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ABSTRAK 

Pringkuku dan sekitarnya merupakan kawasan karst dengan krisis kekeringan 

terparah di Kabupaten Pacitan. Keberadaan sumber air pada karst di daerah Pacitan 

banyak terdapat di sungai bawah permukaan, terbentuk karena proses korosi dan 

erosi pada gua selama ribuan tahun. Lapisan litologi dan struktur tektonik seperti 

patahan, lipatan dan kekar, sering dikaitkan dengan pengembangan sistem karst. 

Penelitian bermaksud untuk menganalisis hubungan antara kontrol patahan yang 

berkembang dengan sungai bawah permukaan di kawasan karst Pringkuku. Data 

struktur geologi didapatkan dari hasil pemetaan geologi kemudian didukung oleh 

analisis kelurusan punggungan dan lembahan dari citra DEM. Hasil rekonstruksi 

sistem rekahan dan analisis kelurusan menunjukkan terdapat tiga sesar yang 

membentuk daerah penelitian, yaitu sesar oblik sinistral Klanden, sesar geser 

dekstral Ngadirejan dan sesar geser sinistral Barong. Hasil interpretasi data VLF 

dan resistivitas 2D menunjukkan terdapat pola aliran dengan arah barat laut-

tenggara dan timur laut-barat daya di bagian barat daerah penelitian. Hasil analisa 

struktur geologi, interpretasi bawah permukaan dan  keterdapatan sebaran luweng 

di daerah penelitian menunjukkan bahwa sesar-sesar berarah barat laut-tenggara 

dan timur laut-barat daya masih mengontrol sistem pola aliran sungai bawah 

permukaan di bagian barat daerah penelitian. 

Kata kunci: karst, sesar, pola aliran, sungai bawah permukaan, VLF, resistivitas 

2D, Pringkuku, Pacitan. 
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ABSTRACT 

Pringkuku is a  karst area with the worst drought crisis in Pacitan. The existence 

of water sources in the Pacitan karst area there is in the underground river, that 

formed due to corrosion and erosion of caves for thousands of years. Lithology 

layers and tectonic structures such as fault, folds and joints are often associated 

with karst system development. This research is aim to analyze  whether a there 

relationship between faults control that develops with underground rivers in 

Pringkuku karst area. Geological structural data obtained from geological 

mapping and then supported by ridge and valley lineament analysis of DEM image. 

Subsurface data analysis is obtained from VLF and resistivity 2D data processing. 

The result of fracture system reconstruction and lineament analysis shows there 

three faults forming the study area, that are Klanden oblique fault, Ngadirejan right 

slip fault and Barong left slip fault. The results of VLF and resistivity 2D data 

interpretation show that there are northwest-southeast and northeast-southwest 

flow pattern in the west of the study area. The results of the geological structure 

analysis, subsurface interpretation and the presence of vertical cave distribution in 

the study  area indicate that trending faults northwest-southeast and northeast-

southwest still control the underground river flow system in the west of the study 

area. 

Keywords: karst, fault, flow pattern, underground river, VLF resistivity 2D, 

Pringkuku, Pacitan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Wilayah Pringkuku dan sekitarnya merupakan kawasan karst yang 

termasuk wilayah dengan krisis kekeringan terparah di Kabupaten Pacitan. Saat 

musim kemarau warga banyak yang terpaksa berjalan jauh menuju pedalaman 

hutan dan gua-gua untuk mendapatkan air bersih (sumber: bppspam.com). 

Keberadaan sumber air pada karst di daerah Pacitan ini sebenarnya sangat 

melimpah, terdapat di sungai bawah permukaan yaitu berupa terusan gua-gua yang 

dialiri air, karena terjadi proses korosi dan erosi pada gua selama ribuan tahun, 

maka air dapat mengalir ke bawah permukaan hingga lapisan impermeabel dan 

membentuk sungai bawah permukaan (Samodra,2001). Keterdapatan air sangat 

bergantung dengan kondisi hidrologi dari suatu daerah. Pada daerah karst, maka 

hidrologi yang berkembang bukan pada air permukaan tetapi pada air yang 

tersimpan di bawah permukaan yaitu pada sistem-sistem drainase bawah 

permukaan karst. Air pada sungai bawah tanah di daerah karst merujuk pada 

definisi airtanah oleh Todd (1980) bahwa airtanah merupakan air yang mengisi 

celah atau pori-pori/rongga antar batuan dan  bersifat dinamis yang banyak terdapat 

pada kawasan karst dan karakteristiknya sangat berbeda dibandingkan dengan 

karakteristik air tanah pada kawasan lain/non karst (Haryono, 2001). 

Pembentukan rongga pada batuan karbonat terjadi apabila terdapat batuan 

dasar yang jenuh sehingga pelarutan berlanjut disepanjang lapisan melalui celah 

yang dihasilkan oleh kekar maupun fraktur di batuan tersebut. Celah ini terus 

melebar seiring waktu diakibatkan oleh adanya efek geologi seperti pelarutan, 

pengendapan, sedimentasi dan penurunan tanah (Aal, 2016). Keberadaan kelurusan 

permukaan dan jejak fraktur yang digambarkan dalam gambar mewakili geologi 

struktural bawah permukaan (Haryono, et al., 2005) Bidang lapisan dan struktur 

tektonik seperti patahan, lipatan dan kekar, sering dikaitkan dengan pengembangan 

sistem karst dan dalam beberapa kasus, dan menjadi salah satu faktor terpenting 

yang menentukan keragaman karst yang dilihat saat ini. Pada umumnya gua berasal 
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dari bidang perlapisan dan kekar yang membesar menjadi jaringan celah yang 

terbuka, sehingga meningkatkan permeabilitas karst. Lorong gua yang terbentuk 

dari celah kekar maupun bidang lapisan terutama pada pertemuan keduanya dan 

juga adanya patahan yang dapat menghasilkan proses pelarutan yang optimal 

(Waltham, 2005). Struktur tektonik seperti patahan dan kekar merupakan bidang 

sekunder yang terbentuk sebagai respon terhadap kekuatan tektonik dan terjadi 

setelah litifikasi (Zabidi, 2016). 

Beberapa hal menarik yang telah dikemukakan sebelumnya menjadi 

motivasi untuk melakukan penelitian di daerah Pringkuku dan sekitarnya. Salah 

satunya adalah mengetahui apakah terdapat hubungan antara kontrol struktur 

tektonik yang berkembang dengan sungai bawah permukaan di kawasan karst 

Pringkuku. Penelitian dilakukan dengan melakukan pemetaan permukaan yaitu 

dengan pengambilan data struktur di lapangan yang didukung oleh hasil analisis 

penarikan kelurusan punggungan dan lembahan dari citra DEM. Penelitian ini 

didukung oleh data bawah permukaan hasil analisis beberapa data geofisika dari 

beberapa metode yaitu metode VLF (Very Low Frequency) dan resistivitas 2D. 

Metode-metode geofisika tersebut dibutuhkan untuk memetakan sungai bawah 

permukaan.  

Metode VLF memanfaatkan medan elektromagnetik yang dibangkitkan 

oleh pemancar radio berfrekuensi sangat rendah dengan daya besar yang biasa 

digunakan untuk keperluan navigasi kapal selam. Besar nilai yang terukur 

tergantung dari benda konduktif bawah permukaannya. Adapun metode resistivitas 

2D yang dipakai di penelitian ini memanfaatkan sifat aliran listrik di dalam bumi 

dengan cara mendeteksinya di permukaan bumi. Oleh karena itu dilakukan 

pengukuran meliputi pengukuran potensial dan arus listrik yang terjadi, baik secara 

alamiah maupun akibat injeksi arus di dalam bumi. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Pacitan Barat, khususnya wilayah Pringkuku dan sekitarnya merupakan 

wilayah karst yang dilewati beberapa patahan yang menarik untuk dikaji lebih 

lanjut. Beberapa hal yang belum diketahui di bawah ini adalah merupakan masalah 

yang diajukan pada penelitian ini.   
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1. Bagaimana kondisi pola struktur geologi yang berkembang di wilayah 

Pringkuku dan sekitarnya? 

2. Bagaimana kondisi pola aliran sungai bawah tanah yang berkembang di wilayah 

Pringkuku dan sekitarnya? 

3. Apakah terdapat kontrol struktur geologi pada pola aliran sungai bawah 

permukaan yang berkembang di wilayah Pringkuku dan sekitarnya? 

 

1.3 Batasan Masalah  

1. Lokasi penelitian merupakan kawasan karst yang berada pada koordinat 

110°56'57.28"T - 111° 4'36.63"T dan  8° 9'6.35"S - 8°15'25.35"S dengan 

luas area sekitar 102 km2. 

2. Data citra DEM SRTM untuk digunakan mengetahui kelurusan dan peta 

geologi regional untuk menentukan desain lintasan. 

3. Pengambilan data lapangan untuk mendapatkan data struktur geologi dan 

data keberadaan sungai bawah permukaan. 

4. Data struktur geologi yang dipakai adalah data kekar, lipatan maupun 

patahan. 

5. Pengambilan data keberadaan sungai bawah permukaan dilakukan dengan 

menggunakan metode geofisika VLF-EM dan resistivitas 2D. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis struktur geologi yang berkembang di di kawasan karst 

Pringkuku dan sekitarnya. 

2. Mengidentifikasi pola aliran sungai bawah permukaan di kawasan karst 

Pringkuku dan sekitarnya. 

3. Menganalisis apakah ada keterkaitan antara pola struktur geologi yang 

berkembang dengan pola aliran sungai bawah permukaan di kawasan karst 

Pringkuku dan sekitarnya. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Geologi Regional Daerah Penelitian 

Geologi daerah penelitian meliputi fisiografi, stratigrafi, struktur geologi, 

dan sejarah  geologi yang bersumber dari peneliti terdahulu. 

2.1.1 Fisiografi Regional dan Lokal  

a. Fisiografi Regional 

 

Gambar 2. 1 Pembagian Fisiografi Regional Jawa bagian Tengan dan Timur 

(sumber: surveigeofisika.web.id/artikel-2/) 

Secara umum Jawa Timur dibagi menjadi 4 (empat) zona jalur fisiografi 

(gambar 2.1), yaitu Zona Rembang di bagian Utara, kemudian ke bagian Selatan 

terdapat Zona Kendeng, kemudian Zona Solo dan di bagian paling Selatan adalah 

Zona Pegunungan Selatan (Bemmelen, 1949). Berdasarkan letak geografisnya 

daerah penelitian dan sekitarnya termasuk didalam Zona Pegunungan Selatan yang 

membentang dari Yogyakarta hingga ke Malang (Bemmelen, 1949). Zona 

pegunungan selatan di Jawa Timur pada umumnya merupakan blok yang terangkat 

dan miring ke arah selatan, dibatasi escarpment yang cukup kompleks di utara 

(Bemmelen, 1949).  

 

http://surveigeofisika.web.id/artikel-2/
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b. Fisiografi Lokal 

Gambar 2. 2 Fisiografi Pegunungan Selatan Jawa Timur bagian barat. (sumber: Eko 

Budiyanto http://karstgunungsewu.blogspot.com) 

Bagian utara Pegunungan Selatan didominasi oleh lajur-lajur pegunungan, 

bagian tengah ditempati oleh depresi topografi, dan bagian selatan didominasi oleh 

topografi karst (gambar 2.2). Daerah penelitian lebih khususnya merupakan bagian 

dari subzona Gunung Sewu yang merupakan perbukitan dengan bentang 

alam karst, yaitu bentang alam dengan bukit-bukit batugamping membentuk 

banyak kerucut dengan ketinggian beberapa puluh meter. Di antara bukit-bukit ini 

dijumpai telaga, luweng (gua vertikal) dan di bawah permukaan terdapat gua 

batugamping serta aliran sungai bawah tanah. Bentang alam karst ini membentang 

dari pantai Parangtritis di bagian barat hingga Pacitan di sebelah timur (Bemmelen, 

1949). Secara umum, perbukitan karst Gunung Sewu melampar dengan arah 

baratlaut-tenggara. Bagian selatan Gunung Sewu merupakan pesisir yang 

berbatasan langsung dengan Samudera India oleh gawir-gawir erosi. Bagian utara 

Gunung Sewu memiliki batas yang bervariasi dengan fisiografi di sekitarnya. 

Gunung Sewu dibatasi oleh kelurusan semisirkuler dengan arah umum barat laut-

Lokasi Penelitian 
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tenggara dengan Cekungan Baturetno. Orientasi perbukitan dan lembah-lembah 

kars di Gunung Sewu bervariasi secara geografis. Pada bagian selatan didominasi 

oleh kelurusan berarah barat laut-tenggara yang relatif sejajar dengan garis pantai 

saat ini (Husein, 2007). Beberapa penelitian menunjukkan pola kelurusan yang 

kedua tersebut dibentuk oleh undak-undak pantai purba yang kemungkinan 

disebabkan oleh pengangkatan episodik Pegunungan Selatan (Sartono, 1964).  

 

2.1.2 Stratigrafi Regional  

 

 

Gambar 2. 3 Geologi regional daerah penelitian dan penampang a-b (Surono dan Samodra) 

Daerah penelitian termasuk ke dalam sebagian Peta Geologi Regional 

Lembar Pacitan (Samodra & Gafoer, 1990) dan Lembar Surakarta-Girintoro 

(Surono, 1992) dan merupakan bagian dari Formasi Wonosari dan Formasi Oyo 

(gambar 2.3), pembahasan stratigrafi akan ditekankan pada formasi penyusun 

daerah penelitian (tabel 2.1). 

a 

b 

a b 
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Tabel 2. 1 Stratigrafi barat dan timur Zona Pegunungan Selatan dari beberapa 

peneliti  

(sumber: https://gprgindonesia.files.wordpress.com) 

Berikut ini penjelasan beberapa formasi yang menyusun daerah penelitian 

diurutkan dari satuan yang muda ke satuan yang lebih tua antara lain: 

a. Formasi Wonosari (Tmwl) 

 Satuan batuan ini tersusun atas batugamping terumbu, batugamping 

berlapis, batugamping mengeping, batugamping pasiran, dan napal. Berumur 

Miosen Tengah hingga Miosen Akhir, dan terbentuk di lingkungan laut dangkal. 

Satuan ini diendapkan secara genang laut di atas Formasi Nampol, bagian 

bawahnya menjemari dengan bagian atas Formasi Oyo (Samodra & Gafoer, 1990). 

Diperkirakan memiliki tebal lebih dari 800 m (Surono, 1992). 

b. Formasi Oyo (Tmo) 

Satuan batuan ini terdiri atas batupasir gampingan, batupasir tufan, 

batulanau gampingan, batugamping tufan, napal pasiran dan napal tufan. Berumur 

akhir Miosen Tengah dan terbentuk di lingkungan pengendapannya adalah neritik 

pinggir hingga tengah. Satuan ini menindih Formasi Nampol secara genanglaut, 

sedang bagian atasnya menjemari dengan Formasi Wonosari. Tebal satuan lebih 

dari 200 m (Samodra & Gafoer, 1990). 
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2.1.3 Struktur Geologi Regional  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Pola lineament di daerah penelitian yang terlihat pada Citra DEM.  

Daerah penelitian dilewati oleh dua sesar geser, yaitu Sesar Punung yang 

berarah barat laut–tenggara dan Sesar Grindulu yang berarah timur laut–barat daya. 

Daerah Pegunungan Selatan telah mengalami empat kali pengangkatan. Pola 

struktur di daerah penelitian dengan arah barat laut–tenggara umumnya merupakan 

sesar geser dekstral dan arah timurlaut-baratdaya umumnya merupakan sesar geser 

sinistral yang terjadi akibat penunjaman lempeng Indo-Australia selama Eosen 

hingga Miosen Tengah (Bemmelen, 1949). Interpretasi awal penulis bahwa dua 

sesar ini merupakan indikasi tegasan pengontrol pada sungai bawah permukaan 

yang berada di daerah penelitian. 

Pengamatan kelurusan pada citra dapat menggambarkan geologi bawah 

permukaann (Kamel & Elsirafe, 1994). Kelurusan dapat teramati baik melalui citra 

DEM diduga merupakan sesar-sesar geser yang mempunyai jurus barat laut-

tenggara dan timur laut–barat daya (gambar 2.4). Hal ini menunjukkan bahwa arah 

tegasan utama cenderung utara-selatan berdasarkan penelitian terdahulu 

(Bemmelen, 1949), (Surono, 1992), (Sudarno, 1997) dan (Brahmantyo , et al., 

1998). 
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2.1.4 Sejarah Geologi Regional 

Cekungan pengendapan Pegunungan Selatan mengalami pengangkatan dan 

berubah menjadi dangkalan pada akhir Miosen Awal atau awal Miosen Tengah. 

Perubahan muka laut yang terjadi sesudahnya menyebabkan terjadinya proses 

genang laut, kemudian diendapkan Formasi Oyo. Kegiatan tektonik kegunungapian 

di daratan mempengaruhi sedimentasi (karbonat) yang sedang terjadi di lingkungan 

laut dangkal. Beragam jenis klastika asal-daratan dan tuf masuk ke dalam 

cekungan, menghasilkan Formasi Oyo yang bersifat klastik. Di akhir pengendapan 

Formasi Oyo kegiatan tektonik cenderung menurun. Di dasar paparan yang 

berbatasan dengan daratan yang mulai stabil terbentuk terumbu-terumbu koral 

Formasi Wonosari. Keadaan tektonik yang stabil hingga permulaan Miosen Akhir 

menciptakan kondisi yang sangat memungkinkan bagi pertumbuhan dan 

perkembangan batugamping terumbu paparan Formasi Wonosari. Kegiatan 

tektonik yang aktif pada Miosen Akhir menghasilkan sesar-sesar turun, sehingga 

kawasan tersebut diwarnai oleh bentukan horst dan graben. Daerah tinggian 

kemudian mengalami pengikisan, dan batuan rombakan yang dihasilkan 

diendapkan pada cekungan yang semakin dangkal. Kemudian terbentuk  Formasi 

Kepek berumur Miosen Akhir-Pliosen Awal. Pada Pliosen cekungan terangkat ke 

permukaan laut, dibuktikan dengan tidak ada endapan yang berlingkungan laut. 

Begitu seluruh kawasan Gunung Sewu terangkat di permukaan laut, gejala 

karstifikasi pun dimulai. Kegiatan tektonik selanjutnya di Pegunungan Selatan, 

berupa pengangkatan secara berangsur, berlangsung selama permulaan Kuarter. 

Kekar dan sesar yang menyertai proses pengangkatan di Gunung Sewu merupakan 

bidang-bidang lemah yang mudah sekali mengalami pengikisan dan pelarutan. Air 

permukaan yang mengalir di sepanjang struktur geologi tersebut akan mengubah 

lembah sungai menjadi lebih dalam dan lebar. Beberapa mulut gua berukuran kecil 

yang tersingkap bersebelahan      di beberapa bagian lereng lembah dan mempunyai 

ketinggian yang hampir sama, menunjukkan adanya gejala pemotongan sistem 

lorong bawah tanah oleh sesar. Lorong-lorong gua yang pernah aktif sebelum 

terjadi pengangkatan mempunyai arah hampir barat-timur (Samodra, 2003). 
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2.2 Karst  

Pembentukan bentuk-lahan karst/karstifikasi didominasi oleh proses 

pelarutan. Secara ringkas proses pelarutan dirumuskan dengan reaksi sebagai 

berikut, CaCO3 + H2O + CO2             Ca2+ + 2 HCO3-. 

2.2.1 Klasifikasi Morfologi Karst  

Berikut ini merupakan beberapa klasifikasi karst yang relevan dengan 

morfologi karst di daerah penelitian, klasifikasi secara topografi, morfologi dan 

iklim pembentukan adalah: 

1) Karst Tropis 

Karst diklasifikasikan berdasarkan iklim menjadi true karst, fluviokarst, 

glaciokarst, tropical karst, arid an semiarid karst (Sweeting, 1972). Umumnya 

karst di Indonesia merupakan jenis dari tropical karst. Morfologi tropical karst 

disebabkan oleh presipitasi dan evaporasi yang besar. Karst tropis dibedakan 

menjadi dua kelompok, yaitu:  

a. Kegelkarst   

  
Gambar 2. 5 Kenampakan kegelkarst Gunungsewu dari foto udara dan lapangan 

(Haryono, 2001). 

Kegelkarst dicirikan oleh kumpulan bukit-bukit berbentuk kerucut yang 

sambung menyambung (gambar 2.5).  Sela antar bukit kerucut membentuk 

cekungan dengan bentuk seperti bintang yang dikenal dengan cockpit. Cockpit 

seringkali membentuk pola kelurusan sebagai akibat kontrol kekar atau sesar.  
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b. Turmkarst   

 

Gambar 2. 6 Kenampakan karst tower. 1. Bukit karst menara terbentuk oleh erosi 

lateral, 2. Bukit karst kerucut, 3. Sungai, 4. Dataran korosi, 5. Gua aktif, 6. Gua 

fosil (Sweeting, 1972). 

Turmkarst/ karst menara/ karst pinacle merupakan tipe karst kedua yang 

sering dijumpai di daerah tropis. Tipe karst ini dicirikan oleh bukit-bukit dengan 

lereng terjal, biasanya ditemukan dalam kelompok yang dipisahkan satu sama lain 

dengan sungai atau dataran aluvial (gambar 2.6). Tower karst dibentuk berkembang 

apabila pelarutan lateral oleh muka air tanah yang sangat dangkal atau oleh sungai 

alogenik yang melewati singkapan batugamping. Beberapa ahli beranggapan 

bahwa turmkarst merupakan perkembangan lebih lanjut dari kegelkarst karena 

kondisi hidrologi tertentu. Distribusi dan sebaran bukit menara pada umumnya 

dikontrol oleh kekar atau sesar. Ukuran bukit menara sangat bervariasi dari pinacle 

kecil hingga blok dengan ukuran beberapa kilometer persegi. Karst menara dapat 

dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, bukit menara merupakan bukit sisa 

batugamping yang terisolir di antara rataan batugamping yang telah tertutup oleh 

endapan aluvium. Kedua, bukit menara merupakan bukit sisa dari batugamping 

yang berada di dataran dengan batuan non karbonat.   
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2) Karst Labirin  

 

Gambar 2. 7 Kenampakan karst labirin  (Haryono, 2001). 

Karst labirin merupakan karst yang dicirikan oleh koridor-koridor atau ngarai 

memanjang yang terkontrol oleh kekar atau sesar. Morfologi karst tersusun oleh 

blok-blok batugamping yang dipisahkan satu sama lain oleh ngarai/ koridor karst 

(gambar 2.7). Karst tipe ini terbentuk karena pelarutan yang jauh lebih intensif di 

jalur patahan (Haryono, 2001). 

3) Karst Poligonal 

Gambar 2. 8 Kenampakan karst poligonal (Haryono, 2001). 

Karst poligonal merupakan penamaan yang didasarkan dari sudut pandang 

morfometri dolina. Karst tipe ini dapat berupa karst kerucut maupun karst menara. 

Karst dikatakan poligonal apabila rasio luas dolina dangan luas batuan karbonat 

mendekati satu atau satu, (Ford & Williams, 1992) dengan kata lain semua batuan 
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karbonat telah berubah menjadi kumpulan dolina-dolina dan dolina telah 

bersambung satu dengan lainnya (gambar 2.8). 

4) Dolina/ Sinkhole 

 

Gambar 2. 9 Kenampakan dolina di iklim tropis dan kenampakan cockpit dan dolina 

memanjang di karst Gunungsewu (Haryono, 2001). 

Dolina/ sinkhole merupakan cekungan tertutup berbentuk bulat atau lonjong 

degan ukuran beberapa meter hingga lebih kurang satu kilometer (Ford & Williams, 

1992). Karstifikasi selalu diawali dengan terbentuknya dolina tunggal akibat dari 

proses pelarutan yang terkonsentrasi. Tempat konsentrasi pelarutan merupakan 

tempat konsentrasi kekar, tempat konsentrasi mineral yang paling mudah larut, 

perpotongan kekar, dan bidang perlapisan batuan miring. Secara planar dolina dapat 

bebentuk bulat lonjong atau memanjang. Dolina-dolina memanjang terbentuk 

apabila perkembangan dolina dikontrol oleh keberadaan kelurusan baik oleh sesar 

maupun kekar. Kondisi infiltrasi permukaan dapat dinilai dari adanya sinkhole pada 

daerah karst (Tezcan & Ekmekci, 2004). Kenamapakan dolina memanjang dan 

cockpit di karst Gunungsewu (gambar 2.9). 

 

2.2.2 Klasifikasi Fungsi Kawasan Karst 

Klasifikasi ini berdasarkan pedoman pengelompokan kawasan karst oleh 

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral 1456.k/20/MEM/2000 (Purnomo & 

Sugeng, 2005) bahwa terdapat tiga kelas, yaitu:  

1. Kawasan karst kelas 1 yang berfungsi sebagai kawasan yang menyimpan 

air, terdapat gua-gua dan sungai bawah tanah yang aktif, gua-gua yang ada 

peninggalan sejarah. 
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2. Kawasan karst kelas 2 yang mempunyai kritreria sebagai  pengimbuh air 

bawah tanah, mempunyai jaringan gua-gua yang tidak aktif. Daerah 

penelitian berada pada awasan karst kelas 2 (Purnomo & Sugeng, 2005). 

3. Kawasan karst kelas 3 yang terletak di daerah Wonosari yang dicirikan olah 

adanya bukit-bukit yang bentuknya melengkung. Bentuk bukit yang 

demikian disebabkan karena daerah ini terdiri dari  perselingan 

batugamping berlapis, batupasir gampingan dan napal. Yang mempunyai 

tingkat  pelarutan yang berbeda. 

2.3 Landasan Teori Geologi Struktur 

2.3.1 Teori Sistem Sesar Geser Moody and Hill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 10 Pemodelan sistem sesar geser (Moody & Hill, 1956).  

Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Moody and Hill mengenai 

hubungan tegasan utama terhadap unsur – unsur struktur yang terbentuk  maka 

muncul teori pemodelan sistem sesar geser Moody and Hill sebagai berikut : 
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1 Jika suatu materi homogen isotropic dikenai oleh suatu gaya  kompresi akan 

menggerus (shearing) pada sudut 300 terhadap arah tegasan maksimum  yang 

mengenainya, bidang gerus maksimum sejajar  terhadap sumbu tegasan 

menengah dan berada 450 terhadap tegasan kompresi maksimum. Rentang 

sudut antara 150 - 450 bidang shear maksimum dan 300 bidang shear yang 

terbentuk dipercaya terbentuk akibat adanya sudut geser dalam (internal 

friction). 

2 Suatu kompresi stress yang mengenai suatu materi homogen isotropik, pada 

umumnya dapat dipecahkan ke dalam tiga arah tegasan (sumbu tegasan 

maksimum, menengah dan minimum). Kenampakan bumi dari udara adalah 

suatu permukaan yang tegasan gerusnya nol, dan seringkali berada 

tegaklurus/normal terhadap salah satu arah tegasan. Akibatnya salah satu dari 

tiga arah tegasan tersebut akan berarah vertikal. 

3 Orde kedua dalam sistem ini muncul dari tegasan orde kedua yang berarah 450 

dari tegasan utama orde pertama atau tegak lurus terhadap bidang gerus 

maksimal orde pertama. Bidang gerus orde kedua ini akan berpola sama dengan 

pola bidang gerus yang terbentuk pada orde pertama. 

4 Orde ketiga dalam sistem ini arahnya akan mulai menyerupai arah orde 

pertama, sehingga tidak mungkin untuk membedakan orde keempat dan 

seterusnya dari orde pertama, kedua, dan orde ketiga. Akibatnya tidak akan 

muncul jumlah tak terhingga dari arah tegasan. Sistem ini dipecahkan ke dalam 

delapan arah shear utama, empat antiklinal utama dan arah patahan naik untuk 

segala province tektonik. Dalam kenyataan di lapangan kenampakan orde 

pertama dan orde kedua dapat kita bedakan dengan mudah, namun kenampakan 

orde ketiga dan orde-orde selanjutnya pada umumnya sulit sekali untuk 

ditemukan. 
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2.3.2 Klasifikasi Sesar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 11 Diagram klasifikasi sesar, (Rickard, 1972). (A) Klasifikasi sesar 

berdasarkan segitiga dip – pitch dan ( B ) segitiga dip – pitch. 

Struktur sesar adalah rekahan kekar di dalam bumi yang ditimbulkan karena 

pergeseran sehingga untuk membuat analisis strukturnya diusahakan untuk dapat 

mengetahui arah dan besarnya pergeseran tersebut. Mengingat arah dari “net slip” 

yang memiliki beberapa kemungkinan, “pitch” yang berkisar dari 0-90 maka 

Rickard membuat pengelompokan sesar yang termasuk “strike slip” dengan “dip 

slip”. Pengelompokkan sesar tersebut, yaitu : 

1. Pitch  00 – 100 : geser murni. 

2. Pitch 100 – 450 : geser dominan. 

3. Pitch 450  – 800 : dip slip dominan. 

4. Pitch 800 – 900 : dip slip murni. 

 

2.3.3 Kekar 

Kekar merupakan suatu rekahan pada kerak bumi yang belum atau sedikit 

sekali mengalami pergeseran sepanjang bidangnya, akibat tekanan yang lebih 

lanjut. Analisis kekar dalam pemetaan geologi digunakan untuk membantu pola 

tegasan dan penentuan jenis sesar. Secara genetik, kekar dibedakan menjadi dua 

jenis (Hobs, 1976, dalam Mc Clay, 1987), yaitu: 
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a. Kekar gerus (shear joint), adalah rekahan yang bidang-bidangnya terbentuk 

karena adanya kecenderungan untuk saling bergeser (shearing) searah bidang 

rekahan. 

b. Kekar tarik (extensional joint), adalah rekahan yang bidang-bidangnya 

terbentuk karena adanya kecenderungan untuk saling menarik atau bergeser 

tegak lurus terhadap bidang rekahannya. Kekar tarik dapat dibedakan sebagai: 

1. Tension Fracture, yaitu kekar tarik yang bidang rekahnya searah dengan 

tegasan. Kekar jenis inilah yang biasanya terisi oleh cairan hidrotermal yang 

kemudian berubah menjadi vein. 

2. Release Fracture, yaitu kekar tarik yang terbentuk akibat hilangnya atau 

pengurangan tekanan, orientasinya tegak lurus terhadap gaya utama. 

Struktur ini biasa disebut dengan “stylolite”. 

2.3.4 Analisis Kekar   

Indikasi  sesar di lapangan tidak mudah untuk ditemukan, untuk itu, dapat 

dilakukan pengolahan data kekar untuk mengetahui tegasan utamanya. Anderson 

(1951) mengklasifikasikan sesar menjadi tiga jenis berdasarkan orientasi tegasan 

utama (gambar 2.12) dan dinyatakan dalam  1 (tegasan terbesar),  2 (tegasan 

menengah), dan  3 (tegasan terkecil) yang saling tegak lurus satu sama lain secara 

triaksial (Mc Clay, 1987). 

 
Gambar 2. 12 Hubungan pola tegasan dengan jenis sesar yang terbentuk. 

(Anderson, 1951).  

Sesar tersebut secara dinamik diklasifikasikan menjadi : 
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1. Sesar normal, dimana  1  vertikal dan  2 serta  3 horizontal. Besarnya 

sudut  kemiringan (dip) bidang sesar mendekati 60º. 

2. Sesar geser, dimana  2  vertikal dan  1 serta  3  horizontal. 

3. Sesar naik, dimana  3  vertikal dan  1  dan  2  horizontal. Kemiringan 

bidang sesar mendekati 30º. Dalam hal ini, bidang sesar vertikal dan bergerak 

secara horizontal. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 

 
Gambar 3 1 Lokasi daerah penelitian 

Lokasi penelitian berada di sebagian Kecamatan Pringkuku, Kabupaten 

Pacitan, yaitu pada koordinat 110°56'57.28"T- 111° 4'36.63"T dan  8° 9'6.35"S-  

8°15'25.35"S dengan luas area sekitar 102 km (gambar 3.1). 

3.2 Peralatan dan Data 

3.2.1 Peralatan 

Peralatan lapangan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Peta dasar  

2. Global Positioning System (GPS) 

3. Kompas geologi 

Lokasi Penelitian 
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4. Palu geologi 

5. Lup (pembesaran 10x dan 20x) 

6. HCl 0,1 N 

7. Kantong sampel dan kertas label 

8. Kamera pocket 

9. Pita ukur (50m dan 5m) 

10. Buku catatan lapangan 

11. Papandada  

12. Alat tulis (termasuk busur derajat) 

Penelitian ini menggunakan beberapa software seperti Global Mapper dan 

ArcMap pengolahan citra DEM dan pembuatan peta pola jurus, Mapsource untuk 

memindahkan data GPS ke komputer, Dips untuk melakukan analisa pola tegasan, 

Surfer untuk pengolahan data VLF dan RES2D untuk pengolahan data resistivitas 

2D. 

 

3.2.2 Data 

Beberapa data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Geologi Regional, Citra DEM SRTM dan Landsat 8 

2. Data struktur geologi yang terdiri dari: 

a. Strike/dip yang merupakan arah dan jurus kemiringan perlapisan batuan. 

b. Struktur kekar merupakan suatu struktur yang sulit diamati, sebab relatif 

kecilnya pergeseran dari kekar. Di lapangan yang diamati adalah strike/dip 

dari struktur kekar. 

c. Sesar/patahan diperkirakan sebelumnya hasil interpretasi pola kelurusan 

punggungan dan lembahan/sungai dan kerapatan kontur  dari citra DEM dan 

Landsat 8. Di lapangan indikasi utama keberadaan sesar ini adalah 

ditemukannya bidang dan cermin sesar, indikasi lainnya seperti terdapat 

breksi sesar, hot spring, air terjun dsb. 

3. Data VLF dan resistivitas 2D difokuskan pada wilayah barat daerah penelitian, 

hal ini berdasarkan keberadaan jenis sungai multibasinal yang nampak di 
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wilayah barat daerah penelitian dan dugaan awal mengenai adanya sesar geser 

dari interpretasi lineament punggungan yang terlihat di citra DEM. 

4. Data sekunder lainnya yang dapat membantu memberikan keterangan tentang 

urutan kejadian struktur, seperti data paleontologi, petrografi, petrofisik dan 

aspek stratigrafi. 

Pengambilan data struktur geologi dan pengukuran dengan metode 

geofisika akan dilakukan di beberapa titik lokasi.  

 

Gambar 3 2 Lokasi rencana pengambilan sampel dan lokasi pengamatan di 

lapangan.  

Tabel 3 1 Data lokasi stasiun pengamatan  

Stasiun 

Pengamatan 
Lokasi 

Koordinat 

Lintang Bujur 

S1 Kali Sebrok, Ds. Jlubang 8°12'55,714"S 110°59'50,556"E   

S2 Ds. Watukarung 8°13'26,605"S 110°58'23,939"E   

S3 Kali Klanden, Ds. Sugihwaras 8°10'34,025"S 111°0'14,079"E   

S4 Kali Klanden, Ds. Sugihwaras 8°10'53,201"S 110°59'53,764"E   

S5 Baksari, Ds. Sobo 8°10'44,673"S 111°2'4,209"E   

S6 Ngadirejan 8°10'47,864"S 111°2'52,324"E   

S7 Ngadirejan 8°11'2,777"S 111°3'11,572"E   

S8 Ngadirejan 8°10'39,34"S 111°3'4,084"E   

S9 Kali barong 8°12'36,532"S 111°2'15,981"E   

S10 Ngadirejan 8°11'24,086"S 111°2'49,12"E   

Kontak Kali Barong 8°12'42,928"S 111°1'19,308"E   

Lokasi rencana pengambilan sampel batuan, kontak lapisan batuan dan data 

struktur geologi dilihat dari latar pengolahan citra Landsat 8 dengan kombinasi 
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band 567. Kanal 5, 6, dan 7 merupakan kanal infra merah, akan menghasilkan citra 

komposit dengan warna semu (pseudocolor). Citra Komposit ini dapat 

mengidentifikasi sebaran batuan karena peka terhadap perubahan jenis batuan 

(Indrastomo, et al., 2015) (Bahar, 2016). Sedangkan saat pengambilan data di 

lapangan hanya beberapa lokasi saja yang dilakukan pengamatan singkapan batuan 

yang terdeformasi (gambar 3.2). Pengamatan singkapan dilakukan pada 11 titik 

stasiun pengamatan, 6 titik adalah stasiun pengamatan dan pengambilan data kekar, 

4 stasiun pengambilan sampel batuan dan satu stasiun adalah lokasi kontak lapisan 

batuan  

 
Gambar 3 3 Lintasan pengukuran metode VLF. 
Tabel 3 2 Data lintasan pengukuran VLF.  

Line VLF 
Banyak 

Titik 
Koordinat Awal Koordinat Akhir 

Lintang Bujur Lintang Bujur 

VLF 2X  81 8°12'31.64"S 110°57'50.26"T 8°12'41.32"S 110°58'11.09"T 

VLF 3T  83 8°12'19.69"S 110°58'13.78"T 8°12'31.79"S 110°58'34.39"T 

VLF 4U  62 8°12'15.78"S 110°57'48.77"T 8°12'0.95"S 110°57'51.18"T 

VLF 7ZZ  83 8°12'41.69"S 110°57'54.26"T 8°12'50.54"S 110°58'8.84"T 

VLF 8R 83 8°12'21.94"S 110°58'2.78"T 8°12'0.13"S 110°58'16.33"T 

VLF 10S 54 8°12'7.66"S 110°57'26.02"T 8°11'56.84"S 110°57'39.55"T 
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Akusisi data VLF dilakukan dengan menggunakan 6 lintasan (Tabel 3.2) 

dengan banyak titik pengukuran dalam 1 Line sepanjang ± 500-800 m dengan 

jumlah 54-83 titik dan spasi antar titik 10 meter (gambar 3.3). Pengolahan data VLF 

dilakukan hingga filter Karous-Hjleth dengan menggunakan frekuensi Australia 

22.300 Hz. 

 
Gambar 3 4 Lintasan pengambilan data resistivitas 2D. 

Tabel 3 3  Data lintasan metode resistivitas 2D.  

Kode Lokasi Koordinat Awal Koordinat Akhir 
Panjang 

Lintasan 

L1 Lw. Krajan   8°12'17.50"S 110°58'31.20"T   8°12'16.53" S 110°58'34.63"T 120 m 

L2 Lw. Tati   8°12'17.60"S 110°58'43.31"T   8°12'17.73" S 110°58'46.16"T 96 m 

L3 Lw. Winong   8°12'26.85"S 110°58'28.08"T   8°12'29.76"S 110°58'30.57"T 120 m 

 

Pengambilan data dilakukan di sekitar Luweng Tati menggunakan Resistivitas 

Meter EDAK dengan konfigurasi Wenner-Schlumberger. Terdapat 3 lintasan yang 

digunakan untuk analisis, lintasan 1 dan lintasan 3 memiliki panjang lintasan 120 

meter dengan spasi antar elektroda 2,5 meter dan lintasan 2 memiliki panjang 

lintasan 96 meter dengan spasi antar elektroda 2 meter (gambar 3.4). Pengolahan 

data dilakukan hingga proses inversi dan hasilnya didapatkan pemodelan 2 dimensi 

peta lateral berupa distribusi nilai resistivitas material bawah permukaan bumi.
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3.3 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3 5 Bagan alir penelitian 
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3.4 Tahapan Penelitian 

Pada umumnya penelitian geologi dan studi struktur suatu daerah 

merupakan kegiatan penelitian yang sifatnya komprehensif, melibatkan aspek studi 

stratigrafi, struktur, dibantu dengan penelitian geofisika, analisis peta topografi 

maupun foto udara dan citra Landsat. Pekerjaan penelitian dapat dibagi menjadi 

tiga tahap, masing-masing adalah tahap persiapan (tahap I), tahap pekerjaan 

lapangan (tahap II), dan tahap pekerjaan di studio (tahap III).  

Tahap persiapan dimulai dari proses melakukan interpretasi awal dari data 

geologi regional, Landsat 8 dan citra DEM SRTM. Dari data tersebut difokuskan 

untuk menganalisis pesebaran batuan penyusun, jenis sungai dan adanya kelurusan 

punggungan sebagai dugaan awal terdapatnya sungai bawah permukaan dan 

patahan lokal di daerah penelitian. Data geologi reginoal dan citra hasil pengolahan 

diinterpretasikan untuk merencanakan lintasan dan desain akuisisi sebagai acuan 

dalam pengambilan sampel dan sebaran pengambilan data VLF dan resistivitas 2D. 

Perencanaan ini dilakukan agar akuisisi titik-titik/ lintasan data VLF dan resistivitas 

dapat mewakili kondisi geologi secara keseluruhan daerah penelitian.  

Kemudian pada tahap pekerjaan lapangan dilakukan akuisisi data dengan 

target beberapa lokasi yang akan dilakukan pengukuran, untuk pemetaan struktur 

geologi ada sekitar 5 (lima) lokasi yang akan dilakukan survey berdasarkan dugaan 

awal mengenai keberadaan struktur di daerah penelitian. Sedangkan untuk 

pemetaan sungai bawah permukaan dilakukan akuisisi data di wilayah barat, hal ini 

berdasarkan keberadaan jenis sungai multibasinal yang nampak di wilayah barat 

daerah penelitian dan dugaan awal mengenai adanya sesar geser dari interpretasi 

kelurusan punggungan yang terlihat di citra DEM. 

Pada tahap selanjutnya, data struktur geologi yang didapat yaitu strike/dip 

lapisan dan kekar, cermin sesar, dan bidang sesar kemudian diolah dengan program 

dips. Hasil proyeksi stereografi dan diagram rossete yang akan menunjukkan pola 

tegasan yang berkembang di daerah penelitian. Kemudian data VLF yang didapat 

hasil profil dan penampang keduanya lalu digunakan untuk melakukan pemodelan 

lapisan resistif dan konduktif bawah permukaan dan selanjutnya dilakukan analisis 

pola aliran sungai bawah permukaan. Kemudian dilakukan pengolahan data VLF 

yang difilter dengan moving average melalui filter Karous-Hajelt dan filter Fraser 
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sehingga memperlihatkan anomali benda konduktif bawah tanah (Fraser, 1969). 

Tiap lintasan tersebut kemudian dikorelasi satu lintasan dengan lintasan yang 

lainnya berdasarkan rapat arus ekivalennya. Hasil profil lalu digunakan untuk 

analisis pola aliran sungai bawah permukaan. Data yang didapat dari metode 

resistivitas 2D kemudian dihitung nilai resistivitasnya dan dikalikan dengan faktor 

geometrinya, kemudian data diolah dan hasil dari penampangnya siap untuk 

dianalisis dari data struktur geologi, data VLF dan data resistivitas 2D dianalisis  

untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh kontrol struktur geologi yang 

berkembang di daerah penelitian dengan pola penyebaran sungai bawah permukaan 

yang terdapat di wilayah karst daerah penelitian. 



 
 

3.5 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Tabel 3 4 Jadwal pelaksanaan penelitian.  
  

Kegiatan Rincian Tahapan Penelitian 

Waktu Pelaksanaan 

2017 2018 

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang                                                  

1.2 Rumusan Masalah                                                  

1.3 Batasan Masalah                                                  

1.4 Tujuan Penelitian                                                  

Kajian 
Pustaka 

2.1 Geologi Regional Daerah Penelitian                                                  

2.2 Karst                                                  

2.3 Landasan Teori Geologi Struktur                                                  

Metodologi 

3.1 Lokasi Penelitian                                                  

3.2 Peralatan dan Data                                                   

3.3 Diagram Alir Penelitian                                                  

3.4 Tahapan Penelitian                                                  

3.5 Jadwal Pelaksanaan Penelitian                                                  

Persiapan  
Pengolahan citra DEM dan Landsat 8                                              

Desain akuisisi dan perencanaan lintasan                                              

Pekerjaan 

Lapangan 

Pengambilan data struktur geologi                                              

Pengambilan data geofisika                                              

Pengolahan 

Data 
Pengolahan dan analisa struktur geologi                                              

Interpretasi 

Data 

Interpretasi data struktur geologi                                              

Interpretasi data geofisika                                              

Hasil 
Analisa Data 

dan 

Pembahasan 

Hasil dan pembahasan data struktur 
geologi  

                                                     

Hasil dan pembahasan data geofiska                                                       

Kesimpulan 
Kesimpulan                                                      

Saran Pengembangan                                                      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Geologi Pringkuku 

Geomorfologi, stratigrafi dan struktur geologi merupakan komponen-

komponen untuk menjelaskan keadaan geologi daerah Pringkuku. Komponen-

komponen tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain di dalam menganalisa 

kejadian yang telah terjadi di daerah penelitian. 

4.1.1 Karakteristik Geomorfologi 

Karakteristik geomorfologi daerah Pringkuku diperhatikan dari beberapa 

aspek yang meliputi morfografi, morfometri dan morfogenetik. Morfografi 

merupakan gambaran permukaan bumi yang dapat dibedakan menjadi beberapa 

bentuk lahan seperti perbukitan/ punggungan, pegunungan, lembah dan dataran, 

morfometri merupakan penilaian kuantitatif terhadap bentuk lahan seperti penilaian 

kemiringan lereng, dan morfogenetik merupakan pengaruh proses pembentukan 

bentuk lahan (Zuidam, 1986). 

4.1.1.1 Morfografi 

Aspek morfografi dilakukan dengan cara menganalisis peta topografi, 

berupa pengenalan bentuk lahan, yang tampak dari tampilan kerapatan kontur, 

sehingga dapat menentukan perbukitan atau pedataran, juga kemiringan lereng 

yang bisa mengindentifikasikan sesar atau perbedaan litologi, sedangkan perubahan 

pola punggungan dan pola aliran bisa mengidentifikasikan kegiatan tektonik yang 

ada di daerah penelitian. Aspek morfografi yang diperhatikan pada daerah 

penelitian adalah bentuk lahan dan pola pengaliran. 

a. Bentuk Lahan 

Klasifikasi Van Zuidam (1986) mengenai pemerian bentuk lahan absolut 

berdasarkan perbedaan ketinggian dapat disimpulkan bahwa bentuk lahan yang 

terdapat pada daerah Pringkuku merupakan bentuk lahan perbukitan dengan 

ketinggian 0–450 mdpl. 
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b. Pola Pengaliran 

Jenis batuan, struktur geologi dan kondisi erosi di wilayah karst 

berhubungan dengan proses pelarutan, erosi dan tektonik. Hal ini akan 

menghasilkan bentuk-bentuk lembahan sebagai tempat pengaliran air, bentuk ini 

akan membentuk pola-pola tertentu yang disebut sebagai pola pengaliran. Pola yang 

berkembang pada permukaan bumi secara regional dikontrol oleh kemiringan 

lereng, jenis litologi, struktur geologi dan kondisi iklim yang mempengaruhi proses 

pelapukan. 

Sungai-sungai besar yang mengalir di daerah penelitian merupakan bagian 

hilir di daerah Pacitan barat diantaranya adalah Kali Klanden (hulu Sungai Maron) 

dan Kali Sebrok (Kali Barong). Selain kedua sungai tersebut di daerah penelitian 

banyak berkembang sungai-sungai intermittent atau sungai episodik yaitu sungai 

yang hanya mengalir di kala musim penghujan.  

 

Gambar 4. 1 Pola aliran daerah penelitian. 

Berdasarkan pada hasil analisis dengan membandingkan pola pengaliran 

daerah pemaka pola di daerah Pringkuku termasuk nelitian dengan pola-pola 

pengaliran dasar dan pola pengaliran modifikasi (Zuidam, 1986) maka pola 

pengaliran di daerah penelitian dibagi menjadi dua yaitu pola pengaliran 

multibasinal dan pola pengaliran rektangular (Gambar 4.1). 
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Pada bagian timur daerah Pringkuku pola yang berkembang adalah pola 

pengaliran rektangular. Pola tersebut dilihat dari bentukan sungai yang 

memperlihatkan arah lengkungan dan beberapa memperlihatkan pola pengaliran 

yang tidak menerus. Pola ini dikontrol oleh litologi yang umumnya adalah batuan 

keras yang tidak memiliki perulangan perlapisan dan dikontrol oleh struktur berupa 

sesar-sesar geser pada Kali Klanden dan Kali Barong. 

Pada bagian barat daerah Pringkuku pola yang berkembang adalah pola 

pengaliran multibasinal. Pola pengaliran ini merupakan pola yang dapat terbentuk 

di daerah yang mengalami karstifikasi. Merupakan pola pengaliran yang tidak 

sempurna, memeperlihatkan pola yang pada beberapa tempat nampak di 

permukaan, dan pada beberapa tempat juga tidak nampak dikenal dengan sungai 

bawah permukaan yang terdapat di sekitar Dersono dan Watukarung. 

 

4.1.1.2 Morfometri 

 

Gambar 4. 2 Kemiringan lereng di daerah penelitian Pringkuku. 

Analisis morfometri memperhatikan dua hal yaitu data elevasi dan 

kemiringan lereng sengan menilai secara kuantitatif bentuk lahan sehinga 

klasifikasi kualitatif akan semakin tegas dengan angka-angka yang jelas. Variasi 

nilai kemiringan lereng yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan 
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klasifikasi kemiringan lereng menurut Van Zuidam (1986). Berdasarkan analisis 

morfometri, maka didapatkan kemiringan lereng yang dominan yaitu agak landai 

(2-7%) di bagian timur laut daerah penelitian, agak curam (15-30%) di bagian 

selatan dan barat daya daerah penelitian dan daerah dengan kemiringan terjal 

(>30%) terdapat di bagian barat daerah penelitian (gambar 4.2). 

 

4.1.1.3 Morfogenetik 

Morfogenetik merupakan proses yang mempengaruhi terbentuknya bentuk 

lahan, untuk mengetahui proses yang  berpengaruh tersebut maka peneliti 

membandingkan pola pengaliran sungai yang berkembang, hubungannya dengan 

struktur geologi yang berkembang dan litologi yang menyusun daerah penelitian. 

Bentuk lahan daerah Pringkuku banyak dipengaruhi oleh proses endogen yang 

meliputi litologi penyusun yang memiliki karakter yang berbeda di bagian barat dan 

timur, tersusun atas batugamping terumbu yang mendominasi di daerah barat dan 

batugamping klastik yang mendominasi di daerah timur, kemudian adanya kontrol 

tektonik berupa adanya dua sesar geser yang terjadi pada batuan gamping klastik 

yaitu sesar geser di Kali Klanden, Kali Barong dan Ngadirejan. 

4.1.1.4 Satuan Geomorfologi 

Dari hasil pengamatan aspek- aspek morfologi, morfometri dan morfogenetik, 

maka daerah penelitian dibagi menjadi dua satuan morfologi, yaitu: 

1. Satuan perbukitan gamping struktural. 

2. Satuan perbukitan gamping kerucut. 

a. Satuan Perbukitan Gamping Struktural 

Satuan geomorfologi perbukitan gamping struktural tersebar di bagian timur 

daerah penelitian, dengan luas penyebaran 68,18% dari luas daerah penelitian. 

Satuan ini terletak pada ketinggian 0–455,04 mdpl, dengan kemiringan lereng 0–

45o dengan presentase 0–100%. Bukit yang menyusun satuan geomorfologi ini 

diantaranya Bukit Pacitan Indah (347 mdpl) dan beberapa dolina yang menyusun 

adalah Tlogo Tumanagan, Tlogo Palem, Tlogo Gebang, Tlogo Pangilon, Tlogo 

Watu, Tlogo Asem dan Tlogo Blue.  
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Gambar 4. 3 Satuan Geomorfologi Perbukitan Gamping Struktural (Desa 

Pringkuku). 

Pola Pengaliran yang berkembang pada satuan ini adalah pola pengaliran 

rektangular. Sungai-sungai yang membentuk satuan ini antara lain sungai Kali 

Barong, Kali Blue dan Kali Sebrok. Arah aliran sungai bervariasi, tapi pada 

umumnya berarah timur laut–barat daya dan barat–timur. Lembahnya berbentuk U 

tajam dengan proses erosi lateral lebih besar daripada erosi vertikal. 

Litologi penyusun satuan geomorfologi adalah batugamping terumbu dan 

batugamping klastik dengan kondisi batuan yang keras. Faktor pengontrol satuan 

geomorfologi ini adalah gaya endogen yaitu sesar geser. Pada daerah ini 

dimanfaatkan oleh penduduk sebagai lahan untuk pemukiman dan pertanian 

(gambar 4.3). 

b. Satuan Perbukitan Gamping Kerucut 

Satuan geomorfologi perbukitan gamping agak curam tersebar di bagian 

barat daerah penelitian, dengan luas penyebaran 31,82% dari luas daerah penelitian. 

Satuan ini terletak pada ketinggian 0–432,01 mdpl, dengan kemiringan lereng 0–

45o dengan presentase 0–100%. Dolina yang menyusun satuan geomorfologi ini 

diantaranya adalah Tlogo Winong, Tlogo Dokjero, Tlogo Dokpucung, Tlogo Mati, 

Tlogo Melian, Tlogo Balong, Tlogo Sumur, Tlogo Kuan dan Tlogo Dokbalong. 

U U 

Skala 1:30.000 

Lokasi pengambilan 
gambar  
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Gambar 4. 4 Satuan Geomorfologi Perbukitan Gamping Kerucut (Desa Dersono). 

Pola Pengaliran yang berkembang pada satuan ini adalah pola pengaliran 

multibasinal. Beberapa luweng yang ditemukan pada satuan ini menjadi indikasi 

adanya kemenerusan sungai bawah permukaan yang membentuk satuan ini antara 

lain Luweng Jomblang, Luweng Winong dan Luweng Tanggung yang menjadi 

daerah fokus penelitian. Arah aliran sungai bawah permukaan ini diperkirakan 

memiliki arah yang sama dengan sungai-sungai yang berada di sebelah timur daerah 

penelitian yaitu timur laut–barat daya dan barat–timur. Lembahnya membentuk 

sinkhole atau doline ciri khas morfologi karst yang telah mengalami pelarutan. 

Litologi penyusun satuan geomorfologi ini didominasi oleh batugamping 

terumbu dengan kondisi batuan yang keras dan padu. Faktor pengontrol satuan 

geomorfologi ini adalah gaya eksogen yaitu pelapukan dan pelarutan. Pada daerah 

ini dimanfaatkan oleh penduduk sebagai lahan untuk pemukiman dan perkebunan 

(gambar 4.4). 

U 

Lokasi pengambilan 
gambar  

Skala 1:30.000 

U 
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Gambar 4. 5 Kenampakan 3D satuan geomorfologi daerah penelitian. 

Tabel 4 1 Karakteristik satuan geomorfologi daerah penelitian. 

 

4.1.2 Stratigrafi  

Pemberian nama satuan pada Lapangan Pringkuku didasari pengelompokan 

batuan dengan menggunakan tata nama satuan tidak resmi yang dikelompokkan 

atas ciri litologi, keseragaman gejala litologi, dan gejala lain dalam tubuh batuan. 

Lapangan Pringkuku dibagi menjadi dua satuan batuan yaitu satuan batugamping 

klastik (Tmgk) dan satuan batugamping terumbu (Tmgt) dimulai dari tua ke muda 

berdasarkan kesebandingan peneliti terdahulu (Surono, 1992) (Samodra & Gafoer, 

1990) dalam Laporan Geologi Lembar Surakarta-Giritontro dan Pacitan. 

Satuan 

Geomorfologi 

Simbol 

Warna 

Morfografi Morfometri Morfogenetik 

Bentuk 

Lahan 

Pola 

Pengaliran 

Bentuk 

Lembah 

Kemiringan 

Lereng Kelas 

Lereng 

Proses Material 

Penyusun 
(o) (%) Endogen Eksogen 

Perbukitan 

Gamping 

Struktural 

 perbukitan rektangular U tajam 0 - 45 
0 - 

100 

landai – 

agak 

curam 

struktural 
pelapukan, 

erosi 

batugamping 

klastik, 

batugamping 

terumbu 

Perbukitan 

Gamping 

Kerucut 

 perbukitan multibasinal V 0 - 45 
0 - 

100 

agak 

curam - 

curam 

karstifikasi, 

struktural 

pelapukan, 

erosi 

batugamping 

terumbu 

U 
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4.1.2.1 Satuan Batugamping Klastik (Tmgk) 

 

Gambar 4. 6 Singkapan satuan batugamping klastik di Desa Ngadirejan. 

Satuan batugamping klastik tersebar di wilayah utara dan timur laut daerah 

penelitian, yaitu di sebagian wilayah Sugihwaras (Kali Klanden), Sobo dan 

Ngadirejan (gambar 4.6). Satuan ini mencakup 24,3% dari luas daerah penelitian. 

Satuan yang ditemukan di sekitar Ngadirejan memiliki karakteristik berwarna lapuk 

cokelat, warna segar putih tulang, kenampakan klastik, ukuran butirnya pasir 

sedang dengan kemas tertutup, pemilahan baik, bentuk butir menyudut tanggung, 

terdominasi non skeletal, tekstur allochthonous (Embry, 1971), permeabilitas 

sedang dan keras. 

Berdasarkan analisis sayatan tipis, diketahui bahwa terdapat kandungan 

mikrit karbonat (10%), mineral lempung (3%), semen karbonat (11%), k-feldspar 

(7%), kuarsa (3%), klorit (3%), kalsit (20%), mineral opak (3%), cangkang 

biogenik (15%), oolit (5%), fragmen batuan (20%). Jenis batugamping ini adalah 

Lime-Packstone (Dunham, 1962). Hasil uji EDX (Energy Dispersive X-Ray) dan 

XRD (X-Ray Difraktometer) menunjukkan bahwa terdapat kandungan unsur Ca 

dan O yang mendominasi sebagai pembentuk mineral kalsit (CaCo3) dan tambahan 

unsur Mg sebagai pembentuk mineral periclase (MgO). Hasil analisis petrografi 

dan geokimia menunjukkan bahwa adanya peningkatan kandungan kuarsa dan 

mikrit karbonat pada sampel batuan yang dekat dengan zona sesar. 

Pada satuan batugamping klastik ini ditemukan beberapa fosil foraminifera 

seperti Globorotalia mayeri, Quinqueloqulina pygmaea, Quinqueloculina 

seminulum, Amphistegina quoyii, dan Anomalinoides globolusus. Berdasarkan hasil 

analisis fosil foraminifera planktonik dan bentonik pada stasiun S10, satuan 
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batugamping klastik ini diperkirakan memiliki umur relatif yaitu Miosen Tengah-

Miosen Akhir dan diendapkan pada zona litoral. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan kontak antara satuan 

batugamping klastik (Tmgk) ini dengan satuan batugamping terumbu. Kenampakan 

di lapangan berupa kontak yang selaras antara batugamping klastik dengan 

batugamping terumbu. Hubungan stratigrafi dilakukan berdasarkan rekonstruksi 

pola jurus dan penampang geologi serta hasil analisis dengan kesebandingan 

geologi regional pada peneliti terdahulu. Satuan ini memiliki hubungan kontak yang 

selaras dengan satuan di atasnya yaitu satuan batugamping terumbu. Berdasarkan 

karakteristik litostratigrafi yang meliputi karakter fisik batuan dan umur, satuan 

batugamping klastik (Tmgk) ini dapat disebandingkan dengan batugamping 

Formasi Oyo (Tmo), dalam Peta Geologi Lembar Pacitan (Samodra & Gafoer, 

1990). 

Tabel 4 2 Kesebandingan satuan batugamping klastik (Tmgk) dengan batugamping 

Formasi Oyo (Tmo). 

Aspek 

Kesebandingan 
Batugamping Klastik (Tmgk) 

Batugamping Formasi 

Oyo (Tmo), Samodra & 

Gafoer, 1990 

Litologi Batugamping klastik memiliki 

karakteristik berwarna lapuk 

cokelat, warna segar putih 

tulang, kenampakan klastik, 

ukuran butirnya pasir sedang 

dengan kemas tertutup, 

pemilahan baik, bentuk butir 

menyudut tanggung, 

terdominasi non skeletal, 

tekstur allochthonous (Embry, 

1971), permeabilitas sedang dan 

keras. 

Batugamping pasiran 

berwarna cokelat 

keemerahan, umumnya 

lapuk dan berlapis, 

berbutir sedang sampai 

kasar, tebalnya lebih dari 

5 meter. 

Posisi Stratigrafi Satuan batugamping klastik ini 

memiliki hubungan kontak yang 

selaras dengan satuan di atasnya 

yaitu satuan batugamping 

terumbu. 

Satuan ini menindih 

formasi nampol, sedang 

bagian atasnya menjemari 

dengan Formasi 

Wonosari. 

Umur (Miosen Tengah–Miosen Akhir) Akhir Miosen Tengah 

Lingkungan 

Pengendapan 

Litoral  Laut dangkal 
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4.1.2.2 Satuan Batugamping Terumbu (Tmgt) 

 

Gambar 4. 7 Singkapan satuan batugamping terumbu di Watukarung  

Sebaran satuan batugamping terumbu ini sangat luas, terutama di wilayah 

barat dan selatan daerah penelitian membentuk topografi karst, yaitu di Dersono, 

Watukarung dan Jlubang (gambar 4.7). Satuan ini mencakup 75,7% dari luas daerah 

penelitian dan setempat terdapat batugamping klastik yaitu di sebagian wilayah 

Sugihwaras (Kali Klanden). Satuan ini memiliki karakteristik berwarnana lapuk 

cokelat, warna segar putih tulang, kenampakan terumbu, dominasi non skeletal, 

tekstur autochthonous (Embry, 1971), permeabilitas sedang, masif, serta telah 

banyak mengalami pelarutan. tersingkap dengan ketinggian beragam, berupa bukit 

antara 5–30 m. Satuan yang ditemukan di sekitar Kali Klanden memiliki 

karakteristik berwarna lapuk cokelat, warna segar putih tulang, dominasi non 

skeletal, tekstur allochthonous (Embry, 1971) organisme foraminifera bentonik 

besar, permeabilitas baik, dan masif. 

Berdasarkan analisis sayatan tipis, diketahui bahwa terdapat dua jenis 

batugamping pada satuan ini. Hasil yang pertama adalah sampel batuan pada 

stasiun pengamatan S2 di wilayah yang jauh dari zona sesar diketahui bahwa 

terdapat kandungan mikrit karbonat (15%), mineral lempung (4%), semen karbonat 

(20%), k-feldspar (1%), kuarsa (1%), klorit (1%), kalsit (5%), mineral opak (1%), 

cangkang biogenik (50%), oolit (1%), fragmen batuan (1%). Jenis batugamping ini 

berdasarkan klasifikasi Dunham (1962) adalah Lime-Boundstone. Kemudian dari 

sampel batuan pada stasiun pengamatan S4 yang berada pada zona sesar diketahui 

bahwa terdapat kandungan mikrit karbonat (30%), mineral lempung (10%), semen 

karbonat (20%), k-feldspar (3%), kuarsa (3%), hornblend (5%), klorit (2%), kalsit 
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(8%), mineral opak (4%), cangkang biogenik (10%), oolit (2%), fragmen batuan 

(5%). Jenis batugamping ini adalah Lime-Wackestone (Dunham, 1962). 

Hasil uji uji EDX (Energy Dispersive X-Ray) dan XRD (X-Ray 

Difraktometer) menunjukkan bahwa terdapat kandungan unsur Ca dan O yang 

mendominasi sebagai pembentuk mineral kalsit (CaCo3) dan tambahan unsur Mg, 

Al, Si, Fe, S dan Mo yang menjadi unsur tambahan pada sampel batuan. Analisis 

petrografi dan geokimia menunjukkan bahwa adanya penambahan kandungan 

mineral tambahan seperti Si dan Fe pada sampel batuan yang dekat dengan zona 

sesar dan penambahan kandungan dolomit di stasiun pengamatan yang dekat 

dengan pantai diduga bahwa pada wilayah ini merupakan zona dimana pertemuan 

antara air meteorik dan air laut sehingga memungkinkan untuk pembentukan 

mineral dolomit. 

Pada satuan batugamping terumbu ini ditemukan beberapa fosil 

foraminifera seperti Flosculinella sp., Globorotalia obesa, Amphistegina sp., 

Lepidocyclina sp., Nonion subturgidum, Oolina globosa, Quinqueloculina 

seminulum, Amphistegina quoyii, Elphidium craticulatum dan Lenticulina 

suborbicularis Berdasarkan hasil analisis fosil foraminifera planktonik dan 

bentonik pada stasiun S4, satuan batugamping klastik ini diperkirakan memiliki 

umur relatif yaitu Miosen Tengah dan diendapkan pada zona litoral hingga 

neritik dalam. 

Hasil pengamatan di lapangan ditemukan kontak antara satuan batugamping 

terumbu (Tmgt) ini dengan satuan batugamping klastik. Kenampakan di lapangan 

berupa kontak yang selaras antara batugamping klastik dengan batugamping 

terumbu. Hubungan stratigrafi dilakukan berdasarkan rekonstruksi pola jurus dan 

penampang geologi serta hasil analisis dengan kesebandingan geologi regional pada 

peneliti terdahulu. Satuan ini memiliki hubungan kontak yang selaras dengan satuan 

dibawahnya yaitu satuan batugamping klastik. Berdasarkan karakteristik 

litostratigrafi yang meliputi karakter fisik batuan dan umur, satuan batugamping 

terumbu (Tmgt) ini dapat disebandingkan dengan batugamping Formasi Wonosari 

(Tmwl), dalam Peta Geologi Lembar Surakarta-Girintontro (Surono, 1992). 

 



42 
 

Tabel 4 3 Kesebandingan satuan batugamping terumbu (Tmgt) dengan 

batugamping Formasi Wonosari (Tmwl). 

Aspek 

Kesebandingan 

Batugamping Terumbu 

(Tmgt)  

Batugamping Formasi 

Wonosari (Tmwl), Surono, 

1992 

Litologi Batugamping terumbu 
memiliki karakteristik 

berwarnana lapuk cokelat, 

warna segar putih tulang, 

kenampakan terumbu, 

dominasi non skeletal, 

tekstur autochthonous 

(Embry, 1971) 

permeabilitas sedang, 

masiv, terdapat organisme 

foraminifera bentonik 

besar serta telah banyak 

mengalami pelarutan. 

Tersingkap dengan 

ketinggian beragam, 

berupa bukit antara 5–30 

m. 

Batugamping Terumbu 

berwarna putih kelabu, 

kompak, tak berlapis, banyak 

mengandung foraminifera, 

koral, ganggang dan briozoa, 

beberapa bukit menjulang 

antara 10-25 m, yang intinya 

disusun oleh batugamping jenis 

ini, permukaannya berlubang, 

membentuk struktur lapies ; 

setempat banyak mengandung 

urat kalsit. Ragam bentuk bukit 

batugamping terumbunya 

dipengaruhi oleh jenis, susunan 

litologi dan strukturnya. 

Tebalnya beragam, yaitu antara 

10 hingga lebih dari 25 m. 

Posisi Stratigrafi Satuan batugamping 

terumbu ini memiliki 

hubungan kontak yang 

selaras dengan satuan di 

bawahnya yaitu satuan 

batugamping klastik. 

Satuan ini diendapkan secara 

genang laut di atas Formasi 

Nampol, bagian bawahnya 

setempat menjemari dengan 

Formasi Oyo 

Umur Miosen Tengah Miosen Tengah – Miosen Akhir 

Lingkungan 

Pengendapan 

Litoral – Neritik Dalam Laut dangkal 

 

 

4.1.3 Struktur Geologi 

Struktur geologi yang berkembang di dareah penelitian dapat diketahui 

dengan memperhatikan indikasi-indikasi struktur di lapangan seperti arah jurus dan 

kemiringan batuan yang bervariasi, zona kekar, zona hancuran, offset litologi dan 

cermin sesar. Selain data lapangan, data sekunder juga digunakan seperti analisis 

topografi, pendekatan kelurusan-kelurusan dari citra DEM dan penampang untuk 

mendukung hasil interpretasi penarikan struktur geologi di daerah penelitian. 

Penarikan sesar dilakukan secara interpretatif melalui pendugaan dari analisa 

kelurusan sungai, analisa citra DEM (Digital Elevation Model) sebagai data 
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sekunder dan menggunakkan data kekar sebagai penunjangnya. Analisis pola 

kelurusan dilakukan dengan pengamatan terhadap kelurusan-kelurusan 

punggungan. Pembahasan struktur yang bersifat lebih detail akan disajikan pada 

subbab berikutnya.  

4.1.3.1 Sesar Berarah Barat Laut-Tenggara 

Sesar Ngadirejan merupakan sesar geser berarah barat laut–tenggara di 

daerah penelitian. Sesar ini ditentukan berdasarkan analisis kelurusan sungai 

intermitten di sekitar desa Ngadirejan serta pergeseran topografi dari citra DEM di 

daerah Ngadirejan. Di beberapa sungai intermittent sekitar ditemukan kekar gerus 

yang memiliki permukaan rata dengan pola yang tidak teratur (di S7 dan S8). Sesar 

ini memotong satuan batugamping klastik di bagian timur laut daerah penelitian. 

Penamaan sesar ini digunakan nama lokasi geografi yang dilalui jalur sesar yaitu 

daerah desa Ngadirejan, sehingga demikian sesar geser ini dapat disebut sebagai 

“Sesar Ngadirejan”. 

4.1.3.2 Sesar Berarah Timur Laut–Barat Daya 

Di daerah penelitian terdapat sesar berarah timur laut–barat daya sebanyak 

dua buah, yaitu sesar normal Klanden dan sesar geser Barong. 

A. Sesar Klanden 

Sesar ini merupakan jenis sesar oblik, ditentukan berdasarkan data cermin 

sesar, kelurusan Kali Klanden serta pergeseran topografi dari citra DEM di daerah 

Sugihwaras. Di sepanjang Kali Klanden ditemukan kekar-kekar yang memotong 

dengan ukuran yang cukup panjang, melebar dan memiliki pola tertentu yang 

sistematik (di S3 dan S4). Sesar ini memotong satuan batugamping terumbu di 

bagian barat laut daerah penelitian. Penamaan sesar ini digunakan nama lokasi 

geografi yang dilalui jalur sesar yaitu daerah Kali Klanden, sehingga demikian sesar 

ini dapat disebut sebagai “Sesar Klanden”. 

B. Sesar Barong 

Sesar Barong merupakan sesar geser berarah timur laut–barat daya di daerah 

penelitian. Sesar ini ditentukan berdasarkan data kelurusan Kali Barong serta 

pergeseran topografi dari citra DEM di sekitar Kali Barong. Ditemukan kekar-kekar 

di beberapa lokasi sepanjang sungai Barong yang memiliki permukaan rata dengan 
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pola yang tidak teratur (di stasiun pengamatan S6 dan S9) dan ditemukan indikasi 

berupa air terjun di Kali Barong. Sesar ini memotong satuan batugamping terumbu 

di bagian timur hingga ke tengah daerah penelitian. Penamaan sesar ini digunakan 

nama lokasi geografi yang dilalui jalur sesar yaitu daerah Kali Barong, sehingga 

demikian sesar geser ini dapat disebut sebagai “Sesar Barong”. 

 

4.2  Sesar 

Batuan di muka bumi selalu memperlihatkan gejala frakturasi berupa sesar-

sesar minor dan kekar-kekar tektonik akibat deformasi tektonik berupa tegasan 

(stress), karena itu gejala frakturasi memiliki sifat-sifat yang mengikuti hukum 

kekandasan batuan (triaxial), di mana σ1 merupakan tegasan terbesar, σ2 

merupakan tegasan menengah dan σ3 merupakan tegasan terkecil (Abdullah, et al., 

2003). Analisis struktur diperoleh dari beberapa pendekatan yaitu menggunakan 

data kekar pada stasiun pengamatan S3, S4, S6, S7, S8 dan S9, cermin sesar pada 

stasiun pengamatan S4 dan pola kelurusan baik punggungan maupun lembahan 

berdasarkan citra DEM. Lapangan Pringkuku terdapat tiga sesar berarah relatif 

barat laut - tenggara dan timur laut-barat daya, yaitu: 

1. Sesar oblik Klanden 

2. Sesar geser dekstral Ngadirejan 

3. Sesar geser sinistral Barong  

4.1.4 Sesar Oblik Klanden 

Gambar 4. 8 Kekar dan cermin sesar di stasiun pengamatan S4 Kali Klanden  
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Gambar 4. 9 Analisis data kekar dalam stereonet pada stasiun pengamatan S3 dan 

S4.  

Sesar oblik Klanden berada pada bagian barat laut daerah penelitian. 

Penarikan sesar oblik Klanden berdasarkan pada hasil pengolahan data kekar yang 

diambil pada stasiun pengamatan S3 dan S4, pengamatan cermin sesar dan 

interpretasi terhadap kelurusan punggungan maupun lembahan menggunakan citra 

DEM. Hasil pengolahan data kekar pada stasiun pengamatan S3 dan S4 

menhasilkan jenis sesar normal. Analisis data kekar pada stereonet menunjukkan 

bahwa tegasan terbesar yaitu σ1 relatif berarah barat laut–tenggara dan berada pada 

bidang vertikal (gambar 4.9), sedangkan gaya yang menahan yaitu σ2 berada pada 

bidang horizontal sehingga tegasan terbesar σ1 menghasilkan jenis sesar normal. 

Penarikan sesar ini berdasarkan analisis data kekar, dan analisis elemen struktur 

yang diperoleh di lapangan, didapatkan nilai pitch sebesar 90°. Pada pengamatan 

secara langsung di lapangan, cermin sesar/ slicken side memiliki kemiringan ke 

arah utara (gambar 4.8). 

σ3 

σ1 

σ2 

σ3 

σ1 

σ2 
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Gambar 4. 10 Analisis kelurusan dan pergeseran berdasarkan citra DEM di sekitar 

Kali Klanden. 

  Pergerakan sesar juga bersifat sinistral, dapat dibuktikan dari pola ketidak 

menerusan punggungan pada citra DEM (gambar 4.10). Hasil kelurusan didominasi 

oleh kelurusan punggungan dan lembahan yang berarah N120oE. Kelurusan di 

interpretasikan merupakan tubuh batuan yang memiliki resistensi tinggi terhadap 

erosi maupun indikasi struktur geologi yang membentuk kelurusan punggungan. 

Pergeseran kelurusan diinterpretasikan sebagai pergeseran yang diakibatkan oleh 

adanya struktur sesar yang merupakan sesar oblik sinistral. 

 Hasil pengolahan proyeksi stereografi diketahui bahwa tegasan terbesar σ1 

memiliki arah barat laut-tenggara dengan arah N110oE dan bidang sesar memiliki 

arah relatif N70oE. Sesar klanden digolongkan pada orde pertama berdasarkan 

pemodelan sistem sesar mendatar Moody and Hill karena antara gaya kompresi 

terbesarnya menggerus pada rentang sudut 40o.  

Kelurusan Pergeseran 
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4.1.5 Sesar Geser Dekstral Ngadirejan 

Gambar 4. 11 Kekar pada stasiun pengamatan S7 dan S8 di Desa Ngadirejan.  

 

Gambar 4. 12 Analisis data kekar dalam stereonet pada stasiun pengamatan S7 dan 

S8.  
Sesar geser Ngadirejan berada pada bagian timur laut daerah penelitian. 

Penarikan sesar geser Ngadirejan berdasarkan hasil pengolahan data kekar yang 

diambil pada stasiun pengamatan S7 dan S8 (Gambar 4.11) dan interpretasi 

terhadap kelurusan punggungan maupun lembahan menggunakan citra DEM. Hasil 

pengolahan dan analisis data kekar pada stasiun pengamatan S7 dan S8 adalah jenis 

sesar geser. Analisis data kekar pada stereonet menunjukkan bahwa gaya terbesar 

yaitu σ1 relatif berarah timur laut–barat daya (Gambar 4.12), sedangkan gaya yang 

menahan yaitu σ2 berada pada bidang vertikal sehingga gaya yang dihasilkan oleh 

σ1 menghasilkan sesar geser dekstral. Arah tegasan σ1 dan σ3 relatif horizontal 

terhadap σ2.  

σ2 σ2 

σ3 

σ1 

σ3 

σ1 



48 
 

 

Gambar 4. 13 Analisis kelurusan dan pergeseran berdasarkan citra DEM di sekitar 

Desa Ngadirejan   

Pergerakan sesar bersifat menganan dapat dibuktikan dari pola ketidak-

menerusan punggungan pada citra DEM (gambar 4.13). Hasil kelurusan didominasi 

oleh kelurusan punggungan dan lembahan yang berarah N75oE. Selain itu, zona 

sesar ini juga dilihat dari adanya perubahan pola sungai dari arah timur laut–barat 

daya menjadi barat laut–tenggara di sekitar zona sesar. Kelurusan sungai di 

interpretasikan merupakan hasil erosi dari tubuh batuan yang telah mengalami 

deformasi. Pergeseran kelurusan diinterpretasikan sebagai pergeseran yang 

diakibatkan oleh adanya struktur sesar yang merupakan sesar geser dekstral. 

Hasil pengolahan proyeksi stereografi diketahui bahwa tegasan terbesar σ1 

memiliki arah timur laut-barat daya dengan arah N5oE dan bidang sesar memiliki 

arah relatif N140oE. Sesar Ngadirejan digolongkan pada orde pertama 

berdasarkan pemodelan sistem sesar mendatar Moody and Hill karena antara gaya 

kompresi terbesarnya menggerus pada rentang sudut 45o.  

 

Kelurusan Pergeseran 
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4.1.6 Sesar Geser Sinistral Barong  

 

Gambar 4. 14 Kekar pada stasiun pengamatan S6 dan S9 di Desa Ngadirejan dan 

di Kali Barong. 

 

Gambar 4. 15 Analisis data kekar dalam stereonet pada stasiun pengamatan S6 dan 

S9. 

Sesar geser Barong berada pada bagian timur daerah penelitian. Penarikan 

sesar geser Barong berdasarkan pada hasil pengolahan data kekar yang diambil 

pada stasiun pengamatan S6 dan S9 (gambar 4.14) dan interpretasi terhadap 

kelurusan punggungan maupun lembahan menggunakan citra DEM. Hasil 

pengolahan data kekar pada stasiun pengamatan S6 dan S9 menghasilkan jenis sesar 

geser. Analisis data kekar pada stereonet menunjukkan bahwa gaya terbesar yaitu 

σ1 relatif berarah barat laut–tenggara (gambar 4.15), sedangkan gaya yang menahan 

yaitu σ2 berada pada bidang vertikal sehingga gaya yang dihasilkan oleh σ1 

menghasilkan sesar geser. Arah tegasan σ1 dan σ3 relatif horizontal terhadap σ2. 

Di Jlubang, tempat dimana Kali Sebrok membelok dari antara arah timur laut–barat 

daya mendekati arah barat-timur di Kali Barong, terdapat pergeseran topografi. 

Selain itu juga terdapat indikasi berupa adanya air terjun di bagian tengah Kali 

Barong serta tersingkapnya kontak antara batugamping terumbu dan batugamping 

klastik. 

σ3 

σ3 

σ2 

σ2 

σ1 

σ1 
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Gambar 4. 16 Analisis kelurusan dan pergeseran berdasarkan citra DEM di sekitar 

Kali Barong. 

Pergerakan sesar bersifat mengiri dapat dibuktikan dari pola ketidak 

menerusan punggungan pada citra DEM (Gambar 4.16). Hasil kelurusan 

didominasi oleh kelurusan punggungan dan lembahan yang berarah N130oE. 

Kelurusan di interpretasikan merupakan tubuh batuan yang memiliki resistensi 

tinggi terhadap erosi maupun indikasi struktur geologi yang membentuk kelurusan 

punggungan. Pergeseran kelurusan diinterpretasikan sebagai pergeseran yang 

diakibatkan oleh adanya struktur sesar yang merupakan sesar geser sinistral. 

Hasil pengolahan proyeksi stereografi diketahui bahwa tegasan terbesar σ1 

memiliki arah barat laut-tenggara dengan arah N110oE dan bidang sesar memiliki 

arah relatif N75oE. Sesar Barong digolongkan pada orde pertama berdasarkan 

pemodelan sistem sesar mendatar Moody and Hill karena antara gaya kompresi 

terbesarnya menggerus pada rentang sudut 45o.  

4.1.7 Mekanisme pembentukan Sesar di daerah Penelitian 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, struktur geologi yang terbentuk di 

daerah penelitian berupa sesar oblik dan sesar geser, pada dasarnya sesar-sesar 

tersebut terbentuk hasil deformasi tektonik setelah semua satuan batuan pada 

Kelurusan Pergeseran 
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daerah penelitian terendapkan. Deformasi tektonik pada kala terssebut 

mengaktifkan sesar berarah timur laut-barat daya dan barat laut-tenggara yang 

terbentuk kala Miosen Tengah di Pacitan (Abdullah, et al., 2003). Sesar yang 

teraktifkan kembali di daerah penelitian berupa sesar oblik sinistral dan sesar geser 

sinistral berarah timur laut–barat daya, serta sesar geser dekstral berarah barat laut-

tenggara (Sudarno, 1997). 

Dari karakteristiknya, maka daerah penelitian berada dalam sistem strike-

slip fault yaitu dengan terbentuknya sesar-sesar geser. Terbentuknya sesar oblik 

sinistral pada daerah penelitian diperkirakan karena adanya pengurangan gaya 

kompresi dan berkembang menjadi gaya ekstensi. Perbedaan kondisi batuan 

menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan sehingga akan terjadi respon yang 

berbeda antara batuan satu dengan yang lainnya terhadap gaya utama, pada kasus 

ini perbedaan klastik dengan nonklastik/terumbu sehingga menyebabkan 

pergerakan geser pada daerah penelitian. Sesar-sesar berarah timur laut–barat daya 

merupakan jenis sesar geser tipe sinistral, sedangkan sesar berarah baratlaut-

tenggara merupakan sesar geser tipe dekstral. Karena alasan arah dan tipenya 

berbeda, kelompok sesar berarah timur laut-barat daya dan barat laut-tenggara 

ditafsirkan keduanya semula merupakan kekar gerus yang membentuk pasangan, 

sehingga kedua kelompok sesar tersebut terbentuknya bersamaan.  

Berdasarkan arahnya dan pengolahan data kekar gerus di daerah penelitian, 

sesar geser dihasilkan oleh deformasi yang terjadi akibat adanya tegasan berarah 

barat daya–tenggara. Arah ini jika disebandingkan dengan pola umum yang 

terdapat di pulau Jawa merupakan arah umum Pola Meratus. Deformasi tersebut 

diperkirakan terjadi setelah satuan batugamping terumbu pada daerah penelitian 

diendapkan, yaitu setelah akhir Miosen Tengah, jika disebandingkan dengan 

tektonik regional yang terjadi di pulau Jawa, maka deformasi pada daerah penelitian 

terjadi pada kala Plio-Pleistosen (Martodjojo, 1984). 

 

4.2 Hasil VLF dan Resistivitas 

Identifikasi sungai bawah permukaan dilakukan dengan mengkompilasi 

hasil analisis penampang VLF dan penampang resistivitas. Penentuan pola aliran 

sungai bawah permukaan dilihat dari kecocokan data struktur geologi yang ada 
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dengan nilai konduktifitas hasil metode VLF dan resistivitas hasil metode 

resistivitas 2D konfigurasi Wenner-Schlumberger. 

4.2.1 Analisa Data VLF 

Posisi anomali ditentukan berdasarkan persebaran rapat arus bawah 

permukaan. Anomali dapat ditentukan dengan lebih jelas karena memiliki 

parameter rapat arus, sedangkan kedalaman anomali masih bersifat semu (pseudo). 

Anomali ditentukan dengan melihat skala warna rapat arus. Nilai rapat arus yang 

tinggi atau positif diidentifikasi sebagai anomali yang paling konduktif.  

 

Gambar 4. 17 Hasil Filter KH (Karous-Hjelt) pada Line 8R, Line 4U dan Line 10S. 

Pengukuran VLF dari timur ke barat dengan arah bentangan tegak lurus 

terhadap asumsi sungai bawah permukaan dengan arah barat laut-tenggara 

dilakukan berurutan pada Line 8R, Line 4U dan Line 10S (gambar 4.17). 

Pengukuran VLF dilakukan menutup Luweng Tanggung dan sumber mata air yang 

 Anomali 

konduktif 

 Anomali 

konduktif 

 Anomali 

konduktif 
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berada di Sungai Maron untuk mengetahui arah aliran sungai bawah permukaan 

yang diasumsikan terdapat di bawah luweng hingga Sungai Maron.  

Pada lintasan Line 8R dilakukan penguluran dengan panjang lintasan 830 

m, titik awal berada di tenggara dan mengarah ke barat laut. Anomali konduktif 

diduga berada pada posisi 300-340 m pada kedalaman 0-40 m menerus ke arah 

selatan lintasan pengukuran, posisi 450 m pada kedalaman 60 m dan pada posisi 

640-680 m pada kedalaman 0-40 m menerus ke arah selatan lintasan pengukuran. 

Pada lintasan Line 4U dilakukan pengukuran dengan panjang lintasan 620 m, titik 

awal berada di tenggara dan mengarah ke barat laut. Anomali konduktif diduga 

berada pada posisi 100-180 m pada kedalaman 40-50 m, posisi 300-320 m pada 

kedalam 0-30 m dan menerus ke arah utara dan selatan lintasan pengukuran pada 

kedalaman 40-60 m. Pada lintasan Line 10S dilakukan pengukuran dengan panjang 

lintasan 540 m, titik awal berada di barat daya dan mengarah ke timur laut. Anomali 

konduktif diduga beradan pada posisi berpusat pada posisi 100-140 m di permukaan 

dan pada kedalaman 50 m. Hasil pengukuran pada dua lintasan pengukuran, yaitu 

Line 4U dan Line 10S diduga terdapat sungai bawah permukaan. Dari penampang 

2D filter KH Line 4U dan Line 10S diketahui adanya nilai konduktifitas yang tinggi 

yang berkembang dari selatan Luweng Tanggung mengarah ke Sungai Maron yang 

berarah barat laut–tenggara.  
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Gambar 4. 18 Hasil Filter KH (Karous-Hjelt) pada Line 3T, Line 2X dan Line 7ZZ.  

Pengukuran VLF dari utara ke selatan dengan arah bentangan tegak lurus 

terhadap asumsi sungai bawah permukaan dengan arah timur laut-barat daya 

dilakukan berurutan pada Line 3T, Line 2X dan Line 7ZZ (gambar 4.18). 

Pengukuran VLF dilakukan melintasi beberapa luweng seperti Luweng Winong 

dan Luweng Tanggung dan mengarah ke arah sumber mata air yang berada di Tlogo 

Dokjero dan Tlogo Dokpucung untuk mengetahui arah aliran sungai bawah 

permukaan yang diasumsikan terdapat di bawah luweng.   

Pada lintasan Line 3T dilakukan pengukuran dengan panjang lintasan 830 

m, titik awal berada di barat laut dan mengarah ke tenggara. Anomali konduktif 

diduga berada pada posisi 380-420 m dan meluas di bawah permukaan. Pada 

lintasan Line 2X dilakukan pengukuran dengan panjang lintasan 810 m, titik awal 

berada di barat laut dan mengarah ke tenggara. Anomali konduktif diduga berada 

Anomali Konduktif 

Anomali Konduktif 

Anomali Konduktif 
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pada posisi 320-340 m pada kedalaman 40 m dan posisi 400 m dengan kedalaman 

40 m. Pada lintasan Line 7ZZ dilakukan pengukuran dengan panjang lintasan 830 

m, titik awal berada di barat laut dan mengarah ke tenggara. Anomali konduktif 

diduga berada pada posisi 100 m dan 180 m meluas pada kedalaman 40 m, posisi 

300 m pada kedalaman 60 m dan pada posisi 440 m dari kedalaman 0-60 m meluas 

ke arah timur lintasan pengukuran. Hasil pengukuran pada lintasan Line 3T, Line 

2X dan Line 7ZZ tersebut diduga terdapat sungai bawah permukaan. Dari 

penampang 2D filter KH Line 3T, Line 2X dan Line 7ZZ diketahui adanya nilai 

konduktifitas yang tinggi yang berkembang dari Luweng Winong ke arah Luweng 

Jomblang yang berarah timur laut–barat daya.  

4.2.2 Analisa Data Resistivitas 

 

Gambar 4. 19 Hasil pengukuran metode resistivitas pada lintasan Line 1, Line 2 dan 

Line 3 di sekitar Luweng Krajan, Luweng Tati dan Luweng Winong.  

Pengukuran resistivitas 2D pada lintasan Line 1, Line 2 dan Line 3 dilakukan 

memotong Luweng Tati untuk mengetahui arah aliran sungai bawah permukaan 

yang diasumsikan terdapat di bawah luweng (gambar 4.19). Hasil pengolahan data 

pada Line 1 diperoleh hingga kedalaman 30 m, dari penampang 2D tidak ditemukan 

Anomali nilai 

Anomali nilai 
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anomali nilai resistivitas yang rendah di bawah permukaan. Pada hasil penampang 

diduga adanya lapisan dengan nilai resistivitas tinggi pada posisi lebih dari 65 m 

pada kedalaman lebih dari 5 m. Hasil pengolahan data pada Line 2 diperoleh hingga 

kedalaman 31 m, dari penampang 2D pada posisi 30-35 m di kedalaman 8-10 m 

diduga memiliki anomali resistivitas dengan nilai resistivitas yang rendah. Hasil 

pengolahan data pada Line 3 diperoleh hingga kedalaman 31 m, dari penampang 

2D pada posisi 52-83 m di kedalaman 5-17 m diduga memiliki anomali resistivitas 

dengan nilai resistivitas yang rendah. Hasil pengukuran pada Line 2 dan Line 3 

tersebut diduga terdapat sungai bawah permukaan. Dari penampang Line 2 dan Line 

3 diketahui adanya nilai resistivitas yang rendah yang berkembang dari Luweng 

Tati mengarah ke Luweng Winong yang berarah timur laut–barat daya dan tidak 

berkembang ke arah Luweng Krajan.  

 

4.3 Pola Aliran Sungai Bawah Permukaan 

Identifikasi pola sungai bawah permukaan di bagian barat daerah Pringkuku 

dilakukan berdasarkan hasil analisis yaitu zona lemah berarah barat laut–tenggara 

dan timur laut–barat daya. Selain itu, didukung oleh hasil pemetaan bawah 

permukaan oleh metode VLF dan metode resistivitas 2D dan hasil pengamatan 

lapangan dengan ditemukannya indikasi berupa sebaran luweng dan mata air yang 

memiliki kemiripan karakter kelurusan dengan asumsi awal mengenai zona lemah 

akibat adanya sesar-sesar yang berkembang di daerah penelitian yang telah 

mengalami pelarutan.  

4.3.1 Pola Aliran Sungai Bawah Permukaan Berarah Barat Laut – Tenggara 

Penarikan pola aliran sungai bawah permukaan dilakukan berdasarkan hasil 

pengamatan struktur dengan penarikan kelurusan dari citra DEM dan hasil 

rekonstruksi sistem rekahan berupa model diagram rossete pada gambar 4.12 di 

lokasi penelitian. Kemenerusan sungai bawah permukaan berarah barat laut-

tenggara diidentifikasi dari hasil pengolahan data VLF pada Line 4U dan Line 10S. 

Didukung dengan keberadaan Luweng Tanggung dan sumber air yang keluar di 

Obalan dan Sumber yang berada di Sungai Maron.  
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Gambar 4. 20 Penampang data VLF pada Line 10S dan Line 4U yang menunjukkan 

dugaan pola barat laut-tenggara. 

Hasil korelasi penampang data VLF pada lintasan pengukuran Line 4U dan 

Line 10S (gambar 4.20 ) menunjukkan dugaan arah pola pengaliran sungai bawah 

permukaan dengan arah barat laut-tenggara. Sehingga dapat di katakan bahwa 

terdapat dugaan aliran sungai bawah permukaan dari desa Dersono menuju Sungai 

Maron yang berarah barat laut-tenggara dengan azimuth N110oE. 

Dugaan sungai bawah permukaan dengan arah barat laut-tenggara diduga 

terkontrol oleh Sesar Ngadirejan yang memiliki tegasan terbesar σ1 berarah timur 

laut-barat daya dengan arah N5oE. Hasil analisis diketahui terdapat rentang sudut 

75o dari orde pertama, yang artinya tegasan utamanya berarah 45o dari orde pertama 

atau tegak lurus terhadap bidang gerus maksimal orde pertama sehingga rentang 

sudut dari tegasan orde keduanya adalah 20o.  Dugaan sungai bawah permukaan 

dengan arah barat laut-tenggara digolongkan pada orde kedua dari sistem sesar 

mendatar Sesar Ngadirejan berdasarkan pemodelan sistem sesar mendatar Moody 

and Hill. 

 

 

N 
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4.3.2 Pola Aliran Sungai Bawah Permukaan Berarah Timur Laut - Barat 

Daya 

Penarikan pola aliran sungai bawah permukaan dilakukan berdasarkan hasil 

pengamatan struktur dengan penarikan kelurusan dari citra DEM dan hasil 

rekonstruksi sistem rekahan berupa model diagram rose pada gambar 4.15 di lokasi 

penelitian. Kemenerusan sungai bawah permukaan berarah timur laut-barat daya 

diidentifikasi dari pengolahan data VLF pada lintasan pengukuran pada Line 3T, 

Line 2X dan Line 7ZZ dan pengolahan data resistivitas pada lintasan pengukuran 

pada Line 2 dan Line 3. Didukung dengan keberadaan Luweng Tati, Luweng 

Winong, Luweng Jomblang dan beberapa telaga yang tidak pernah surut seperti 

Tlogo Dokjero dan Tlogo Dokpucung yang berada dalam satu arah kelurusan yang 

sama. 

 

Gambar 4. 21 Penampang data resistivitas pada Line 2 dan Line 3 yang 

menunjukkan dugaan pola timur laut-barat daya.  

N 
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Gambar 4. 22 Penampang data VLF pada Line 3T, Line 2X dan Line 7ZZ yang 

menunjukkan dugaan pola timur laut-barat daya. 

Hasil korelasi korelasi penampang data resistivitas pada lintasan 

pengukuran Line 2 dan Line 3 (gambar 4.21) dan penampang data VLF pada 

lintasan pengukuran Line 3T, Line 2X dan Line 7ZZ (gambar 4.22 ) menunjukkan 

dugaan arah pola pengaliran sungai bawah permukaan dengan arah timur laut-barat 

daya. Sehingga dapat di katakan bahwa terdapat indikasi aliran sungai bawah 

permukaan dari Luweng Winong menuju Luweng Jomblang yang berarah timur 

laut-barat daya dengan azimuth N60oE-N65oE. 

Dugaan sungai bawah permukaan dengan arah timur laut-barat daya diduga 

terkontrol oleh Sesar Klanden dan Sesar Barong yang memiliki tegasan terbesar σ1 

berarah barat laut-tenggara dengan arah N110oE. Hasil analisis diketahui terdapat 

rentang sudut 45o, yang artinya dugaan sungai bawah permukaan dengan arah timur 

laut-barat daya masih digolongkan pada orde pertama dari sistem sesar mendatar 

Sesar Klanden dan Sesar Barong berdasarkan pemodelan sistem sesar mendatar 

Moody and Hill.  

  

N 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Sesar-sesar berarah barat laut-tenggara dan timur laut-barat daya diduga masih 

mengontrol sistem pola aliran sungai bawah permukaan di bagian barat daerah 

penelitian. Pola aliran sungai bawah permukaan berarah barat laut-tenggara diduga 

dikontrol dua faktor pengontrol yaitu sesar geser dekstral Ngadirejan dan 

kelerengan curam yang berhubungan dengan elevasi sebagai faktor yang 

mengoptimalkan pelarutan pada proses karstifikasi sehingga menghasilkan banyak 

cabang sungai bawah permukaan yang mengarah ke Sungai Maron. Sedangkan pola 

aliran bawah permukaan berarah timur laut-barat daya diduga dikontrol aktif oleh 

sesar oblik sisnistral Klanden dan sesar geser sinistral Barong sehingga 

menghasilkan sungai bawah permukaan yang konsisten menerus mengikuti arah 

bidang lemahnya yaitu arah timur laut-barat daya. 

 

5.2 Saran 

1. Saat proses akuisisi data geologi maupun geofisika baiknya dilakukan saat 

musim kemarau karena memudahkan proses akuisisi. 

2. Pengolahan lebih lanjut seperti inversi pada pengolahan data VLF dapat 

dilakukan untuk mendapatkan kedalaman dan pengecekan kembali apabila 

ada nilai konduktifitas yang terbalik sehingga hasil yang didapatkan lebih 

akurat. 

3. Pengukuran lebih lanjut di lokasi yang memiliki kondisi dekat dengan zona 

hancuran dan sungai yang hilang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi 

distribusi aliran yang terpotong bidang sesar.  
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LAMPIRAN  
 

LAMPIRAN 1 DESKRIPSI FOSIL DAN UMUR SATUAN BATUAN 

Sample Fm. Wonosari (W9) 

Foraminifera Bentonik 

NO Nama Spesies Deskripsi 

1 Nonion subturgidum (CUSHMAN) 

 

Cangkang polythalamus, komposisi dinding 

cangkang calcareous, cangkang planispiral 

involute, sutura melengkung, tersusun atas dua 

putaran, dengan banyak kamar pada putaran 

terakhir, membesar dengan cepat, aperture 

cresentic pada apertural face, ornamentasi 

smooth dan berpori halus. 

Lingkungan: Neritik Tengah 

2 Lenticulina suborbicularis (PARR) 

 

Cangkang berbentuk cakram, bikonveks, 

kedua sisi simetris, peripheri menyudut dan 

dilengkapi dengan kell tipis, tersusun atas 

kamar-kamar yang tersusun  planispiral 

involute, putaran agak menutup; sutura 

menonjol, melengkung; apertur berbentuk 

celah terletak peripheral dengan hiasan 

radiate. 

Lingkungan: Neritik Luar 

3 Amphistegina quoyii (d’Orbigny) 

 

Cangkang lenticular, kamar terputar kedalam 

(enrolled), dinding cangkang calcareous 

Lingkungan: Litoral 

4 Oolina globosa (Montagu) 

 

Cangkang monothalamus, komposisi dinding 

cangkang  calcareous hyaline, cangkang 

berbentuk botol (falk-shaped), terminal 

aperture berbentuk bulat sederhana, 

ornamentasi smooth. 

Lingkungan: Neritik Dalam 

13 Quinqueloculina seminulum (Linne) 

 

Cangkang polythalamus, komposisi dinding 

cangkang calcareous porselen, cangkang 

quinqueloquline, aperture terminal berbentuk 

single tooth, ornamentasi smooth. 

Lingkungan: Neritik Dalam 
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14 Elphidium craticulatum (Fichtel & 

Moll)  

 

Cangkang polythalamus, komposisi dinding 

cangkang calcareous, cangkang planispiral 

involute, sutura melengkung, aperture cribrate 

pada peripheral, ornamentasi limbate suture 

dan inflated 

Lingkungan: Litoral 

Foraminifera Planktonik 

15 Globorotalia obesa Bolli 

 

Cangkang trochospiral, berpori kasar, dengan 

pemukaan belubang, pada kamar awal 

mungkin sedikit berkerut kasar. Cangkang 

sangat tebal, terputar, berkisar dua hingga tiga 

putaran, secara umum terdapat empat kamar 

pada putaran terakhir, membesar sangat cepat. 

Sutura pada sisi spiral dan umbilicus 

berbentuk radial, tertekan. Umbilicus cukup 

lebar dan dalam.  

Aperture interiomarginal, extraumbilical-

umbilical, dengan sudut menengah hingga 

tinggi, dibatasi oleh  bibir yang ramping. 

Umur : N7-N18 

16 Globorotalia mayeri (Cushman & 

Ellisor) 

 

Cangkang trochospiral sangat rendah, equator 

periphery lobulate, bagian tepi membundar, 

dinding cangkang berpori kasar, permukaan 

halus, kamar membundar, subglobular, terdiri 

dari tiga putaran, terdiri dari 5 putaran, pada 

putaran terakhir ukurannya bertambah. Sutura 

pada sisi spiral berbentuk melengkung hingga 

radial, umbilicus agak sempit. Aperture 

interiomarginal, umbilical, komposisi dinding 

cangkang calcareous. 

Umur : N9-N13 

17 Flosculinella sp 

 

 

Cangkang berbentuk cerutu, memiliki 2 baris 

chamberlet per kamar, hanya ada satu saluran 

yaitu preseptal canal, apertur tersusun dari 1 

baris, septula tersusun secara bergantian, 

chamberlet sekunder terletak diatas 

chamberlet pertama. 

Umur: Miosen Tengah 

Lingkungan : Laut Dangkal 

Klasifikasi dan determinasi berdasarkan: (Loeblich, et al., 1994), (Bolli, 1983). 
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Tabel Lingkungan Fm. Wonosari (W9) 

Foraminifera 

Bentonik 

Litoral  Neritik Bathyal Abysal 

<50m 
Dalam 

(50m) 

Tengah 

(100m) 

Luar 

(200m) 

Dalam 

(600m) 

Tengah 

(1000m) 

Luar 

(2000m) 
>2000m 

Nonion 
subturgidum                 
Lenticulina 

suborbicularis                 
Amphistegina 
quoyii                 

Oolina globosa                
Quinqueloculina 

seminulum                 
Elphidium 

craticulatum                 

 

 

 

Sampel Fm. Oyo (Otambang) 

Foraminifera Bentonik 

No Nama Spesies Deskripsi 

1 Quinqueloqulina pygmaea Reuss  

 

Cangkang polythalamus, komposisi dinding 

cangkang calcareous porselen, cangkang 

quinqueloquline, aperture terminal berbentuk 

single tooth, ornamentasi smooth.  

Lingkungan: Litoral 

2 Quinqueloculina seminulum Linne 

 

Cangkang polythalamus, komposisi dinding 

cangkang calcareous porselen, cangkang 

quinqueloquline, aperture terminal berbentuk 

single tooth, ornamentasi smooth. 

Lingkungan: Neritik Dalam 

3,15 Amphistegina quoyii d’Orbigny 

 

Cangkang lenticular, kamar terputar kedalam 

(enrolled), dinding cangkang calcareous 

Lingkungan: Litoral 
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4 Pleurostomella sp. Nov 

 

Cangkang polythalamus. Komposisi dinding 

cangkang calcareous hyaline, cangkang 

elongate, uniserial, kamar mengembung. 

Aperture berbentuk tapal kaki kuda atau busur 

panah.   

Lingkungan: Neritik Luar 

13 Anomalinoides globolusus 

CHAPMAN and PARR 

 

Cangkang polythalamus, komposisi dinding 

cangkang calcareous hyaline, cangkang 

trochospiral, sutura melengkung, aperture  

crecentice  pada apertural face, ornamentasi 

smooth.    

Lingkungan: Litoral 

 

Foraminifera Planktonik 

14 Globorotalia mayeri (CUSHMAN & 

ELLISOR) 

 

Cangkang trochospiral sangat rendah, 

menggembung. Komposisi dinding cangkang 

gampingan, cangkang berpori kasar. Kamar 

menggembung tanggung, tersusun atas tiga 

putaran, dengan lima hingga enam kamar pada 

putaran terakhir, membesar perlahan. 

Umbilicus lebar dan dalam. Aperture 

interiomarginal, extraumbilical - umbilical, 

dibatasi bibir lebar, ornamentasi smooth. 

Umur : N.9 – N.13 

Klasifikasi dan determinasi berdasarkan: (Bolli, 1983) (Loeblich, et al., 1994) 

 

Tabel Lingkungan Fm. Oyo (Otambang) 

Foraminifera 

Bentonik 

Litoral  Neritik Bathyal Abysal 

<50m 
Dalam 

(50m) 

Tengah 

(100m) 

Luar 

(200m) 

Dalam 

(600m) 

Tengah 

1000m 

Luar 

(2000m) 
>2000m 

Quinqueloqulina 

pygmaea              

Quinqueloculina 

seminulum              

Amphistegina quoyii              

Pleurostomella sp.             

Anomalinoides 

globolusus              

 

 



 
 

LAMPIRAN 2 HASIL SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM) – 

ENERGY DISPERSIVE X-RAY (EDX) 

Kode Conto S10/Otb Lokasi Ngadirejan 

  
SEM perbesaran 5000x SEM perbesaran 10000x 

Terdapat bentukan kristal rhombohedral (berwarna abu-abu terang). Bentukan kristal 

yang masih utuh menandakan sedikit atau tidak adanya faktor luar yang mendeformasi 

bentuk kristal.  Dua jenis mineral yang umum ditemukan pada batuan karbonat dan 

berbentuk rhombohedral adalah mineral kalsit dan dolomit. 

Grafik komposisi unsur dan persentase unsur penyusun sampel batuan S10/Otb 

 

Elemen Wt% 

CK 04,64 

OK 45,15 

MgK 01,94 

AlK 03,53 

SiK 06,68 

CaK 38,05 

Terdapat unsur dengan persentase terbanyak adalah Ca dan O, disusul dengan Si dan C. 

Dikorelasikan dengan hasil citra SEM, diperoleh kesimpulan bahwa penyusun utama 

batuan karbonat formasi Oyo yang tidak dipengaruhi oleh struktur adalah mineral kalsit 

dan sedikit silika. Selain itu, terdapat pula unsur Mg dengan jumlah yang sedikit (kurang 

dari 2%). Konsentrasi Mg yang terlalu sedikit tidak cukup untuk menggantikan Ca dalam 

ikatan CaCO3 mineral kalsit, sehingga belum mendukung terjadinya dolomitisasi. Seagai 

gantinya, yang terbentuk adalah mineral kalsit rendah magnesium.   
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Kode Conto S7/Ops 1 Lokasi Ngadirejan 

  

SEM perbesaran 5000x SEM perbesaran 10000x 

Terdapat mineral rhombohedral yang telah terdeformasi sehingga berbentuk lebih 

membulat dan berukuran lebih kecil. Ukuran butir mineral terbesar yang tampak pada 

citra SEM adalah sebesar 10 mikrometer. 

Grafik komposisi unsur dan persentase unsur penyusun sampel batuan S7/OPS1 

 

Elemen Wt% 

CK 08.13 

OK 44.69 

MgK 01.25 

AlK 01.61 

SiK 02.85 

CaK 41.47 

Terdapat unsur penyusun mineral kalsit (Ca dan O) yang lebih banyak diantara unsur 

lainnya. Ditemukan pula unsur silika, magnesium, dan aluminium dengan konsentrasi 

yang lebih sedikit. Sedikitnya konsentrasi Magnesium (<2%) mengindikasikan bahwa 

mineral rhombohedral yang terbaca pada SEM merupakan mineral kalsit, dan belum 

terjadi proses dolomitisasi. 
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Kode Conto S2/W3 Lokasi Ds. Watukarung 

  
SEM perbesaran 5000x SEM perbesaran 10000x 

Terdapat mineral-mineral berbentuk kubus rhombohedral yang tidak sempurna, mineral 

ini diduga merupakan mineral kalsit, atau mineral dolomit dalam masa awal 

pembentukkannya. Mineral-mineral ini berukuran sekitar 8-10 mikrometer. 

Grafik komposisi unsur dan persentase unsur penyusun sampel batuan S1/W3 

 
 

Elemen Wt% 

  CK 06,22 

  OK 44,74 

 MgK 01,75 

 AlK 01,51 

 SiK 05,21 

 MoL 00,89 

 CaK 39,68 

Terdapat unsur Ca,C, O, dengan unsur tambahan berupa Mg, Al, Si, dan Mo. Korelasi 

dengan citra SEM menunjukkan bahwa unsur Ca, C, dan O adalah unsur pembentuk 

mineral kalsit. Sementara unsur Mg berperan dalam menentukan apakah kalsit ini 

termasuk kalsit magnesium rendah, kalsit magnesium tinggi, atau merupakan kalsit yang 

telah rekristalisasi menjadi dolomit. 
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Kode Conto S3/W4 Lokasi Kali Kanden, Ds. 

Sugihwaras 

  
SEM perbesaran 5000x SEM perbesaran 10000x 

Tidak terlihat bentuk mineral kalsit yang jelas pada citra SEM. Bentukan yang terlihat merupakan 
mineral-mineral kalsit yang terikat bersama mineral-mineral pengotor lainnya. Selain itu, 
pengaruh struktur juga mempengaruhi bentuk mineral kalsit, yang umumnya berbentuk seperti 
kubus, kemudian berubah menjadi lebih membola. Ukuran dari mineral kalsit sulit diukur karena 
tidak ditemukan citra mineral kalsit dengan ukuran yang utuh. 

Grafik komposisi unsur dan persentase unsur penyusun sampel batuan S3/W4 

 

Elemen Wt% 

  CK 06,26 

  OK 41,32 

 MgK 01,21 

 AlK 03,00 

 SiK 08,62 

 MoL 00,96 

 CaK 38,63 

Terdapat unsur Ca,C, O, dengan unsur tambahan berupa Mg, Al, Si, dan Mo. Unsur Si 

pada sampel ini jumlahnya cukup signifikan, diduga merupakan bagian dari mineral 

kuarsa yang ikut terendapkan dalam batuan karbonat ini.  
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Kode Conto S4/W9 Lokasi Kali Kanden, Ds. 

Sugihwaras 

  
SEM perbesaran 5000x SEM perbesaran 10000x 

Terlihat bentukan mineral yang berbentuk seperti kubus. Hal ini menandakan telah 

terjadi rekristalisasi pada sampel ini, diduga mineral rhombohedral ini merupakan 

tahapan awal dari dolomitisasi.  

Grafik komposisi unsur dan persentase unsur penyusun sampel batuan S4/W9 

 

 
Elemen Wt% 

  CK 04.06 

  OK 42.05 

 NaK 00.45 

 MgK 03.48 

 AlK 03.54 

 SiK 11.29 

  SK 02.36 

 CaK 28.65 

 FeK 04.13 

Selain unsur penyusun utama batuan karbonat seperti Ca, C, dan O, terdapat pula unsur 

Mg yang berperan dalam proses dolomitisasi. Jumlah dari unsur Mg cukup memadai 

untuk terjadinya proses dolomitisasi. Adapula unsur-unsur pengotor yang jumlahnya 

cukup signifikan, yaitu unsur Fe, Si, Al, dan S. Terdapat mineral Fe yang umum 

berasosiasi dengan batuan karbonat. Unsur Fe ini yang diperkirakan sebagai logam 

pengotor. 
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LAMPIRAN 3 HASIL UJI X-RAY DIFFRACTOMETER 

Kode Conto  S10/Otb Lokasi Ngadirejan 

Hasil XRD dan presentase mineral penyusun sampel batuan S10/Otb 

 
*Noise alat saat pengukuran menghasilkan puncak pada nilai di awal grafik 

 

Mineral Presentase 

Kalsit 95,5% 

Periclase (MgO) 4,5% 

 

 

 

Kode Conto  S7/OPS 1 Lokasi Ngadirejan 

Hasil XRD dan presentase mineral penyusun sampel batuan S7/OPS 1 

 
*Noise alat saat pengukuran menghasilkan puncak pada nilai di awal grafik 

 

Mineral Presentase 

Kalsit 86,5% 

Periclase (MgO) 9,9% 

Kuarsa 3,7% 
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Kode Conto  S2/W3 Lokasi Ds. Watukarung 

Hasil XRD dan presentase mineral penyusun sampel batuan S1/W3 

 
*Noise alat saat pengukuran menghasilkan puncak pada nilai di awal grafik 

 

Mineral Presentase 

Magnesium Kalsit 94,4% 

Dolomit 5,1% 

Kuarsa 0,5% 

 

 

 

Kode Conto  S3/W4 Lokasi Kali Klanden 

Hasil XRD dan presentase mineral penyusun sampel batuan S3/W4 

 
*Noise alat saat pengukuran menghasilkan puncak pada nilai di awal grafik 

 

Mineral Presentase 

 Kalsit 97,8% 

Periclase (MgO) 1,1% 

Kuarsa 1,1% 
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Kode Conto  S4/W9 Lokasi Kali Kladen  

Hasil XRD dan presentase mineral penyusun sampel batuan S4/W9 

 
*Noise alat saat pengukuran menghasilkan puncak pada nilai di awal grafik 

 

Mineral Presentase 

 Kalsit 91,5% 

Dolomit 5,6% 

Magnesiowuestite  2,2% 

FeO 0,7% 
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LAMPIRAN 4 KENAMPAKAN PETROGRAFI BATUAN 

 

Kode Conto 
S10/O 

Tambang  
Nama Batuan 

Batugamping 

Lime-Packstone 

(Dunham, 1962) 

Lokasi Ngadirejan 

Deskripsi Petrografi:  

Di dalam sayatan berwarna putih keabu-abuan, komponen terdiri atas mineral karbonat kristalin, kemungkinan 

kalsit ataupun dolomit.  Grain supported berupa Fragmen Skeletal berukuran kurang dari 2 mm memiliki 

kebundaran membundar hingga sangat membundar, komponen skeleteal berupa cangkang biogenik 

foraminifera dan moluska, berbentuk seperti  sabit, globular dan memiliki chamber-chamber. Fragmen Non-

Skeletal berukuran hingga 0,5 mm, berupa ooids yang membundar dan berisi sedimen karbonat yang terbawa 

dari luar (lithoclast) serta kalkarenit, mineral k-feldspar, klorit, kuarsa, kalsit dan mineral opak dengan besar 

butir < 1mm,  pemilahan buruk, kemas terbuka. Matriks berupa semen karbonat sangat halus yang mengisi 

ruang antar komponen. 

Fragmen Skeletal  

Cangkang Biogenik,  berupa foraminifera dan moluska berwarna putih keabu-abuan keruh, relief sedang 

hingga tinggi, tidak memiliki pleokrisme, bentuk butir membundar hingga sangat membundar. 

Fragmen Non-Skeletal  

Oolite, berupa butiran yang mempunyai nukleus, relief tinggi, pleokroisme sedang, berukurang hingga 0,5mm, 

berisi sedimen karbonat yang terbawa dari luar (lithoclast). 

K-Feldspar, tidak berwarna, kusam, bentuk kristal subhedral hingga anhedral, butir menyudut tanggung hingga 

membundar tanggung, berbutir halus hingga 0,1 mm, relief rendah, tidak memiliki pleokrisme. 

Kuarsa, tidak berwarna, berukuran halus hingga 0,1 mm, bentuk butir menyudut hingga menyudut tanggung, 

menunjukan pemadaman bergelombang, terdistribusi merata. 

Fragmen Batuan, berupa batupasir, warna coklat keruh, bentuk menyudut tanggung hingga membundar 

tanggung, tidak memiliki pleokrisme, berukuran halus hingga 2 mm.  

Klorit, berwarna kuning, berserabut sangat halus, berukuran hingga 0,15 mm, anhedral, merupakan mineral 

sekunder. 

Mineral opak, berwarna hitam, kedap cahaya, berukuran halus hingga 0,1 mm, bentuk butir anhedral, tersebar 

tidak merata sebagai individu dan berkelompok. 

Kalsit, tidak berwarna, berukuran sangat halus, bentuk butir seragam, hubungan butir saling mengunci, sebagai 

pengisi mikrofosil. 

Matriks 

Mikrit Karbonat, berwarna abu-abu, relief tinggi, pleokroisme kuat, nmineral > nmedium. 

Mineral Lempung, berwarna putih kecokelatan, bentuk anhedral, relief sedang, pleokroisme sedang, warna 

interferensi putih kecokelatan orde-1, nmineral > nmedium. 

Semen Karbonat, hadir mengisi ruang diantara komponen dan mikrit, berukuran 0,02-0,1 mm, relief sedang, 

pleokroisme sedang. 

Komposisi (% volume): Mikrit Karbonat (10%), Mineral Lempung (3%), Semen Karbonat (11%), K-

Feldspar (7%), Kuarsa (3%), Klorit (3%), Kalsit (20%), Mineral Opak (3%), Cangkang Biogenik (15%), 

Oolit (5%), Fragmen Batuan (20%). 

 



xxvi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

A 

 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

Sejajar Nikol (Perbesaran 4x)  Nikol Bersilang (Perbesaran 4x) 

 

Fotomikrograf : Batugamping, grain supported terdiri atas Mikrit Karbonat (C,-3), Mineral Lempung (A,-

5), Semen Karbonat (E,-3), K-Feldspar (C,2), Kuarsa, Klorit (E,-3), Kalsit, Mineral Opak (C,-3), Cangkang 

Biogenik (E,5), Oolit, Fragmen Batuan (A,C,2,3). 
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Kode Conto S7/Ops 1  Nama Batuan 
Batugamping 

Lime-Packstone 

(Dunham, 1962) 

Lokasi Ngadirejan 

Diskripsi Petrografi:  

Di dalam sayatan berwarna putih keabu-abuan, komponen terdiri atas mineral karbonat kristalin, kemungkinan 

kalsit ataupun dolomit.  Grain supported berupa Fragmen Skeletal berukuran kurang dari 1 mm memiliki 

kebundaran membundar hingga sangat membundar, komponen skeleteal berupa cangkang biogenik 

foraminifera dan moluska, berbentuk seperti  sabit, globular dan memiliki chamber-chamber. Fragmen Non-

Skeletal berukuran hingga 0,75 mm, berupa ooids yang membundar dan berisi sedimen karbonat yang terbawa 

dari luar (lithoclast) serta kalkarenit, mineral k-feldspar, klorit, kuarsa, kalsit dan mineral opak dengan besar 

butir < 1mm,  pemilahan buruk, kemas terbuka. Matriks berupa semen karbonat sangat halus yang mengisi 

ruang antar komponen. 

Fragmen Skeletal  

Cangkang Biogenik,  berupa foraminifera dan moluska berwarna putih keabu-abuan keruh, relief sedang 

hingga tinggi, tidak memiliki pleokrisme, bentuk butir membundar hingga sangat membundar. 

Fragmen Non-Skeletal  

Oolite, berupa butiran yang mempunyai nukleus, relief tinggi, pleokroisme sedang, berukurang hingga 

0,75mm, berisi sedimen karbonat yang terbawa dari luar (lithoclast). 

K-Feldspar, tidak berwarna, kusam, bentuk kristal subhedral hingga anhedral, butir menyudut tanggung hingga 

membundar tanggung, berbutir halus hingga 0,1 mm, relief rendah, tidak memiliki pleokrisme. 

Kuarsa, tidak berwarna, berukuran halus hingga 0,1 mm, bentuk butir menyudut hingga menyudut tanggung, 

menunjukan pemadaman bergelombang, terdistribusi merata. 

Fragmen Batuan, berupa batupasir, warna coklat keruh, bentuk menyudut tanggung hingga membundar 

tanggung, tidak memiliki pleokrisme, berukuran halus hingga 0,1mm.  

Klorit, berwarna kuning, berserabut sangat halus, berukuran hingga 0,15 mm, anhedral, merupakan mineral 

sekunder. 

Mineral opak, berwarna hitam, kedap cahaya, berukuran halus hingga 0,1 mm, bentuk butir anhedral, tersebar 

tidak merata sebagai individu dan berkelompok. 

Kalsit, tidak berwarna, berukuran sangat halus, bentuk butir seragam, hubungan butir saling mengunci, sebagai 

pengisi mikrofosil. 

Matriks 
Mikrit Karbonat, berwarna abu-abu, relief tinggi, pleokroisme kuat, nmineral > nmedium. 
Mineral Lempung, berwarna putih kecokelatan, bentuk anhedral, relief sedang, pleokroisme sedang, warna 
interferensi putih kecokelatan orde-1, nmineral > nmedium. 
Semen Karbonat, hadir mengisi ruang diantara komponen dan mikrit, berukuran 0,02-0,1 mm, relief sedang, 
pleokroisme sedang. 

Komposisi (% volume): Mikrit Karbonat (15%), Mineral Lempung (5%), Semen Karbonat (10%), K-

Feldspar (10%), Kuarsa (5%), Klorit (5%), Kalsit (20%), Mineral Opak (3%), Cangkang Biogenik 

(10%), Oolit (2%), Fragmen Batuan (15%). 
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Sejajar Nikol (Perbesaran 4x)  Nikol Bersilang (Perbesaran 4x) 

Fotomikrograf : Batugamping, grain supported terdiri atas Mikrit Karbonat (H.-4), Mineral Lempung (H,-2), 

Semen Karbonat (E,-2), K-Feldspar, Kuarsa, Klorit (C,-3), Kalsit (B.-4), Mineral Opak (G,-2), Cangkang Biogenik 

(G,3), Oolit (G,5), Fragmen Batuan. 
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Kode Conto S9/GRD  Nama Batuan 
Batugamping 

Lime-Wackstone 

(Dunham, 1962) 

Lokasi Kali Barong 

Diskripsi Petrografi:  

Di dalam sayatan berwarna putih keabu-abuan, matriks supported, matriks berupa semen karbonat sangat halus 

yang mengisi ruang antar komponen.Komponen terdiri atas mineral karbonat kristalin, kemungkinan kalsit 

ataupun dolomit.  Fragmen Skeletal berukuran kurang dari 2 mm memiliki kebundaran membundar hingga 

sangat membundar, komponen skeleteal berupa cangkang biogenik foraminifera dan moluska, berbentuk seperti  

sabit, globular dan memiliki chamber-chamber. Fragmen Non-Skeletal berupa kalkarenit, mineral k-feldspar, 

klorit, kuarsa, kalsit dan mineral opak dengan besar butir < 1mm,  pemilahan buruk, kemas terbuka.  

Fragmen Skeletal  

Cangkang Biogenik,  berupa foraminifera dan moluska berwarna putih keabu-abuan keruh, relief sedang 

hingga tinggi, tidak memiliki pleokrisme, bentuk butir membundar hingga sangat membundar. 

Fragmen Non-Skeletal  

K-Feldspar, tidak berwarna, kusam, bentuk kristal subhedral hingga anhedral, butir menyudut tanggung hingga 

membundar tanggung, berbutir halus hingga 0,15 mm, relief rendah, tidak memiliki pleokrisme. 

Kuarsa, tidak berwarna, berukuran halus hingga 0,1 mm, bentuk butir menyudut hingga menyudut tanggung, 

menunjukan pemadaman bergelombang, terdistribusi merata. 

Fragmen Batuan, berupa batupasir, warna coklat keruh, bentuk menyudut tanggung hingga membundar 

tanggung, tidak memiliki pleokrisme, berukuran halus hingga 0,75mm.  

Klorit, berwarna kuning, berserabut sangat halus, berukuran hingga 0,1 mm, anhedral, merupakan mineral 

sekunder. 

Mineral opak, berwarna hitam, kedap cahaya, berukuran halus hingga 0,3 mm, bentuk butir anhedral, tersebar 

tidak merata sebagai individu dan berkelompok. 

Kalsit, tidak berwarna, berukuran sangat halus, bentuk butir seragam, hubungan butir saling mengunci, sebagai 

pengisi mikrofosil. 

Matriks 

Mikrit Karbonat, berwarna abu-abu, relief tinggi, pleokroisme kuat, nmineral > nmedium. 

Mineral Lempung, berwarna putih kecokelatan, bentuk anhedral, relief sedang, pleokroisme sedang, warna 

interferensi putih kecokelatan orde-1, nmineral > nmedium. 

Semen Karbonat, hadir mengisi ruang diantara komponen dan mikrit, berukuran 0,02-0,1 mm, relief sedang, 

pleokroisme sedang. 

Komposisi (% volume): Mikrit Karbonat (25%), Mineral Lempung (10%), Semen Karbonat (19%), K-

Feldspar (5%), Kuarsa (3%), Klorit (3%), Kalsit (8%), Mineral Opak (2%), Cangkang Biogenik (15%), 

Fragmen Batuan (10%). 
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Sejajar Nikol (Perbesaran 4x)  Nikol Bersilang (Perbesaran 4x) 

Fotomikrograf : Batugamping, matriks supported terdiri atas Mikrit Karbonat (D.-3), Mineral Lempung (B,-3), 

Semen Karbonat (F,-4), K-Feldspar, Kuarsa, Klorit (H,-7), Kalsit, Mineral Opak (C.-4), Cangkang Biogenik 

(C,D,4), Fragmen Batuan. 
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Kode Conto S2/W3  Nama Batuan 

Batugamping 

Lime-

Boundstone 

(Dunham, 1962) 

Lokasi Desa Watukarung 

Diskripsi Petrografi:  

Di dalam sayatan berwarna putih keabu-abuan, matriks supported, matriks berupa semen karbonat sangat halus 

yang mengisi ruang antar komponen. Komponen terdiri atas mineral karbonat kristalin, kemungkinan kalsit 

ataupun dolomit.  Fragmen Skeletal berukuran kurang dari 2 mm memiliki kebundaran membundar hingga 

sangat membundar, komponen skeleteal berupa cangkang biogenik foraminifera dan moluska, berbentuk seperti  

sabit, globular dan memiliki chamber-chamber. Fragmen Non-Skeletal berukuran hingga 0,4 mm, berupa ooids 

yang membundar dan berisi sedimen karbonat yang terbawa dari luar (lithoclast) serta kalkarenit, mineral k-

feldspar, klorit, kuarsa, kalsit dan mineral opak dengan besar butir < 1mm,  pemilahan sedang, kemas tertutup.  

Fragmen Skeletal  

Cangkang Biogenik,  berupaporifera terumbu berwarna putih terang dan foraminifera dan moluska berwarna 

putih keabu-abuan keruh, relief sedang hingga tinggi, tidak memiliki pleokrisme, bentuk butir membundar 

hingga sangat membundar. 

Fragmen Non-Skeletal  

Oolite, berupa butiran yang mempunyai nukleus, relief tinggi, pleokroisme sedang, berukurang hingga 0,4 

mm, berisi sedimen karbonat yang terbawa dari luar (lithoclast). 

K-Feldspar, tidak berwarna, kusam, bentuk kristal subhedral hingga anhedral, butir menyudut tanggung hingga 

membundar tanggung, berbutir halus hingga 0,075 mm, relief rendah, tidak memiliki pleokrisme. 

Kuarsa, tidak berwarna, berukuran halus hingga 0,1 mm, bentuk butir menyudut hingga menyudut tanggung, 

menunjukan pemadaman bergelombang, terdistribusi merata. 

Fragmen Batuan, berupa batupasir, warna coklat keruh, bentuk menyudut tanggung hingga membundar 

tanggung, tidak memiliki pleokrisme, berukuran halus hingga 1,25 mm.  

Klorit, berwarna kuning, berserabut sangat halus, berukuran hingga 0,1 mm, anhedral, merupakan mineral 

sekunder. 

Mineral opak, berwarna hitam, kedap cahaya, berukuran halus hingga 0,35 mm, bentuk butir anhedral, tersebar 

tidak merata sebagai individu dan berkelompok. 

Kalsit, tidak berwarna, berukuran sangat halus, bentuk butir seragam, hubungan butir saling mengunci, sebagai 

pengisi mikrofosil. 

Matriks 

Mikrit Karbonat, berwarna abu-abu, relief tinggi, pleokroisme kuat, nmineral > nmedium. 

Mineral Lempung, berwarna putih kecokelatan, bentuk anhedral, relief sedang, pleokroisme sedang, warna 

interferensi putih kecokelatan orde-1, nmineral > nmedium. 

Semen Karbonat, hadir mengisi ruang diantara komponen dan mikrit, berukuran 0,02-0,1 mm, relief sedang, 

pleokroisme sedang. 

Komposisi (% volume): Mikrit Karbonat (15%), Mineral Lempung (4%), Semen Karbonat (20%), K-

Feldspar (1%), Kuarsa (1%), Klorit (1%), Kalsit (5%), Mineral Opak (1%), Cangkang Biogenik 

(50%), Oolit (1%), Fragmen Batuan (1%). 
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Sejajar Nikol (Perbesaran 4x)  Nikol Bersilang (Perbesaran 4x) 

Fotomikrograf : : Batugamping, matriks supported terdiri atas Mikrit Karbonat (C,-3), Mineral Lempung (C,-5), 

Semen Karbonat (G,-3), K-Feldspar, Kuarsa, Klorit (A,4), Kalsit, Mineral Opak (F,-3), Cangkang Biogenik (G,4), 

Oolit, Fragmen Batuan. 
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Kode Conto S3/W4  Nama Batuan 

Batugamping 

Lime-

Wackstone 

(Dunham, 1962) 

Lokasi 
Kali Klanden, Ds. 

Sugihwaras 

Diskripsi Petrografi:  

Di dalam sayatan berwarna putih keabu-abuan, matriks supported, matriks berupa semen karbonat sangat halus 

yang mengisi ruang antar komponen. Komponen terdiri atas mineral karbonat kristalin, kemungkinan kalsit 

ataupun dolomit.  Fragmen Skeletal berukuran kurang dari 0,4 mm memiliki kebundaran membundar hingga 

sangat membundar, komponen skeleteal berupa cangkang biogenik foraminifera dan moluska, berbentuk seperti  

sabit, globular dan memiliki chamber-chamber. Fragmen Non-Skeletal berukuran hingga 0,5 mm, berupa pellet 

dan ooids yang memipih serta membundar dan berisi sedimen karbonat yang terbawa dari luar (lithoclast) serta 

kalkarenit, mineral k-feldspar, klorit, kuarsa, kalsit dan mineral opak dengan besar butir < 1mm,  pemilahan 

sedang, kemas tertutup.  

Fragmen Skeletal  

Cangkang Biogenik,  berupa foraminifera dan moluska berwarna putih keabu-abuan keruh, relief sedang 

hingga tinggi, tidak memiliki pleokrisme, bentuk butir membundar hingga sangat membundar. 

Fragmen Non-Skeletal  

Oolite, berupa butiran yang mempunyai nukleus, relief tinggi, pleokroisme sedang, berukurang hingga 0,4 

mm, berisi sedimen karbonat yang terbawa dari luar (lithoclast). 

Pellet, berwarna kecokelatan, berbentuk pipih, berisi sedimen karbonat yang terbawa dari luar (lithoclast), 

relief sedang. 

K-Feldspar, tidak berwarna, kusam, bentuk kristal subhedral hingga anhedral, butir menyudut tanggung hingga 

membundar tanggung, berbutir halus hingga 0,075 mm, relief rendah, tidak memiliki pleokrisme. 

Kuarsa, tidak berwarna, berukuran halus hingga 0,1 mm, bentuk butir menyudut hingga menyudut tanggung, 

menunjukan pemadaman bergelombang, terdistribusi merata. 

Fragmen Batuan, berupa batupasir, warna coklat keruh, bentuk menyudut tanggung hingga membundar 

tanggung, tidak memiliki pleokrisme, berukuran halus hingga 1,25 mm.  

Klorit, berwarna kuning, berserabut sangat halus, berukuran hingga 0,1 mm, anhedral, merupakan mineral 

sekunder. 

Mineral opak, berwarna hitam, kedap cahaya, berukuran halus hingga 0,35 mm, bentuk butir anhedral, tersebar 

tidak merata sebagai individu dan berkelompok. 

Kalsit, tidak berwarna, berukuran sangat halus, bentuk butir seragam, hubungan butir saling mengunci, sebagai 

pengisi mikrofosil. 

Matriks 

Mikrit Karbonat, berwarna abu-abu, relief tinggi, pleokroisme kuat, nmineral > nmedium. 

Mineral Lempung, berwarna putih kecokelatan, bentuk anhedral, relief sedang, pleokroisme sedang, warna 

interferensi putih kecokelatan orde-1, nmineral > nmedium. 

Semen Karbonat, hadir mengisi ruang diantara komponen dan mikrit, berukuran 0,02-0,1 mm, relief sedang, 

pleokroisme sedang. 

Komposisi (% volume): Mikrit Karbonat (35%), Mineral Lempung (8%), Semen Karbonat (25%), K-Feldspar 

(4%), Kuarsa (2%), Klorit (3%), Kalsit (5%), Mineral Opak (2%), Cangkang Biogenik (7%), Oolit (2%), Pellet 

(2%) Fragmen Batuan (5%). 
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Sejajar Nikol (Perbesaran 4x)  Nikol Bersilang (Perbesaran 4x) 

Fotomikrograf : Batugamping, matriks supported terdiri atas Mikrit Karbonat (D,-3), Mineral Lempung (F,-8), 

Semen Karbonat (C,-4), K-Feldspar, Kuarsa, Klorit (I,6), Kalsit, Mineral Opak (F,-7), Cangkang Biogenik (C,6), 

Oolit, Pellet, Fragmen Batuan. 
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Kode Conto S4/W 91 Nama Batuan 
Batugamping 

Lime-Wackstone 

(Dunham, 1962) 

Lokasi 
Kali Klanden, Ds. 

Sugihwaras 

Diskripsi Petrografi:  

Di dalam sayatan berwarna putih keabu-abuan, matriks supported, matriks berupa semen karbonat sangat 

halus yang mengisi ruang antar komponen. Komponen terdiri atas mineral karbonat kristalin, kemungkinan 

kalsit ataupun dolomit.  Fragmen Skeletal berukuran kurang dari 0,55 mm memiliki kebundaran membundar 

hingga sangat membundar, komponen skeleteal berupa cangkang biogenik foraminifera dan moluska, 

berbentuk seperti  sabit, globular dan memiliki chamber-chamber. Fragmen Non-Skeletal berukuran hingga 0,3 

mm, berupa ooids yang membundar dan berisi sedimen karbonat yang terbawa dari luar (lithoclast) serta 

kalkarenit, mineral k-feldspar, klorit, kuarsa, hornblenda, kalsit dan mineral opak dengan besar butir < 1mm,  

pemilahan sedang, kemas tertutup.  

Fragmen Skeletal  

Cangkang Biogenik,  berupa foraminifera dan moluska berwarna putih keabu-abuan keruh, relief sedang 

hingga tinggi, tidak memiliki pleokrisme, bentuk butir membundar hingga sangat membundar. 

Fragmen Non-Skeletal  

Oolite, berupa butiran yang mempunyai nukleus, relief tinggi, pleokroisme sedang, berukurang hingga 0,4 

mm, berisi sedimen karbonat yang terbawa dari luar (lithoclast). 

K-Feldspar, tidak berwarna, kusam, bentuk kristal subhedral hingga anhedral, butir menyudut tanggung hingga 

membundar tanggung, berbutir halus hingga 1 mm, relief rendah, tidak memiliki pleokrisme. 

Hornblenda, berwarna kuning kehijauan, sebagai fenokris, berukuran hingga 0,25 mm, bentuk kristal anhedral, 

pleokroisme tinggi, relief tinggi, individu, terdapat retak-retak dan terisi mineral opak 

Kuarsa, tidak berwarna, berukuran halus hingga 0,1 mm, bentuk butir menyudut hingga menyudut tanggung, 

menunjukan pemadaman bergelombang, terdistribusi merata. 

Fragmen Batuan, berupa batupasir, warna coklat keruh, bentuk menyudut tanggung hingga membundar 

tanggung, tidak memiliki pleokrisme, berukuran halus hingga 0,75 mm.  

Klorit, berwarna kuning, berserabut sangat halus, berukuran hingga 0,1 mm, anhedral, merupakan mineral 

sekunder. 

Mineral opak, berwarna hitam, kedap cahaya, berukuran halus hingga 0,5 mm, bentuk butir anhedral, tersebar 

tidak merata sebagai individu dan berkelompok. 

Kalsit, tidak berwarna, berukuran sangat halus, bentuk butir seragam, hubungan butir saling mengunci, sebagai 

pengisi mikrofosil. 

Matriks 
Mikrit Karbonat, berwarna abu-abu, relief tinggi, pleokroisme kuat, nmineral > nmedium. 
Mineral Lempung, berwarna putih kecokelatan, bentuk anhedral, relief sedang, pleokroisme sedang, warna 
interferensi putih kecokelatan orde-1, nmineral > nmedium. 

Semen Karbonat, hadir mengisi ruang diantara komponen dan mikrit, berukuran 0,02-0,1 mm, relief sedang, 
pleokroisme sedang. 

Komposisi (% volume): Mikrit Karbonat (30%), Mineral Lempung (7%), Semen Karbonat (21%), K-

Feldspar (3%), Kuarsa (3%), Hornblenda (5%), Klorit (2%), Kalsit (8%), Mineral Opak (4%), 

Cangkang Biogenik (10%), Oolit (2%), Fragmen Batuan (5%). 
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Sejajar Nikol (Perbesaran 4x)  Nikol Bersilang (Perbesaran 4x) 

Fotomikrograf : Batugamping, matriks supported, Mikrit Karbonat (B,-3), Mineral Lempung (I,-2), Semen 

Karbonat (G,-2), K-Feldspar, Kuarsa, Hornblenda (C,-4), Klorit, Kalsit, Mineral Opak (D,-2), Cangkang Biogenik 

(D,3), Oolit, Fragmen Batuan. 
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Kode Conto S4/W 92 Nama Batuan 

Batugamping 

Lime-

Wackstone 

(Dunham, 1962) 

Lokasi 
Kali Klanden, Ds. 

Sugihwaras 

Diskripsi Petrografi:  

Di dalam sayatan berwarna putih keabu-abuan, matriks supported, matriks berupa semen karbonat sangat 

halus yang mengisi ruang antar komponen. Komponen terdiri atas mineral karbonat kristalin, kemungkinan 

kalsit ataupun dolomit.  Fragmen Skeletal berukuran kurang dari 0,75 mm memiliki kebundaran membundar 

hingga sangat membundar, komponen skeleteal berupa cangkang biogenik foraminifera dan moluska, 

berbentuk seperti  sabit, globular dan memiliki chamber-chamber. Fragmen Non-Skeletal berukuran hingga 0,5 

mm, berupa ooids yang membundar dan berisi sedimen karbonat yang terbawa dari luar (lithoclast) serta 

kalkarenit, mineral k-feldspar, klorit, kuarsa, hornblenda, kalsit dan mineral opak dengan besar butir < 1mm,  

pemilahan sedang, kemas tertutup.  

Fragmen Skeletal  

Cangkang Biogenik,  berupa foraminifera dan moluska berwarna putih keabu-abuan keruh, relief sedang 

hingga tinggi, tidak memiliki pleokrisme, bentuk butir membundar hingga sangat membundar. 

Fragmen Non-Skeletal  

Oolite, berupa butiran yang mempunyai nukleus, relief tinggi, pleokroisme sedang, berukurang hingga 0,5 

mm, berisi sedimen karbonat yang terbawa dari luar (lithoclast). 

K-Feldspar, tidak berwarna, kusam, bentuk kristal subhedral hingga anhedral, butir menyudut tanggung hingga 

membundar tanggung, berbutir halus hingga 0,1 mm, relief rendah, tidak memiliki pleokrisme. 

Hornblenda, berwarna kuning kehijauan, sebagai fenokris, berukuran hingga 0,1 mm, bentuk kristal anhedral, 

pleokroisme tinggi, relief tinggi, individu, terdapat retak-retak dan terisi mineral opak 

Kuarsa, tidak berwarna, berukuran halus hingga 0,1 mm, bentuk butir menyudut hingga menyudut tanggung, 

menunjukan pemadaman bergelombang, terdistribusi merata. 

Fragmen Batuan, berupa batupasir, warna coklat keruh, bentuk menyudut tanggung hingga membundar 

tanggung, tidak memiliki pleokrisme, berukuran halus hingga 0,4 mm.  

Klorit, berwarna kuning, berserabut sangat halus, berukuran hingga 0,1 mm, anhedral, merupakan mineral 

sekunder. 

Mineral opak, berwarna hitam, kedap cahaya, berukuran halus hingga 0,1 mm, bentuk butir anhedral, tersebar 

tidak merata sebagai individu dan berkelompok. 

Kalsit, tidak berwarna, berukuran sangat halus, bentuk butir seragam, hubungan butir saling mengunci, sebagai 

pengisi mikrofosil. 

Matriks 
Mikrit Karbonat, berwarna abu-abu, relief tinggi, pleokroisme kuat, nmineral > nmedium. 
Mineral Lempung, berwarna putih kecokelatan, bentuk anhedral, relief sedang, pleokroisme sedang, warna 
interferensi putih kecokelatan orde-1, nmineral > nmedium. 
Semen Karbonat, hadir mengisi ruang diantara komponen dan mikrit, berukuran 0,02-0,1 mm, relief sedang, 
pleokroisme sedang. 

Komposisi (% volume): Mikrit Karbonat (30%), Mineral Lempung (10%), Semen Karbonat (25%), K-

Feldspar (3%), Kuarsa (2%), Hornblenda (2%), Klorit (3%), Kalsit (2%), Mineral Opak (3%), 

Cangkang Biogenik (12%), Oolit (2%), Fragmen Batuan (6%). 
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Sejajar Nikol (Perbesaran 4x)  Nikol Bersilang (Perbesaran 4x) 

Fotomikrograf : Batugamping, matriks supported, Mikrit Karbonat (B,-4), Mineral Lempung (C,-6), Semen 

Karbonat (D,-7), K-Feldspar, Kuarsa, Hornblenda, Klorit, Kalsit, Mineral Opak (I,-6.-5), Cangkang Biogenik 

(B,-4), Oolit, Fragmen Batuan. 

 

 



 
 

LAMPIRAN 5  DATA PENGUKURAN KEKAR BATUAN 

Nama Stasiun: S3/W4 

Lokasi: K. Klanden (Sugihwaras) 

No. 
Kekar 

No. 
Kekar 

No. 
Kekar 

Strike Dip Strike Dip Strike Dip 

1 282 77 16 25 60 31 108 76 

2 110 76 17 187 63 32 290 77 

3 123 55 18 318 67 33 300 58 

4 124 54 19 294 77 34 310 60 

5 165 78 20 176 63 35 344 78 

6 99 62 21 222 82 36 277 60 

7 168 45 22 283 75 37 333 50 

8 175 55 23 283 72 38 355 58 

9 343 83 24 350 71 39 177 80 

10 168 57 25 320 73 40 344 66 

11 94 69 26 300 79 41 271 72 

12 334 60 27 155 69 42 152 56 

13 95 75 28 105 76 43 280 80 

14 152 62 29 286 74    

15 100 56 30 278 70    

 

Nama Stasiun: S3/W6 

Lokasi: K. Klanden (Sugihwaras) 

No. 
Kekar 

No. 
Kekar 

No. 
Kekar 

Strike Dip Strike Dip Strike Dip 

1 332 60 20 98 69 39 254 67 

2 279 63 21 46 73 40 271 69 

3 210 58 22 184 70 41 274 71 

4 6 67 23 96 78 42 282 77 

5 140 64 24 102 84 43 284 84 

6 111 80 25 140 72 44 288 63 

7 352 66 26 187 56 45 293 78 

8 43 76 27 79 77 46 117 64 

9 101 70 28 214 87 47 305 70 

10 108 74 29 285 82 48 5 63 

11 173 76 30 108 73 49 287 78 

12 132 69 31 120 66 50 275 80 

13 113 79 32 100 73 51 27 87 

14 340 73 33 200 74 52 290 79 

15 290 71 34 105 65 53 108 68 

16 112 72 35 87 68 54 221 80 
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17 117 75 36 79 66 55 280 70 

18 280 72 37 178 60    

19 297 70 38 256 72    

 

Nama Stasiun: S4/W8 

Lokasi: K. Klanden (Sugihwaras) 

No. 
Kekar 

No. 
Kekar 

No. 
Kekar 

Strike Dip Strike Dip Strike Dip 

1 135 66 9 116 60 17 211 75 

2 307 64 10 122 60 18 64 80 

3 5 60 11 130 63 19 218 52 

4 333 60 12 323 65 20 40 60 

5 255 66 13 277 70 21 41 64 

6 207 70 14 332 63 22 298 76 

7 217 64 15 164 67 23 212 76 

8 250 70 16 204 69    

 

Nama Stasiun: S4/W9 

Lokasi: K. Klanden (Sugihwaras) 

No. 
Kekar 

No. 
Kekar 

No. 
Kekar 

Strike Dip Strike Dip Strike Dip 

1 225 70 9 213 38 17 124 64 

2 225 69 10 130 67 18 220 74 

3 120 72 11 208 48 19 210 56 

4 215 55 12 153 63 20 220 62 

5 40 68 13 119 68 21 158 67 

6 0 71 14 213 72 22 250 78 

7 145 73 15 145 64 23 245 82 

8 280 49 16 225 60    

 

Nama Stasiun: S6/O1 

Lokasi: Ngadirejan 

No. 
Kekar 

No. 
Kekar 

No. 
Kekar 

Strike Dips Strike Dips Strike Dips 

1 163 79 7 162 52 13 168 56 

2 245 75 8 42 53 14 45 57 

3 329 66 9 243 78 15 164 80 

4 65 58 10 330 70 16 68 67 

5 50 65 11 68 60    

6 65 64 12 47 66    
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Nama Stasiun: S7/OPS1 

Lokasi: Ngadirejan 

No. 
Kekar 

No. 
Kekar 

No. 
Kekar 

Strike Dips Strike Dips Strike Dips 

1 87 55 9 93 71 17 92 66 

2 95 53 10 235 77 18 31 37 

3 42 53 11 65 64 19 162 52 

4 175 60 12 183 60 20 23 56 

5 85 66 13 180 36 21 134 64 

6 252 77 14 180 36 22 32 58 

7 97 65 15 262 70    

8 197 62 16 180 58    

 

Nama Stasiun: S8/OPS2 

Lokasi: Dusun Salam, Ngadirejan 

No. 
Kekar 

No. 
Kekar 

No. 
Kekar 

Strike Dips Strike Dips Strike Dips 

1 182 66 7 190 60 13 108 65 

2 255 61 8 40 67 14 245 80 

3 253 60 9 104 69 15 205 76 

4 108 65 10 220 70 16 184 69 

5 64 67 11 300 68    

6 215 58 12 100 60    

 

Nama Stasiun: S9/GRD1 

Lokasi: Kali Barong 

No. 
Kekar 

No. 
Kekar 

No. 
Kekar 

Strike Dips Strike Dips Strike Dips 

1 83 66 6 275 60 11 175 58 

2 242 60 7 140 74 12 150 55 

3 244 56 8 142 57 13 20 75 

4 250 64 9 40 60 14 250 65 

5 210 65 10 205 63 15 249 66 

 

Nama Stasiun: S9/GRD3 

Lokasi: Kali Barong 

No. 
Kekar 

No. 
Kekar 

No. 
Kekar 

Strike Dips Strike Dips Strike Dips 

1 86 70 7 165 65 13 20 80 

2 218 62 8 130 75 14 355 57 

3 82 66 9 355 74 15 18 55 
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4 40 66 10 243 55 16 250 65 

5 336 76 11 185 71    

6 19 73 12 144 68    
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