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BAB III 

TINJAUAN GEOLOGI 

 

 

3.1 Fisiografi dan Morfologi 

Pulau Jawa bagian barat terbagi atas 4 bagian zona fisiografi, yaitu : Zona Dataran 

Pantai Jakarta, Zona Bogor, Zona Bandung, dan  Zona Pegunungan Selatan Jawa 

Barat [33]. Daerah penelitian secara regional terletak pada Zona Dataran Pantai 

Jakarta berdasarkan pembagian zona fisiografi Jawa Barat tersebut. Zona ini 

terletak di bagian paling utara Jawa Barat dengan penampakkan bentang alam 

yang memanjang barat-timur mulai dari ujung kota Serang hingga kota Cirebon 

dengan lebar kurang lebih mencapai 40 km. 

Zona Dataran Pantai Jakarta umumnya memiliki morfologi berupa dataran yang 

sebagian besar ditutupi endapan aluvial yang ditransportasikan oleh sungai-sungai 

yang melintasi Jakarta dan bermuara di laut Jawa. Endapan lahar dari Gunung 

yang berdekatan dengan Jakarta seperti Gunung Pangrango yang menutupi 

sebagian zona ini dalam bentuk volcanic alluvial fan (endapan kipas aluvial) 

khususnya yang berbatasan dengan Zona Jakarta-Bogor pada bagian Selatan 

Jakarta [33]. 

 

Gambar 3. 1 Peta Fisiografi Jawa Barat [33]. 
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3.2 Geologi Regional DKI Jakarta 

Secara regional, struktur geologi yang berkembang  memperlihatkan adanya 3 

arah dominan yaitu arah barat laut – Tenggara – timur laut – barat daya, dan barat 

-  timur [34]. Sedangkan dari peta Geologi tampak bahwa struktur geologi yang 

berkembang berupa struktur patahan dan lipatan yang umumnya hanya 

berkembang baik pada batuan sedimen Tersier. Struktur lipatan berupa sinklin dan 

antiklin, berarah relatif barat – timur, sedangkan struktur patahan berarah relatif 

utara – selatan dan timur laut – barat daya. 

 
Gambar 3. 2 Peta Geologi Lembar Jakarta dan Kepulauan Seribu [35] 

Batuan tertua yang tersingkap adalah Formasi Rengganis (Tmrs) yang berumur 

Miosen Awal. Formasi ini ditindih secara tidak selaras oleh Formasi Bojongmanik 

(Tmb) yang berumur Miosen Tengah, sedangkan di bagian timur berkembang 

Formasi Klapanunggal (Tmk). Formasi ini berhubungan menjemari dengan 

Formasi Jatiluhur (Tmj). Formasi-formasi tersebut di atas ditindih secara tidak 

selaras oleh Formasi Genteng (Tpg) yang berumur berumur Pliosen Awal. 

Formasi Genteng ditindih Formasi Serpong (Tpss) berumur Pliosen Akhir. 

Formasi Serpong ditindih secara tidak selaras oleh Tufa Banten (QTvb) yang 

berumur Plio-Plistosen. Tufa Banten ditindih Batuan Gunungapi Muda (Qv) dan 
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Andesit Gunung Sudamanik (Qvas) yang berumur Plistosen. Batuan terobosan 

yang dijumpai di Lembar ini adalah Basalt Gunung Dago (Tmpb) yang berumur 

Mio-Pliosen. Endapan termuda permukaan di daerah ini terdiri dari batupasir 

tufaaan dan konglomerat/Kipas Aluvium (Qav), Endapan Pematang Pantai (Qbr) 

dan Aluvium (Qa), serta di lain tempat tumbuh Batugamping Koral. 

3.3 Kerangka Tektonik 

Pulau Jawa merupakan bagian dari sistem busur kepulauan yang telah mengalami 

interaksi konvergen antara Lempeng Samudera Hindia-Australia dengan Lempeng 

Eurasia. Menurut Asikin pada tahun 1992 [36], interaksi ini terjadi dengan 

Lempeng Samudera Hindia-Australia bergerak ke utara yang menunjam ke bawah 

tepian Benua Eurasia yang relatif tidak bergerak. 

Fenomena tektonik tersebut dikuatkan oleh hasil penelitian [37], yang 

menyimpulkan bahwa pada dasarnya di Pulau Jawa terdapat tiga pola struktur 

yang dominan (Gambar 3.3), yaitu: 

1. Pola Meratus yang berarah timur laut – barat daya, terbentuk pada Kapur 

Akhir hingga Eosen Awal dan merupakan pola tertua di Pulau Jawa. Pola 

Meratus ini diwakili oleh Sesar Cimandiri di Jawa Barat, yang dapat 

diikuti ke arah timur laut sampai batas timur Cekungan Zaitun dan 

Cekungan Biliton, Sesar Naik Rajamandala serta sesar – sesar  lainnya di 

daerah sekitar Purwakarta. 

2. Pola Sunda yang berarah utara – selatan, terbentuk pada Eosen Awal 

hingga Oligosen Akhir. Pola ini diwakili oleh sesar – sesar yang 

membatasi Cekungan Asri, Cekungan Sunda, dan Cekungan Arjuna. 

3. Pola Jawa yang berarah barat – timur, merupakan pola yang termuda di 

Jawa Barat. Pola ini merupakan pola struktur yang memotong dan 

merelokasi Pola Struktur Meratus dan Pola Struktur Sunda. Berdasarkan 

kesetaraan umur dan lokasi secara regional, daerah penelitian 

kemungkinan dipengaruhi oleh pola struktur ini. 
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Gambar 3. 3 Pola Struktur Pulau Jawa [37]. 

 

  


