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BAB 1. PENDAHULUAN  
 

1.1. Latar Belakang 

Pemetaan geologi merupakan pekerjaan pengumpulan dan penyajian data geologi, baik di 

darat maupun lautan dengan berbagai macam metode. Pemetaan geologi cukup penting untuk 

memberikan informasi tentang suatu daerah. Utamanya keadaan geologi daerah itu seperti 

Morfologi, Litologi, Struktur Geologi, dan Mineral, ataupun Potensi Bahaya Geologi. Semua informasi 

dasar ini sangat penting untuk pengembangan suatu kawasan, baik kawasan pertambangan, 

permukiman, infrastruktur dan lain sebagainya. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh 

Pemerintah Propinsi Papua adalah belum adanya peta geologi skala rinci yaitu skala 1:50.000 ke atas. 

Pemetaan geologi terdahulu telah dilakukan dengan menggunakan metode konvensional. 

Untuk memetakan keadaan geologi seluruh wilayah  propinsi Papua dengan luas sekitar 309.934,4 

km2 telah menghasilkan 24 lembar peta Geologi skala 1:250.000. Penyusunan peta ini memakan 

waktu hampir 20 tahun lamanya dan menghabiskan dana yang tidak sedikit. Menurut perhitungan 

dari Pusat Survei Geologi, jika digunakan metode konvensional, pemetaan geologi seluruh wilayah 

propinsi Papua skala 1:50.000 makan baru akan selesai setelah 75 tahun. Oleh karena itu perlu 

dikembangkan suatu metode “Pemetaan Geologi Bersistem” untuk mempercepat penyelesaian 

pemetaan geologi skala 1:50.000 di Propinsi Papua. Pemetaan geologi bersistem adalah pembuatan 

peta geologi secara sistematis dalam skala yang sama, untuk menunjang pelaksanaan pembangunan 

sektor pertambangan dan energi dan berbagai sektor lainnya. 

Salah satu cara yang telah mulai banyak dipakai adalah dengan menggunakan penginderaan 

jauh.  Kelebihan dari teknologi penginderaan jauh yaitu daerah liputan yang luas dan perekaman 

dilakukan berulang-ulang, memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dan biaya yang relatif murah dengan 

segala keunggulannya, serta memberikan kemungkinan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi 

dalam penyediaan data dan informasi sumber daya lahan. Pada Tahun 2011 Dinas Pertambangan dan 

Energi Propinsi Papua telah mulai menyusun Peta Geologi Pendahuluan dengan skala 1:50.000 

menggunakan integrasi citra Landsat dan Aster di Wilayah Tiom Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 8 

(delapan) lembar peta. Sedangkan pada tahun 2012 ini Pemetaan Geologi Pendahuluan Bersistem 

akan di lanjutkan di Kabupaten Sarmi sebanyak 13 Lembar Peta. Pemilihan Kabupaten Sarmi untuk 

dipetakan karena ada beberapa alasan yaitu: (1). Referensi untuk memetakan daerah tersebut cukup 

lengkap mulai dari Data Pemetaan NNPGM maupun Data Pemetaan Kontrak Karya; (2).Litologi dan 

Struktur Geologinya cukup bervariasi; (3). Citra Landsat SRTM yang berkualitas baik; (4). Biaya 

pengecekan di lapangan relatif murah. 

 

1.2.    Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi secara optimal 

mengenai kondisi geologi daerah Kabupaten Sarmi skala 1:50.000 sebanyak 13 lembar peta 

berdasarkan hasil kajian citra satelit SRTM 90m yang sudah di validasi dengan data lapangan. 

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah: 

1. Mengetahui kondisi morfologi daerah yang dipetakan yaitu Kabupaten Sarmi Bagian Barat, 

sehingga diketahui  bentuk lembah dan bukitnya maupun reliefnya. 
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2. Mengetahui sebaran batuan, sehingga dapat dilakukan deteksi mineral ekonomis yang 

dikandungnya.  

3. Mengetahui struktur geologi, sehingga dapat mengetahui stabilitas daerah yang erat 

hubungannya pengembangan wilayah. 

 

1.3. Sasaran dan Manfaat 

Sasaran dari penelitian ini adalah mengetahui kondisi morfologi, stratigrafi dan struktur 

geologi, sebaran potensi sumberdaya geologi yang dituangkan dalam bentuk “Peta Geologi 

Pendahuluan Daerah kabupaten Sarmi”, skala 1:50.000 dan laporan secara sistemik sebanyak 13 

lembar peta. 

Manfaat yang ingin didapatkan adalah sebagai berikut: 
 

1. Tersusunnya suatu 13 lembar Peta Geologi Pendahuluan, Skala 1:50.000 yang menggambarkan 

keadaan morfologi, stratigrafi, struktur geologi, potensi sumberdaya mineral, daya dukung 

lingkungan geologi maupun potensi bencana geologi yang ada di Kabupaten Sarmi, Propinsi 

Papua. 

2. Terwujudnya suatu acuan pemerintah daerah dalam mengembangkan sumberdaya mineral dan 

energi yang ada di Kabupaten Sarmi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan 

perekonomian masyarakat. 

3. Tersusunnya suatu media penyampaian informasi yang jelas dan akurat kepada pihak investor 

dan masyarakat. 
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BAB 2. KONDISI KABUPATEN SARMI 
 
 
2.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Sarmi 
 

Kabupaten Sarmi adalah salah satu diantara 14 (empat belas) kabupaten baru di Provinsi 

Papua yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2002 yang dikeluarkan tanggal 

11 Desember 2002, yaitu merupakan salah satu dari 2 (dua) kabupaten baru dari hasil pemekaran 

Kabupaten Jayapura, yang meliputi Kabupaten Kerom dan Kabupaten Sarmi mempunyai luas wilayah 

sebesar 35.589 km2. Letak Geografis Kabupaten Sarmi adalah Bagian Barat 13805’ Bujur Barat, 

Bagian Timur 14030’ Bujur Timur, Bagian Utara 135’ Lintang Utara, Bagian Selatan 3 35’ (Gambar 

1.1).  Batasan administratif Kabupaten Sarmi adalah sebagai berikut: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamberano Raya dan Kabupaten Tolikara 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya. 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jayapura 

Dengan berkurangnya sebagian wilayah Kabupaten Sarmi karena sebagian wilayahnya masuk 

kedalam wilayah kabupaten baru yaitu Kabupaten Mamberamo Raya, maka batas Kabupaten Sarmi 

adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 2-1 Jumlah dan Luas Distrik di Kabupaten Sarmi 

No. Distrik Ibu Kota Luas Wilayah 

1. Mamberamo Hilir Timuris 2.910 km
2
 

2. Mamberamo Tengah Kasonaweja 3.748 km
2
 

3. Mamberamo Hulu Dabra 11.191 km
2
 

4. Pantai Barat Arbais 2.955 km
2
 

5. Sarmi Sarmi 1.494 km
2
 

6. Tor Atas Samanente 4.499 km
2
 

7. Pantai Timur Betaf 7.159 km
2
 

8. Bonggo Armopa 1.633 km
2
 

                    Distrik Kabupaten Sarmi Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2002 Tanggal 11 Desember 2002 

 

2.2. Keadaan Topografi 

Keadaan ketinggian lahan di wilayah Kabupaten Sarmi cukup bervariasi, mencakup ketinggian 

kurang dari 1 m hinggga lebih dari 1000 m dari permukaan laut. Secara keseluruhan, wilayah di 

Kabupaten Sarmi yang berada pada ketinggian kurang dari 100 m sebesar 52,30%, ketinggian antara 

100-500 m sebesar 38,53%, dan sisanya berada pada ketinggian di atas 500 meter diatas permukaan 

laut (dpl). 

Beberapa wilayah dengan luasan terbesar yang terletak dengan ketinggian kurang dari 100 m 

dari permukaan air laut meliputi Distrik Mamberamo Hilir, Mamberamo Hulu, Sarmi, Pantai Barat, 

Pantai Timur dan Bonggo, sedangkan sebagian besar luasan wilayah di Distrik Mamberamo Tengah, 

Tor Atas serta sebagian wilayah Mamberamo Hulu, berada pada ketinggian antara 100-500 meter 

dpl. Selanjutnya, sebagian kecil dari luasan wilayah di Distrik Mamberamo Tengah, Mamberamo 

Hulu, Pantai Timur dan Tor Atas terletak pada ketinggian antara 500-1000 meter dpl, dan sebagian 

kecil wilayah di Distrik Mamberamo Tengah dan Mamberamo Hulu berada pada ketinggian di atas 

1000 meter dpl. 
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Kondisi kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Sarmi cukup bervariasi mulai dari datar, 

bergelombang, berbukit sampai bergunung. Hampir separuh wilayah Kabupaten Sarmi mempunyai 

topografi relatif datar (44,89%), kemiringan antara 41 %-65% menempati luas  19,44% dan wilayah 

dengan kemiringan di atas 65% menempati wilayah seluas 23,32% dari luas wilayah Kabupaten 

Sarmi. 

Cakupan wilayah terluas dengan kemiringan lereng kurang dari 2% meliputi Distrik 

Mamberamo Hulu, Pantai Timur dan Mamberamo Hilir. Kecenderungan kemiringan lereng yang 

relatif datar ini pun tampak pada kelas kemiringan lereng yang berkisar antara 2%-40% (seluas 

12,46%) yang hampir merata pada semua distrik, kecuali sebagian kecil wilayah di Distrik 

Mamberamo Hulu. Sebaliknya, di Distrik Tor Atas, Mamberamo Tengah, Mamberamo Hulu, Pantai 

Timur dan Pantai Barat dijumpai sebagian wilayah dengan kemiringan lereng berkisar antara 41% 

sampai diatas 65%. 
 

2.3. Demografi dan Kependudukan 

Secara garis besar kabupaten Sarmi memiliki empat suku besar, yakni suku Sobey, Armati, 

Rumbuai, Manitem dan lsrawa. Berdasarkan data kependudukan hasil sensus tahun 2000, jumlah 

penduduk di Kabupalen Sarmi yang dihimpun dari 8 distrik mencapai 37.263 jiwa. Selanjutnya 

berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada Tabun 2003 penduduk Kabupaten Sarmi 

bertambah menjadi 42.143 jiwa. Terjadi pertambahan penduduk sebesar 1.627 jiwa atau rata-rata 

tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahun sebesar 4.2% pertahun. 

Penduduk di Kabupaten Sarmi berjumlah 42.143 orang, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 

dibandingkan penduduk perempuan, yaitu sebesar 22.310 orang (52.9%), sedangkan penduduk 

perempuan berjumlah 19.833 orang (47,1%). Kepadatan 5.30 jiwa/Km2, kepadatan dan sebaran 

penduduk terbanyak ttercatat di Distrik Bonggo yang mencapai 3%. Sebaran dan kepadatan 

penduduk di distrik Iainnya kurang dari 1,75 %. Penduduk usia kerja Kabupaten Sarmi sebanyak 

24.962 jiwa atau 59,2%, sebagian besar (73,9%) memiliki mata pencaharian perkebunan, nelayan, 

perikanan, jasa, PNS, POLRI. TNI dan pekerjaan lain. 

Sebagian besar penduduk adalah pemeluk agama Protestan jumlahnya mencapai 38.108 orang 

(19,4%). Sisanya penganut agama Islam 3.029 orang (7.2%), Katolik 929 orang (2.2%), sedangkan 

penduduk yang memeluk agama Hindu dan Budha jumlahnya kurang dari 1%. 

Berdasarkan jenjang pendidikan dan total jumlah penduduk di Kabupaten Sarmi, tercatat 

bahwa 5,2% berpendidikan tamat SLTA, tamat SLTP 11.6%, berpendidikan D-1 ada 0,1 %,  D-III 

(Akademik) ada 0,3 %, berpendidikan S1 0,3%, dan tamat SD 23 % serta tidak berpendidikan  34,9%. 

 

 

 

 

 

 



Pemetaan Geologi Berbasis Penafsiran Citra SRTM-90m Daerah Kabupaten Sarmi, Papua  2013

 

 5 Copyright @2013 by Djauhari Noor & Bambang Sunarwan 

 

 

Gambar 1.1   Lokasi Daerah Penelitian Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua. 

 

Gambar 1.2   Peta Indek Citra SRTM 90m Wilayah Kabupaten Sarmi, Propinsi 
Papua. 

 

               LOKASI DAERAH PENELITIAN 
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BAB 3.  METODA PENELITIAN  

 

3.1. Umum 

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memetakan seluruh wilayah Kabupaten Sarmi 

dalam waktu yang relatif lebih singkat adalah dengan melakukan pemetaan geologi berbasis data-

data penginderaan jauh. Metode ini prinsipnya melakukan penafsiran objek-objek geologi 

dipermukaan dengan memanfaatkan data optis yang memiliki informasi spectral yang berkaitan 

dengan sifat objek/propertis mineral dalam batuan, selain itu data radar memiliki informasi 

ketinggian permukaan bumi dengan resolusi sangat tinggi, sehingga dapat memberikan informasi 

morfologi dan struktur geologi disuatu daerah yang relatif rinci. 

 

Dengan metode interpretasi data-data penginderaan jauh, diharapkan pemetaan geologi 

untuk seluruh wilayah Kabupaten Sarmi dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat. Untuk 

mendapatkan hasil yang baik dan optimal, pekerjaan interpretasi geologi tentunya perlu ditunjang 

oleh validasi data dilapangan (groundcheck), penyusunan basis data dan survei geologi lapangan yang 

berlandaskan peta geologi hasil interpretasi. 

 

Metoda yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan pemetaan geologi adalah dengan 

melalui pendekatan teknologi satelit yang dikenal sebagai teknik penginderaan jauh. Penginderaan 

jauh merupakan suatu cara pengambilan data atau informasi dari suatu obyek dengan menggunakan 

alat perekam tanpa berhubungan/kontak langsung dengan obyek yang bersangkutan. Melalui 

teknologi satelit terbaru telah dihasilkan citra satelit dengan resolusi tinggi dan mampu memberi 

informasi spasial yang akurat serta dapat dimanipulasi (diolah) untuk berbagai keperluan. 

Keunggulan inilah merupakan dasar pertimbangan penggunaan citra satelit dalam kajian 

penginderaan jauh untuk inventarisasi dan eksplorasi sumberdaya alam di Propinsi Papua. 

 

Metodologi yang diterapkan untuk penelitian ini secara umum terbagi 3 tahap yaitu: 

persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan seminar. Tahap persiapan merupakan kegiatan studi pustaka 

pengumpulan data sekunder, pengadaan sarana dan prasarana studi, koordinasi dan perizinan. 

Tahap pelaksanaan studi merupakan kegiatan yang bersifat teknis yang dilaksanakan di studio, 

lapangan dan laboratorium. Kegiatan studio berupa pemrosesan citra sebelum di analisis 

(interpretasi) menurut keperluan serta pembuatan peta digital. Kegiatan lapangan (ground check) 

mencakup pekerjaan pengujian dan pengukuran sesuai keperluan, pengambilan contoh batuan, 

pendokumentasian dan verifikasi hasil penafsiran. Sampel batuan selanjutnya dibawa ke 

laboratorium untuk dianalisa untuk tujuan mengetahui secara pasti berbagai jenis batuan yang 

terdapat di lapangan. Perpaduan antara hasil studio, lapangan, dan laboratorium kemudian disajikan 

dalam peta geologi pendahuluan digital serta evaluasi potensi sumberdaya mineral dalam katagori 

terindikasi.  

 

3.2. Unsur Unsur Dasar Penafsiran Citra 

Data penginderaan jauh dicirikan oleh data yang dikumpulkan dari suatu daerah yang sangat 

luas dalam waktu yang sangat singkat. Data yang diperoleh adalah data hasil radiasi dan emisi energi 
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elektromagnetik yang berasal dari semua obyek yang ada dipermukaan bumi dan direkam diatas pita 

magnetik. Penafsiran citra adalah suatu teknik membaca sejumlah informasi serta melakukan analisa 

geologi diatas selembar citra. Hal yang terpenting dalam mengenal kunci adalah menentukan mana 

informasi yang bersifat pasti dan mana yang diperkirakan. Hal ini diperlukan karena setiap 

permasalahan yang timbul dari hasil analisa, maka prosedur yang harus ditempuh adalah kembali lagi 

ke sumber data aslinya sehingga dapat dilakukan analisa ulang. 

Penafsiran geologi melalui citra satelit merupakan suatu pekerjaan analisa yang didasarkan 

kepada gambar permukaan bumi yang terekam oleh citra satelit, sedangkan informasi geologi dapat 

diketahui berdasarkan hubungan antara geologi dengan obyek gambar yang tidak lain adalah hasil 

radiasi dan emisi energi elektromagnetik. Unsur unsur dasar penafsiran citra secara visual dapat 

dilihat pada Tabel 3-1 sebagai berikut: 

Tabel 3-1  Unsur Unsur Dasar Penafsiran Citra Secara Visual 

 
Unsur Unsur Dasar 

Tona Hitam dan Putih (Black and White Tone) 

Warna (Color) 

Stereoscopic Parallax 

 
Sebaran Spasial Tona dan 

Warna 

Ukuran (Size) 

Bentuk (Shape) 

Tekstur (Texture) 

Pola (Pattern) 

Berdasarkan analisa unsur-
unsur utama 

Tinggi (Height) 

Bayangan (Shadow) 

 
Unsur-unsur kontekstual 

Lokasi (Location) 

Asosiasi (Association) 

 
Data geologi sekunder 

Peta Geologi Sarmi 1: 250.000 
Peta Geologi Belanda 1 : 50.000 

 
3.3. Metoda Penafsiran Citra  

3.3.1.  Bahan dan Alat 
 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data citra Landsat SRTM 90M. 

2. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000 Bakosurtanal. 

3. Peta Geologi Kabupaten Sarmi dan Bufareh Propinsi Papua Skala 1 : 250.000 Tahun 1995, 

Pusat Penelitian dan Pemetaan Geologi, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral. 

4. Data Geologi Hasil Penelitian NNPGM Belanda dan Kontrak Karya 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem Operasi Windows 7 yang dilengkapi dengan software Microsoft Office 2010 untuk 

penulisan laporan. 

2. Software Pengolah Citra Environment for Visualizing Image Version 4.4 (ENVI 4.4.). 

3. Software Sistem Informasi Geografis (ArcGIS 9.3. dan ArcView 3.3.). 

4. Software Global Mapper 9. 

5. Alat untuk pengecekan lapangan, meliputi: GPS (Global Positioning System), Kompas 

Geologi, Palu Geologi, Alat Tulis, Kamera, dan Kantong Sampel. 
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3.3.2. Proses Penafsiran Citra  

 

Penafsiran geologi melalui citra satelit merupakan suatu pekerjaan analisa yang didasarkan 

kepada gambar permukaan bumi yang terekam oleh citra satelit, sedangkan informasi geologi dapat 

diketahui berdasarkan hubungan antara geologi dengan obyek gambar yang tidak lain adalah hasil 

radiasi dan emisi energi elektromagnetik. Penafsiran citra adalah suatu teknik membaca sejumlah 

informasi serta melakukan analisa geologi diatas selembar citra. Hal yang terpenting dalam mengenal 

obyek-obyek geologi sebagai kunci adalah menentukan mana informasi yang bersifat pasti dan mana 

yang diperkirakan. Hal ini diperlukan karena setiap permasalahan yang timbul dari hasil analisa, maka 

prosedur yang harus ditempuh adalah kembali lagi ke sumber data aslinya sehingga dapat dilakukan 

analisa ulang. Unsur unsur dasar penafsiran citra secara visual dapat dilihat pada Tabel 3-1. 
 

Proses identifikasi, pemetaan, korelasi dan penafsiran geologi dari citra adalah suatu pekerjaan 

yang sangat rumit dan komplek. Dan pekerjaan ini membutuhkan kesabaran dalam membuat 

keputusan, dan kemampuan melakukan evaluasi yang bermakna dari berbagai jenis informasi yang 

berbeda beda. Dengan demikian, penafsiran geologi dari citra harus didekati secara integral dimana 

penafsiran geologi hanya dapat dicapai jika seluruh perhatian dicurahkan pada kenampakan dan 

penyebaran singkapan, struktur geologi detail, bentangalam, drainase, vegetasi, soil, dan kadangkala 

mempertimbangkan juga kenampakan areal pemukiman, tataguna lahan maupun sebaran dari 

populasi penduduk. Dan seorang ahli geologi bidang penginderaan jauh minimal harus mempunyai 

pengetahuan mengenai ilmu pedologi, botani maupun geografi.  

Proses penafsiran citra meliputi penafsiran batas satuan batuan dan jenis satuan batuannya. 

Analisa struktur geologi meliputi identifikasi kelurusan-kelurusan pada permukaan bumi yang 

mungkin dapat disimpulkan sebagai sesar-sesar ataupun rekahan-rekahan batuan atau kekar-kekar 

pada suatu zona struktur. Analisa satuan batuan mencakup identifikasi jejak-jejak perlapisan batuan 

dan kecenderungan arah kemiringannya selain dari tekstur dan rona satuan batuan tersebut pada 

spectrum citra optis, sehingga berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan suatu objek adalah 

batuan sedimen yang normal atau terlipat di suatu daerah tertentu. Satuan batuan beku 

diinterpretasikan sebagai suatu tubuh atau bentuk objek di permukaan bumi yang memiliki bentuk 

kerucut dengan pola pengaliran umumnya berbentuk radial. Tubuh intrusi basaltic ataupun granitic 

dapat disimpulkan dari hadirnya bentukan kubah berupa bukit tersendiri didalam suatu lingkungan 

relief pedataran atau perbukitan. 

Keseluruhan proses interpretasi tersebut dilakukan dalam analisa yang menggunakan software 

pemetaan seperti MapInfo, ER Mapper dan ArcGIS. Interpretasi geologi meliputi analisa secara visual 

2D. Hasil dari analisa adalah berupa pengkelasan dari suatu formasi geologi menjadi beberapa satuan 

batuan yang dibedakan berdasarkan ciri-ciri fisik di citra inderaja dan keterkaitannya dengan 

morfogenesa batuan tersebut. Penamaan batuan dibedakan atau dikelaskan menjadi satuan batuan 

dengan mengacu pada Peta Geologi Lembar Sarmi & Bufareh Propinsi Papua skala 1 : 250.000 Tahun 

1995, Pusat Penelitian dan Pemetaan Geologi, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral. 

Data dan informasi yang diperoleh dari citra hanyalah merupakan informasi awal dalam 

identifikasi obyek di permukaan bumi sehingga sangat diperlukan pengecekan lapangan. Data yang 

dipakai untuk pengecekan bisa diperoleh dari data hasil pengamatan singkapan yang telah dilakukan 
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sebelumnya. Pengecekan lapangan merupakan bagian dari interpretasi geologi berbasis 

penginderaan jauh, yang dimaksudkan untuk melakukan validasi di lapangan untuk menentukan 

kebenaran hasil interpretasi geologi di beberapa daerah kunci atau daerah – daerah tertentu yang 

dianggap mewakili kondisi geologinya, seperti sebaran batuan, hubungan antara satuan-satuan 

batuannya secara lateral di permukaan, batas-batas penyebaran batuan dan aksesibilitas daerah 

tersebut untuk kegiatan pengecekan di lapangan. 

Tujuan pengecekan lapangan dimaksudkan untuk melakukan inventarisasi data-data primer di 

lapangan untuk menjadi panduan ciri kenampakan dalam citra penginderaan jauh (warna, rona, 

tekstur, struktur dll), sehingga dapat diterapkan untuk interpretasi (analisis) daerah sekitarnya. 

Tujuan pengecekan lapangan adalah untuk mempercepat analisis dan interpretasi citra penginderaan 

jauh untuk penyusunan peta geologi sebagai tahap awal penyusunan peta geologi skala 1:50.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-1 Diagram alir proses penafsiran Citra  untuk Pemetaan Geologi 

 
Proses penafsiran citra secara visual dapat dibagi dalam 2 (dua) proses pekerjaan, yaitu: 

1. Proses Pengolahan Data.  Proses ini terdiri dari pengolahan data citra yang diawali dengan 

koreksi radiometrik dan geometrik dari citra yang bertujuan agar citra yang digunakan memiliki 

akurasi yang optimal hingga proses penajaman citra.  

2. Proses Penafsiran Citra. Proses ini  merupakan proses identifikasi dan deliniasi terhadap obyek-

obyek dan parameter-parameter geologi yang teramati pada citra berdasarkan rona warna, 

bentuk, ukuran, pola, tekstur dan asosiasi.   

Adapun proses penafsiran citra secara visual dibagi menjadi 3 (tiga) Tahap, yaitu Tahap Awal, 

Tahap Analisis, dan Tahap Pengecekan Lapangan. 

1. Tahap Awal/Dasar 

 Mencari bukti-bukti dan fakta-fakta geologi. 

 Mencari bentuk-bentuk kenampakan geologi sebagai informasi kunci. 
 

Tahap Penafsiran Awal 

Tahap Analisis 

Validasi Data  

PETA GEOLOGI 

Tahap 
Pengecekan Lapangan 

Analisa Laboratorium 
Sampel Batuan 

Data Geologi Sekunder 

DATA CITRA SATELIT 
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Pada tahap ini diperlukan penentuan informasi kunci yang ada di dalam citra sebagai suatu 

fakta yang dibuktikan di lapangan dan dipakai sebagai bukti untuk analisa geologi pada tahap analisa. 

Pada tahap awal hanya fakta-fakta yang berhubungan dengan geologi saja yang dipilih dan diambil 

sebagai bukti yang terlihat pada citra. Bukti-bukti ini kemudian dipakai untuk menganalisa struktur 

geologi serta penyebaran batuan. Selanjutnya semua kenampakan pada citra yang mempunyai 

hubungan dengan geologi harus diambil dan data-datanya boleh dimasukan meskipun kenampakan 

geologinya kurang baik. Hal yang terpenting pada tahap ini adalah menghubungkan bidang-bidang 

perlapisan yang sama yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu gambaran dari bentuk-bentuk 

struktur geologi maupun penyebaran batuan dalam citra. 

2. Tahap Analisis 

 Mencari penyebaran batuan dan struktur geologi (Peta Sebaran Batuan dan Peta Struktur 

Geologi). 

 Menyiapkan peta penyebaran batuan dan penampang geologi (Peta Geologi). 

Pada tahap ini penyebaran batuan dan struktur geologi di analisa berdasarkan data yang 

berasal dari hasil penafsiran tahap awal dengan fokus pada permasalahan struktur geologi dan 

batuan (stratigrafi). Adanya lineament dapat dipakai sebagai indikator suatu patahan apabila jejak 

lapisan (bedding trace) pada kedua sisi lineament membentuk suatu anomali. Perlipatan dapat 

dikenali dari bentuk-bentuk pola perlapisannya, seperti pola perlapisan yang berbentuk sepatu kuda 

(horse shoe shape) merupakan ciri dari suatu lipatan yang menunjam. Arah kemiringan lapisan pada 

salah satu sayap lipatan dapat dipakai sebagai bukti untuk mengetahui apakah lipatan tersebut 

berupa antiklin atau sinklin. 

Informasi mengenai jenis batuan dapat diketahui berdasarkan warna yang terlihat pada citra, 

dengan demikian batuan dapat dikenal dan ditelusuri berdasarkan penyebaran warna yang terlihat di 

dalam citra. Informasi stratigrafi yang bisa didapat dari citra sangat terbatas sekali, sehingga data 

yang berasal dari data geologi sekunder atau data hasil penelitian geologi sebelumnya dapat dipakai 

sebagai acuan. Batas batuan yang terlihat dalam citra harus dibandingkan dengan stratigrafi yang ada 

pada data geologi sekunder. Nama Formasi atau Kelompok Batuan yang berasal dari lokasi tipe 

sangat dibutuhkan pada proses penafsiran citra. 

3. Tahap Pengecekan Lapangan 

 Untuk mengkonfirmasi semua obyek (unsur gambar) yang terlihat dalam citra yang dipakai 

sebagai informasi kunci. 

 Mengobservasi singkapan, khususnya di tempat-tempat dimana batuan tersingkap dengan 

baik. 

 Mengamati dan mencari hubungan antara kondisi lapangan dengan geologi. 

 Melakukan pengukuran arah perlapisan batuan serta pengambilan contoh batuan. 
 

Hasil penafsiran citra penginderaan jauh harus selalu diikuti dengan pengecekan lapangan. 

Setelah data dikonfirmasi dengan kenyataan lapangan maka data tersebut dapat dianggap sebagai 

“truth data”. Dengan demikian pengecekan lapangan merupakan suatu pekerjaan yang wajib 

dilaksanakan dan masih merupakan satu rangkaian pekerjaan penafsiran. Prosedur pengecekan 

lapangan meliputi perencanaan survei lapangan, penentuan titik pengamatan, pengamatan unsur-

unsur geologi, pencatatan hasil pengamatan, dan pengambilan contoh batuan serta pengambilan 

foto. 
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BAB 4. IDENTIFIKASI 

 

4.1. Umum 

Penafsiran visual citra satelit dilakukan secara fotomorfik artinya mengandalkan apa yang 
nampak pada citra, dengan menggunakan unsur-unsur dasar penafsiran citra. Pengenalan obyek 
disesuaikan dengan tujuan penafsiran dan kualitas data penginderaan jauh yang digunakan. 
Penafsiran ini bertujuan untuk mengenali obyek bentangalam (morfologi), persebaran batuan 
(tatanan stratigrafi) dan kelurusan/lineament/linear-feature (struktur geologi). 

 
Ketelitian hasil penafsiran citra satelit sangat tergantung pada resolusi spasial citranya. Unsur-

unsur penafsiran visual yang digunakan, antara lain: warna/rona, bentuk, tekstur, ukuran, pola dan 
asosiasi. Warna/rona merupakan unsur yang paling dominan digunakan peneliti untuk menentukan 
batas atau deliniasi dalam penafsiran visual ini. Tampilan citra yang komposit akan lebih 
mempermudah untuk mengenali satuan batuan. Citra komposit merupakan citra yang mampu 
memperlihatkan perbedaan informasi geologi maupun geografi yang sangat jelas dan citra yang 
paling baik untuk pemetaan fenomena geologi. 

  

4.2. Identifikasi Geomorfologi 

Identifikasi obyek dan parameter geomorfologi pada citra didasarkan pada warna/rona, 

bentuk, tekstur, ukuran, pola dan asosiasi. Identifikasi kelerengan dilakukan dengan menggunakan 

GDEM Citra Satelit dengan menyadap informasi konturnya. Berdasarkan peta kontur yang diperoleh 

tersebut kemudian diturunkan menjadi DEM (Digital Elevation Model).  

 

DEM merupakan suatu model medan digital yang menggambarkan informasi posisi dan 

ketinggian suatu wilayah dalam bentuk tiga dimensi. Sedangkan pengecekan dilapangan dilakukan 

dengan menggunakan Kompas Geologi. Pengukuran kemiringan lereng dilakukan berdasarkan titik-

titik sampel yang telah ditentukan sebelumnya.  

 
4.3. Identifikasi Batuan (Stratigrafi)  

 
Identifikasi batuan mencakup mengenali jejak-jejak perlapisan batuan dan kecenderungan 

arah kemiringannya selain dari tekstur dan rona satuan batuan tersebut pada spectrum citra optis, 

sehingga berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan suatu objek adalah batuan sedimen yang 

normal atau terlipat di suatu daerah tertentu. Penyebaran satuan batuan dilakukan secara 

fotomorfik artinya mengandalkan apa yang nampak pada citra, dengan menggunakan unsur-unsur 

dasar penafsiran citra yaitu warna/rona, bentuk, tekstur, ukuran, pola, dan asosiasi 

 

Warna/rona merupakan unsur yang paling dominan digunakan untuk mengenali persebaran 

batuan atau deliniasi dalam penafsiran visual ini. Warna/rona merupakan unsur yang paling dominan 

digunakan untuk mengenali persebaran batuan atau deliniasi dalam penafsiran visual ini. Tampilan 

citra yang komposit akan lebih mempermudah untuk mengenali satuan batuan. Citra komposit 

merupakan citra yang mampu memperlihatkan perbedaan informasi geologi maupun geografi yang 

sangat jelas dan citra komposit ini telah dibuktikan sebagai citra komposit yang paling baik untuk 

pemetaan fenomena geologi.   
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Bidang perlapisan seringkali dapat dikenal dari jejak-jejak bidang perlapisannya. Kenampakan 

suatu lapisan batuan pada citra merupakan informasi kunci yang sangat penting untuk mengetahui 

suatu lipatan. Ada dua pola perlapisan, yaitu pola perlapisan yang berbentuk sejajar (parallel shape) 

dan pola yang berbentuk oval (horse shoe shape). 
 

4.4. Identifikasi Struktur Geologi 

Struktur sesar dapat dikenal dengan baik pada citra yang diperlihatkan oleh beberapa 

kenampakan di antaranya adanya pergeseran bidang perlapisan, kelurusan topografi (lineament 

feature) dalam skala regional, gawir topografi, kelurusan segmen sungai, pergeseran aliran sungai, 

orientasi bukit dan gejala geologi lain dan sebagainya. Kelurusan topografi yang berpola teratur 

menunjukkan adanya suatu pola rekahan pada batuan/kelompok batuan. 

 

Identifikasi obyek dan parameter unsur-unsur struktur geologi pada citra satelit dilakukan 

secara visual terhadap kelurusan (lineament), jejak-jejak perlapisan batuan (bedding trace), 

kemiringan perlapisan dapat dikenali melalui bentuk “flat iron”, dan bentuk bentuk “linear feature”. 

Struktur Patahan (Sesar) dicirikan oleh suatu kelurusan yang dikenal sebagai lineament. Lineament 

yang terdapat pada citra tidak selalu berbentuk garis lurus (linear). Patahan/sesar dapat memberi 

bentuk yang linear dan sangat tipis, terutama sesar yang terjadi di daerah yang morfologinya 

berbukit-bukit.  

 

Patahan juga dapat diidentifikasi dengan adanya perbedaan jejak lapisan seperti bergesernya  

suatu pola struktur (displaced structural pattern); jejak lapisan yang terputus (succession of breaks); 

pertemuan jejak lapisan yang membentuk sudut lancip (acute angle); pola perlapisan yang berbeda 

kenampakannya pada salah satu lineament (different pattern). Pola lapisan yang berbeda juga dapat 

dipakai sebagai petunjuk adanya ketidakselarasan; pola yang hilang secara tiba-tiba yang disebabkan 

oleh perbedaan litologi (no pattern on one side); jejak lapisan yang terputus (off set). Hasil penafsiran 

citra SRTM 90M di Kabupaten Sarmi Propinsi Papua adalah sebagai berikut:  

 

a. Bidang perlapisan seringkali dapat dikenal dari kesejajaran jejak bidang perlapisannya. 

Kenampakan suatu lapisan batuan pada citra merupakan informasi kunci yang sangat penting 

untuk mengetahui suatu lipatan. Ada dua pola perlapisan, yaitu pola perlapisan yang berbentuk 

sejajar (unsur-unsur struktur geologi yang dapat diamati pada citra SRTM Wilayah Kabupaten 

Sarmi adalah kelurusan (lineament dan linear feature), jejak-jejak perlapisan batuan (bedding 

trace), dan bentuk bentuk circular feature. Pada citra SRTM, bentuk-bentuk lineament dan linear 

feature umumnya berarah UtaraBaratlaut - SelatanTenggara, Baratlaut-Tenggara, 

SelatanBaratdaya-UtaraTimurlaut dan Barat Baratlaut-TimurTenggara. 

  

b. Struktur geologi yang terbentuk diwilayah ini berupa perlipatan dan pensesaran. Struktur 

perlipatan ditafsirkan berdasarkan bentuk-bentuk jejak-jejak bidang perlapisan (bedding trace) 

yang memungkinkan untuk ditentukan arah kemiringan lapisannya. Penentuan jenis sesar pada 

citra SRTM didasarkan atas kenampakan lineament, pergeseran (offset) lineament, topografi 

dan kelurusan sungai. Adapun sesar naik (thrust fault) dan sesar turun ditafsirkan berdasarkan 

ekspresi rona warna yang mewakili perubahan elevasi topografi bagian yang naik dan bagian 

yang turun.  
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c. Sesar anjak (thrust fault) dijumpai di utara lembar peta bagian timur, merupakan sesar anjak 

yang mengangkat batuan serpentinit (um). Sesar anjak yang berarah barat-timur baratlaut – 

timur tenggara merupakan sesar anjak yang mengangkat batuan-batuan dari Formasi Auwewa, 

Formasi Darante dan Formasi Makat.  

 

d. Sesar geser jurus yang berkembang di wilayah ini adalah sesar-sesar yang berarah 

UtaraBaratlaut - SelatanTenggara dan Baratdaya-Timurlaut. Sesar ini teridentifikasi pada citra 

satelit sebagai lineament-lineament yang menggeser punggungan punggungan bukit yang 

terdapat di daerah ini.  
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BAB  5. HASIL PENAFSIRAN 

 

5.1. Geomorfologi 
 
Daerah kabupaten Sarmi, propinsi Papua termasuk kedalam mandala Irian Jaya Utara (Visser & 

Hermes, 1962). Berdasarkan peta Rupa bumi, skala 1 : 50.000 dari Bakosurtanal dan Peta Geologi 

Lembar Sarmi & Buwareh, Skala I : 250. 000 (S. Gafoer. T. Budhitrisna, 1995), secara regional 

geomorfologi daerah Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua dapat dikelompokan menjadi 3 satuan 

morfologi, yaitu satuan morfologi dataran rendah, satuan morfologi perbukitan landai, dan satuan 

morfologi perbukitan terjal. 

5.1.1. Satuan Morfologi Dataran Rendah 
 

Dataran rendah dapat dikatakan hampir rata dengan ketinggian paling besar beberapa meter 

diatas muka air laut. Sungai di daerah satuan morfologi ini seperti S. Apauwar, S. Tor, dan S. 

Tariku alirannya banyak berkelok, disertai “oxbow lake”. Gosong pasir dan pola aliran 

teranyam di jumpai di daerah agak kehulu.  

 

Satuan morfologi Dataran Rendah umumnya ditempati endapan sungai dan rawa. Dibeberapa 

tempat batuan dasarnya berupa batuan lunak dan tidak mampat sehingga mempercepat 

pembentukan kelokan sungai. Satuan ini tersebar luas di sepanjang pantai utara, bagian 

selatan lembar peta dan di lembah sungai yang lebar disepanjang sungai besar seperti S. 

Mamberamo, S Apauwar, S. Tor, dan S. Biri. 

 

5.1.2. Satuan Morfologi Perbukitan Landai. 
 

Daerah ini dicirikan oleh perbukitan yang tidak begitu tinggi, berkisar antara 100 hingga 500 

meter diatas muka air laut dengan lereng yang agak landai sampai curam dan lembah sungai 

yang tidak begitu lebar. Kelokan sungai dijumpai dibeberapa tempat, juga pola aliran teranyam 

dan gosong pasir. 

 

Hubungan morfologi dengan struktur geologi di beberapa daerah cukup erat. Beberapa sungai 

utama seperti S. Memberamo, S. Apauwar, S. Muwar, dan sebagian S. Verkam mempunyai 

arah aliran rata-rata yang sejajar dengan struktur perlipatan dan jurus beberapa sesar. 

Sedangkan sungai yang lain mempunyai arah aliran rata-rata memotong struktur. Lereng bukit 

yang agak terjal dijumpai disekitar S. Memberamo, antara Kasonaweja ke utara sampai S. 

Apauwar. Bukitnya sebagian sejajar dengan arah perlipatan dan membentuk Questa. 

Dibeberapa tempat, satuan ini dicirikan oleh perbukitan yang tidak teratur yang sebagian 

membulat disertai poton dan sebagian lainnya curam disertai longsoran. 

 

Batuan yang menempati daerah ini sebagian lunak dan sebagian lagi keras dan kompak. 

Dibeberapa daerah dijumpai lumpur yang  berasal dari poton atau batuan campur aduk 

dengan bongkah yang tergerus. Sebaran satuan geomorfologi ini cukup luas yakni disekitar 

Kasonaweja, S. Apauwar, S. Tor, S. Biri dan sebelah selatan Pegunungan Gauttier. 
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5.1.3. Satuan Morfologi Perbukitan Terjal 
 

Daerah ini dicirikan oleh perbukitan yang berketinggian lebih dari 600 meter diatas muka air 

laut. Puncak tertinggi mempunyai ketinggian 830 meter di Pegunungan Siduas, 2160 meter Di 

Pegunungan Gauttier dan 2193 meter di Pegunungan Foya.   

Lereng yang dijumpai pada umumnya terjal, berlembah sempit dan berbentuk huruf V. Daerah 

ini sukar untuk dicapai, terutama di bagian atas karena banyak terdapat air terjun serta aliran 

sungainya cukup deras. 

Pada umumnya batuan yang terdapat pada daerah ini lebih tua daripada batuan didaerah lain 

serta lebih kompak dan keras. Dibeberapa tempat terdapat batuan yang telah tergerus. Satuan 

ini terdapat dibagian tengah yaitu dipegunungan Van Rees, Gauttier dan Siduars.  

 

5.2. Tatanan Batuan (Stratigrafi)   

 

Berdasarkan hasil penafsiran citra SRTM dan pengecekan lapangan serta rujukan peta geologi 

lembar Sarmi dan Bufareh, Propinsi Papua skala 1 : 250.000  dari S. Gafoer dan T. Budharisna (1995), 

batuan tertua yang tersingkap di Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua adalah batuan ultra basa berupa 

serpentinit dan gabro yang tidak diketahui umurnya. Batuan yang lebih muda adalah batuan 

gunungapi Formasi Auwewa dan batugamping pelagos Formasi Biri yang terbentuk pada Kapur Akhir 

sampai Eosen. 

Pada awal pengendapan sejak Oligosen, konglomerat alas terbentuk dibeberapa tempat, 

disusul terbentuknya batugamping terumbu dan kalkarenit. Ditempat lain terbentuk sisipan batuan 

gunungapi. Kumpulan batuan tersebut dinamakan Formasi Darante yang terjadi sampai kala Miosen. 

Genang laut (transgresi) berlangsung terus dan terbentuk Formasi Makats yang berupa sedimen 

flysch dan berumur Miosen Tengah sampai bagian bawah Miosen Akhir. 

Pada kala Miosen Akhir sampai Plistosen terbentuk batuan yang termasuk dalam kelompok 

Mamberamo yang menindih selaras Formasi Makats. Dibeberapa tempat yang mungkin merupakan 

tepi cekungan atau dekat tinggian terjadi rumpang stratigrafi  antara kedua satuan tersebut. Batuan 

klastik yang terbentuk mirip dengan Formasi Makats, hanya sifat fisiknya tampak jelas berbeda. 

Pengendapan Kelompok mamberamo terjadi pada fase susut laut (regresi). Kelompok Mamberamo 

terdiri dari Formasi Aurimi dan Formasi Unk. 

Pada Kala Plistosen, setelah terbentuknya batuan Kelompok Mamberamo terjadi tektonik yang 

menghasilkan Batuan Campur Aduk. Kemudian sedimen dan biokimia terbentuk dan menindih 

takselaras Kelompok Mamberamo, yakni batugamping koral (Formasi Jayapura) di daerah pantai dan 

konglomerat (Formasi Kukunduri) di daerah pedalaman. Satuan paling muda adalah aluvium, 

terumbu terangkat dan endapan lumpur yang berasal dari poton. 

Pemerian satuan peta dari yang berumur tua ke muda adalah sebagai berikut (tabel 2-1): 

Batuan Ultra Mafik (um), Formasi Elmai (Koe), Formasi Auwewa (Tema), Formasi Biri (Teob), Formasi 

Darante (Tomd), Formasi Makats (Tmm), Formasi Aurimi dari Kelompok Mamberamo, Formasi Unk 

dari Kelompok Memberamo (Qtu), Formasi Batuan Campur Aduk (Qc). Formasi Kukunduri (Qpk), 

Formasi Jayapura (Qpj), Endapan Lumpur (Qmd), Batugamping Koral (Qcl) dan Aluvium. (Qa). 

Tatanan batuan dari yang tertua hingga termuda dapat diuraikan sebagai berikut (Tabel 5-1): 
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 Satuan Batuan Ultramafik (m/um), terdiri dari gabro, serpentinite dan batuan terserpentinkan, 

tergeruskan dan terbreksikan. Dengan satuan batuan lain mempunyai kontak sesar. Satuan ini 

diduga berumur Kapur Akhir. 

 

 Formasi Auwewa (Tema), terdiri atas lava, breksi, tuf kristal gampingan dan sisipan grewake, 

kalsilutit, kalkarenit dan batugamping koral. Lava bersusunan basal piroksen, olivin, sampai 

andesit dan sebagian split. Berstruktur bantal dan amidalogidal. Fosil foram besar dan foram 

kecil dalam batugamping. Diperkirkan berumur Eosen – Miosen Awal dan terendapkan dalam 

lingkungan laut dangkal. Lava bersusunan basal dan andesit, setempat berstruktur bantal dan 

amigdaloidal. Lava basal berupa basal piroksen dan basal olivin piroksen. Berdasarkan analisis 

petrografi, batuan ini bertekstur porfiritik dan vitrofirik; fenokrisnya terdiri dari plagioklas 

(labradorit), piroksen, olivin, klorit dan magnetit; masadasar gelas serta mikrolit felspar; kuarsa 

merupakan mineral sekunder yang mengisi retakan, klorit umumnya hasil ubahan mineral mafis.   

Menurut Visser dan Hermes (1962), lava basal ini sebagian berupa spilit.  

 

Hasil analisis petrografi pada lava andesit menunjukan tekstur subpilotaksitik. Mineral penyusun 

batuan terdiri dari felspar, klorit, magnetit, oksida besi dan gelas. Tufa kristal gampingan 

berwarna coklat, kompak, bersusunan mineral felspar, olivin, piroksen, kepingan batuan, kalsit, 

limonit, kuarsa, klorit, dan magnetit. Klorit merupakan batuan ubahan dari olivin dan piroksen; 

kuarsa merupakan mineral sekunder.  

 

Grewake berwarna kelabu kehitaman, berbutir halus sampai kasar. Komponen terdiri dari 

kepingan batuan basal, batuan malihan, piroksen (augit),  felspar, klorit, serisit; masadasar 

terdiri dari mineral lempung dan gelas. Sisipan kalsilutit diduga merupakan bagian Formasi Biri, 

sedangkan sisipan batugamping koral dan kalkarenit merupakan bagian dari Formasi Darante. 

Fosil koral dan foraminifera besar terdapat dalam batugamping; namun umur satuan ini tidak 

dapat ditentukan. Menurut Visser dan Hermes (1962), satuan ini berumur Kapur Akhir sampai 

Miosen Awal. Lokasi tipe formasi ini terdapat di S. Dayawa dan Diewa, yaitu di sebelah barat 

daerah aliran S. Mamberamo (Visser dan Hermes, 1962). 

 

 Formasi Biri (Teob), terdiri atas kalsilutit, serpih sisipan lava bantal, kompak dan menghablur 

ulang. Sebagian berlapis dan terbreksikan, terlipat kuat. Lava berstruktur bantal dan menunjukan 

kekar meniang. Diperkirakan berumur Eosen – Miosen Awal. Fosil foram besar dan diendapkan di 

lingkungan litoral – neritik tengah. 

 

 Formasi Darante (Tomd), terdiri dari kalkarenit, batugamping koral, dan sampai batuan 

gunungapi. Tidak berlapis, setempat berstruktur terumbu, kepingan rijang dan gejala 

penghabluran ulang. Batuan gunungapi berupa lava amygdaloidal dengan vesikuler, terdiri dari 

reolit terisi xeolit, breksi sisipan batupasir tufan. Setempat konglomerat  alas dengan kompomen 

batuan ultra mafik dengan semen gampingan. Tebal mencapal 850 m atau lebih.  Fosil koral 

ganggang, foram besar dan kecil, Umurnya diperkirakan Oligosen Awal - Miosen Tengah yang 

diendapkan dalam lingkungan neritik. Satuan Batuan Terobosan Batuan Timepa (Tmpa), terdiri 

atas diorit, granodiorit dan andesit. 
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 Formasi Makats (Tmm), tersusun dari perselingan grewake, batulanau, batulempung, serpih dan 

napal, sisipan konglomerat dan batugamping. Umumnya berwarna kelabu kehijauan, Berlapis 

baik, padat dan keras, memiliki ketebalan dari beberapa mm sampai 30 cm. Konglomerat 

mempunyai komponen utama batuan beku mafik, kalsilutit dan batugamping kalsilutit. Terlipat 

kuat dan tersesarkan. Berupa sedimen tipe flysh dengan lapisan bersusun , lapisan halus sejajar 

dan konvolut. Tebal mencapai lebih dari 2.000 meter.  

 

Bagian bawah satuan ini menjemari dengan bagian atas Formasi Darante. Lokasi tipe Formasi 

Makats adalah S. Makat, yaitu anak S. Apauwar (Bar dan Steup, 1959). Fosil foram kecil dan 

foram besar. Umur Tf1 sampai Tf2 – Tf3 (bagian bawah Miosen Tengah sampai Miosen Bawah 

hingga Miosen Akhir menurut Purnamaningsih (1978). Menurut Bar dan Steup (1959) Formasi 

Makats berumur Miosen Tengah sampai Miosen Akhir. Satuan ini diendapkan dalam lingkungan 

neritik luar, tersingkap luas terutama di sebelah timur S. Apauwar dan S. Mamberamo, 

Pegunungan Gauttier dan Pegunungan Foya. Bagian bawah satuan ini menjemari dengan bagian 

atas Formasi Darante. 

 

Tabel 5-1.     TATANAN STRATIGRAFI DAERAH KABUPATEN SARMI, PROPINSI PAPUA 

Oleh: S. Gafoer dan T. Budharisna (1995) 
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 Formasi Aurimi dari Kelompok Mamberamo (Tmpa), terdiri atas napal, kalkarerrit, batupasir, 

batulanau, dan batulempung bersisipan batugamping napalan. Berlapis tipis hingga tebal. 

Berstruktur nendatan, lapisan halus bergelombang, sejajar, konvoLut dan silang siur, kompak, 

getas, terlipat  dan tersesarkan. Tebal mencapai 300 - 1500 m, mengandung banyak foram kecil, 

cangkang moluska dan ganggang. Diperkirakan berumur  Miosen Akhir – Pliosen (N12 - N20). 

Hubungan stratigrafi antara satuan ini (Formasi Aurimi) dengan Formasi Makats di beberapa 

tempat selaras, di tempat lain seperti S. Munuk dan utara Pegunungan Gauttier tak selaras. 

Formasi Aurimi (Tmpa) 

 

 

Fm. Biri (Teob)                            
                                    Fm. Auwewa 

 

um 
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Qc 
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Menurut Visser dan Hermes (1962), berdasarkan data bor di beberapa tempat, suatu rumpang 

stratigrafi (hiatus) terdapat diantara ke dua formasi tersebut, yaitu pada bagian tengah Miosen 

Akhir; namun ditambahkan bahwa hal itu tidak dapat dipastikan apakah akibat erosi atau tidak 

adanya pengendapan. Di beberapa tempat satuan ini menindih tak selaras Formasi Darante dan 

Formasi Auwewa. Lokasi tipe Formasi Aurimi terletak di S. Aurimi (anak S. Apauwar). 

 

Nama lain satuan ini adalah Anggota B Formasi Mamberamo (Visser dan Hermes, 1962), 

Anggota Napal Globigerina (Zwierzycki, 1921), atau Formasi Waroi (Winkelmolen dan Oonkens, 

1955); dan dapat disetarakan dengan Anggota Napal dan Anggota Batugamping Formasi Sarmi 

(Bar dan Steup, 1959). Satuan Batuan Terobosan Tirnepo (Theo) berupa granodiorit dan andesit, 

diperkirakan berumur Pliosen Akhir. 
 

 Formasi Unk dari Kelompok Mamberamo (QTu), terdiri dari grewake dan batulanau, 

batulempung dan sisipan lignit. berlapis, lunak, agak kompak mengandung kuarsa, mika, 

feldspar, kepingan batuan, karbonan, berstruktur lapis bersusun dan silang siur. Ketebalan 

mencapai 1500 m, mengandung, fosil foram kecil dan moluska, diperkirakan berumur Pliosen 

Akhir – Plistosen. Dalam satuan ini dijumpai foraminifera kecil dan pecahan moluska, namun 

jumlahnya tidak sebanyak pada Formasi Aurimi. Foraminifera plangton yang ditemukan antara 

lain: Globorotalia truncatulinoides, Globigerina calida (Parker), Pulleniatina praecursor (Banner 

dan Blow), dan Globorotalia tosaensis (Takayanagi dan Saito), yang menunjukan umur Pliosen 

Akhir sampai Plistosen, N21 - N23 (Kadar, 1978). Lingkungan pengendapan satuan ini berkisar dari 

laut dalam sampai laut dangkal.  
 

Satuan ini tersingkap luas di bagian utara Lembar, sekitar S. Apauwar, S. Mamberamo, dan utara 

Pegunungan Gauttier; tebalnya mencapai 1500 m. Satuan ini menindih selaras Formasi Aurini. 

Lokasi tipe Formasi Unk terletak di S. Unk (daerah utara Pegunungan Siduars). Formasi Unk 

dapat disetarakan dengan Anggota C (grewake, subgrewake), Anggota D (batulempung, 

batulanau pasiran) dan Anggota E (subgrewake, grewake, batulanau dan batulempung dengan 

lignit) dari Formasi Mamberamo (Visser dan Hermes, 1962); dengan Anggota Subgrewake, 

Anggota Batulempung dan Anggota Batupasir dari Formasi Sarmi (Bar dan Steup, 1959); dengan 

Anggota Batupasir, Anggota Makrofosil, dan Anggota Lignit (Zwierzycki, 1921); dan dengan 

Formasi Jerappi, Formasi Aurora, dan Formasi Apauwar dari Kelompok Mamberamo 

(Winkelmolen dan Oonkens, 1955). 
 

 Satuan Batuan Campur Aduk (Qc), terdiri dari batulempung dan batulumpur dengan bongkah, 

kepingan batuan lebih tua, yang berasal dari Formasi Unk Formasi Aurini, Formasi Makats, 

Formasi Auwea, Formasi Durante, Formasi Biri dan Batuan Ultramafik. Diperkirakan terbentuk 

pada kala Plistosen - Holosen. 
 

 Formasi Kukunduri (Qpk), Konglomerat, pasir dan lempung atau lempung pasiran,  tidak 

mampat, mengandung sisa tumbuhan, tidak dijumpai fosil, dan umurnya  Plistosen. Formasi ini 

tersingkap di dekat muara dan hulu S. Apauwar dan di hulu S. Biri; ketebalannya berkisar dari 50 

sampai 100 m. Formasi ini menindih tak selaras Formasi Aurimi dan Formasi Unk. Lokasi tipe 

Formasi Kukunduri terletak di S. Kukunduri, merupakan anak S. Mamberamo (Vissher dan 

Hermes, 1962). 
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 Formasi Jayapura (Qpj). Batugamping terumbu dengan sisipan konglomerat aneka bahan, 

kalkarenit. kalsiludit dan kalsilutit. Memiliki topografi karst, terlipat lemah, dengan ketebalan  

formasi 75 m. Konglomerat biasanya berada di bagian bawah dan berumur Plistosen. Kalkarenit 

berwarna kekuningan, berbutir halus sampai agak kasar, kompak, agak keras; berlapis baik 

dengan tebal lapisan dari 5 cm - 2 m, berstruktur silang siur. Kalsilutit berwarna kelabu, 

kecoklatan dan kekuningan, berlapis kurang baik; di beberapa tempat berlapis halus sejajar. 

Kalsirudit berwarna kekuningan, umumnya berkomponen membundar berukuran kerikil-

berangkal; pejal dan agak keras.  
 

Di bagian bawah satuan ini dijumpai konglomerat yang berkomponen terutama batulempung 

dan batugamping hablur; biasanya ke arah atas diganti oleh batugamping koral. Batugamping 

terumbu berwarna kelabu, memperlihatkan topografi karst dan  bergoa. Satuan ini telah terlipat 

dengan kemiringan lapisan antara 50 – 150. Fosil yang dijumpai pada umumnya koral dan 

ganggang. Umurnya diduga Plistosen. Satuan ini diduga menindih takselaras Kelompok 

Mamberamo dan menjemari dengan Formasi Kukunduri. Menurut Bar dan Steup (1959), di 

beberapa tempat di Lembar Jayapura, satuan ini mempunyai hubungan yang berangsur dengan 

satuan di bawahnya (Formasi Unk). Menurut Suwarna dan Noya (1984), di Lembar Jayapura, 

Formasi Jayapura menindih tak selaras Formasi Benai yang menjemari dengan Formasi Aurimi.  

 

Satuan ini tersebar tidak luas di dekat pantai utara dan P. Liki, tebalnya sekitar 75 m. Formasi 

Jayapura dapat dikorelasikan dengan Formasi Aja (Visser dan Hermes, 1962) di sebelah barat 

Lembar. Nama lain adalah Formasi Holandia (Visser dan Hermes, 1962). Lokasi tipe satuan ini 

terletak di Jayapura (Suwarna dan Noya, 1984). 
 

 Satuan Batuan Endapan Lumpur (Qmd) terdiri atas lelehan Lumpur dan lempung Lunak dengan 

kepingan batu,  bongkahan batu yang keluar dari poton masih giat, sebagian mengandung gas 

(metan, nitrogen dan CO). 
 

 Endapan Bahan Rombakan (Qs), campur aduk antara kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lempung, 

berumur Plistosen Akhir – Holosen. 

 

 Batugamping Koral (Qcl), Terumbu Koral terangkat dan kepingan batugamping 

membentuk undak-undak, dengan tinggi mencapai 50 m, berumur Plistosen Akhir –

Holosen.Aluvium (Qa), terdiri dan lempung, pasir dan kerikil,  berupa endapan sungai, pantai 

dan rawa yang berumur Holosen. 
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5.3. Struktur dan Tektonika. 

 

Tektonika di daerah Kabupaten Sarmi diperkirakan terbentuk akibat tumbukan Kerak Samudra 

Pasifik dengan Kerak Kontinen Australia yang terjadi sejak Oligosen dan menghasilkan Orogenesa 

Melanesia. Aktivitas tektonik tersebut terus berlangsung hingga Miosen dan Pliosen yang 

membentuk gerakan-gerakan tegak dan mendatar sebagai akibat orogenesa. 

Pada umumnya batuan yang terdapat di daerah Kabupaten Sarmi, propinsi Papua terlipat kuat 

dan tersesarkan, termasuk batuan sedimen berumur Tersier Muda. Struktur yang dijumpai adalah 

lipatan, sesar dan kelurusan / lineament (pada citra satelit SRTM). 

Perlipatan yang terjadi di daerah ini cukup kuat dan pada batuan Tersier yang termuda 

bersudut kemiringan sekitar 300 bahkan beberapa yang bersudut 800. Arah umum sumbu lipatan 

baratlaut-tenggara, kecuali di daerah sesar arahnya tidak teratur. Bagian barat sebelah selatan 

lembar peta, antiklin dan sinklin tampak pendek dan sempit dibandingkan dengan di daerah utara. 

Sesar yang terdapat adalah sesar anjak (sesar naik), sesar geser jurus (sesar mendatar), dan 

sesar turun. Sesar anjak mempunyai arah jurus umum baratlaut-tenggara sampai hampir barat-timur 

mensesarkan batuan Tersier dan Kuarter. Di bagian utara sebelah timur lembar peta dijumpai sesar 

anjak yang merupakan batas sentuhan antara batuan basa atau ultra basa dengan batuan yang lebih 

muda. Sesar geser jurus (sesar mendatar) pada umumnya berarah jurus utarabaratlaut – 

selatantenggara, baratlaut – tenggara dan baratdaya – timur laut serta beberapa berarah barat – 

timur. Kelurusan (lineament) yang tampak pada citra satelit berarah baratlaut – tenggara, utara – 

selatan sampai timurlaut-baratdaya. 

Struktur geologi yang terbentuk antara lain berupa perlipatan dan pensesaran. Struktur 

perlipatan berupa antiklin dan sinklin dengan sumbu umumnya berarah baratlaut - tenggara dan 

barat - timur. Struktur sesar terdiri dari sesar anjak, sesar turun dan sesar geser jurus. Kelurusan arah 

bidang sesar turun dan naik urnumnya (barat – timur) dan (barat laut- tenggara). Sesar geser jurus 

umumnya berarah baratlaut – tenggara, utara - selatan dan timurlaut – baratdaya. Keseluruhan  

sesar memotong batuan umur Tersier dan Kuarter. 

Perlipatan yang terjadi di daerah ini cukup kuat dan pada batuan Tersier yang termuda 

bersudut kemiringan landai bahkan di beberapa tempat dapat mencapai sudut kemiringan yang 

terjal. Arah umum sumbu lipatan baratlaut – tenggara sampai timur – barat, kecuali daerah sesar 

arahnya tidak teratur. 

Beberapa aliran lumpur keluar dan membentuk poton; pada umumnya berupa bukit-bukit 

kecil atau dataran lumpur. Batuan yang keluar bersama dengan lumpur tersebut adalah grewake, 

batugamping, rijang. Ratman (1983) dan Williams (1983) menghubungkan pembentukan poton 

tersebut dengan terjadinya struktur diapir yang disebabkan oleh pengaruh gaya tektonik. 
 

5.4. Sejarah Geologi 

 

Sejarah geologi regional kabupaten Sarmi diawali oleh terjadinya kegiatan gunungapi yang 

menghasilkan Formasi Auwewa, diduga sejak Kapur Akhir. Bersamaan dengan kegiatan gunungapi 

terjadi juga pengendapan sedimen di lingkungan laut dalam yang menghasilkan Formasi Biri yang 

dijumpai di sebelah utara gunungapi tersebut. Tektonik yang terjadi pada oligosen (mungkin Oligosen 

Tengah) menyebabkan susut laut dan dibeberapa tempat batuan mafik/ultramafik muncul ke 
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permukaan, sementara kegiatan gunungapi berlangsung terus. Diduga munculnya batuan 

mafik/ultramafik ke permukaan tersebut karena sesar naik. 

 

Pada Oligosen sampai Miosen Bawah, Formasi Darante terbentuk di lingkungan laut dangkal. 

Kemudian genang laut terjadi dan berlangsung hingga Miosen Tengah atau Bagian bawah Miosen 

Akhir, yang menghasilkan Formasi Makats. Kedua Formasi tersebut terbentuk di sekitar Formasi 

Auwewa yang diduga merupakan pulau gunungapi pada saat itu. Kegiatan gunungapi mereda sejak 

Miosen Awal. Pengendapan sedimen turbidit yang terjadi kemudian hingga Pliosen menghasilkan 

Formasi Aurimi, disusul oleh susut laut yang terjadi hingga Plistosen dan menghasilkan Formasi Unk. 

Tektonik yang terjadi pada Plistosen (setelah pengendapan Kelompok Mamberamo), 

menyebabkan perlipatan, pensesaran dan pengangkatan. Diduga tektonik pada saat itu berpengaruh 

pada pembentukan Batuan Campuraduk (Melange Sedimenter) di daerah ini. Pengangkatan yang 

terjadi mengakibatkan ketakselarasan antara Kelompok Mamberamo dan Formasi Kukunduri, atau 

ketakselarasan setempat antara Kelompok Mamberamo dengan Formasi Jayapura. Adanya gejala 

poton dan kelurusan yang diduga sesar pada batuan klastika kasar dan terumbu terangkat sangat 

mungkin merupakan petunjuk tentang masih giatnya tektonik di daerah ini. 
 

5.5. Potensi Sumberdaya Mineral   

Dari hasil inventarisasi yang dilakukan di Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua baik yang dilakukan 

secara langsung di lapangan ataupun didasarkan atas jenis-jenis batuan yang terdapat di daerah ini 

serta didukung oleh hasil analisa laboratorium petrologi batuan (petrografi batuan), maka potensi 

sumberdaya geologi yang dapat diinventarisasi dan dilakukan penelitian lebih lanjut adalah: 

   

1. Sumberdaya Batubara 
 

Indikasi keterdapatan sumberdaya batubara dijumpai pada satuan batuan batupasir grewake 

dan batulanau, batulempung dan sisipan lignit dari Formasi Unk kelompok Mamberamo (Qtu). 

Batuan ini dijumpai terutama di bagian barat menyebar hingga ke timur Kabupaten Sarmi. Batubara 

yang tersingkap umumnya berupa batubara muda (lignit) dengan persebaran yang sangat luas. 
  

2. Sumberdaya Minyak dan Gasbumi 

Indikasi keterdapatan sumberdaya minyak dan gas bumi di wilayah Kabupaten Sarmi masih 

perlu penelitian lebih lanjut mengingat tidak dijumpainya adanya oil sepage di wilayah ini. 

Berdasarkan hasil dari hasil eksplorasi NNPGM Belanda, yang melakukan penelitian daerah ini 

menyimpulkan indikasi keterdapatan sumberdaya minyak dan gas bumi.  

Secara geologi, kemungkinan keterdapatan minyak dan gas bumi di wilayah ini sangat 

dimungkinkan, mengingat batuan induk (sources rocks) sebagai bahan baku pembentuk minyak dan 

gas bumi yaitu batuan karbonat (limestones) dan serpih (shale) terutama dijumpai pada batuan-

batuan dari Formasi Auwewa, Formasi Darante  dan Formasi Makat. Batupasir yang umumnya 

sebagai batuan reservoir minyak dan gas bumi juga dijumpai di wilayah ini, terutama dijumpai pada 

Formasi Makats, Formasi Aurimi dan Formasi Unk. Perangkap minyak dan gas bumi diwilayah ini 

sangat dimungkinkan berupa perangkap struktur dan stratigrafi.  
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3. Sumberdaya Bahan Galian Pasir Besi 

Indikasi keterdapatan pasir besi dijumpai di sepanjang pantai timur Kabupaten Sarmi, yaitu 

mulai dari kampung Holmaffin (sebelah barat muara S. Tor ke arah timur Sampai Betaf) sepanjang 

lebih dari 50 km. Penyebaran ke arah daratan diperkirakan sampai sejauh rata- rata 500 m atau lebih. 

Pasir yang dijumpai adalah pasir lepas, berbutir pasir halus sampai sangat halus, berwarna 

kehitaman, abu-abu kehitaman sampai abu-abu. Jika didekatkan dengan magnet maka banyak 

butiran yang tertarik dan melengkat pada magnet tersebut. Kampung-kampung yang terletak di 

Pantai Timur Sarmi terletak pada dataran aluvial pantai ini. 

Keberadaan pasir besi di daerah survei ini masih bersifat indikasi, sehingga masih diperlukan 

tahapan-tahapan penyelidikan umum atau eksplorasi. Beberapa perusahaan swasta telah berm inat 

untuk melakukan penyelidikan umum di daerah tersebut. 

Keberadaan bahan galian nikel di daerah survei merupakan hasil inventarisasi sumberdaya 

mineral secara sekunder yang data dan informasinya dikumpulkan dari peneliti terdahulu dan 

dilaporkan bersama-sama dengan laporan Inventarisasi ini, sehingga diharapkan dapat menambah 

data dan informasi dalam pengelolaan kekayaan alam di daerah Sarmi atau Provinsi Papua pada 

umumnya. 
 

4.    Sumberdaya Bahan Galian Nikel-Kobal 

Lokasi Keterdapatan Endapan nikel-kobal dijumpai di Pegunungan Siduarsi pada sisi sebelah 

selatan Pegunungan itu, yaitu kurang lebih 200 km di sebelah barat kota Jayapura, menempati 

daerah pedalaman dengan jarak kurang lebih 25 km dari pantai di sebelah utaranya (Takar). 

Pegunungan Siduarsi memanjang dengan arah timur-barat, panjangnya ± 40 km dan lebarnya ± 15 

km dengan ketinggian tertinggi 850 m. Endapan di daerah ini terdapat dalam laterisasi batuan 

ultramafik dengan penyebaran lebih dari 30 km (timur-barat) dan 2-7 km (utara-selatan) yang 

terdapat pada batuan ultramafik terserpentinisasikan dari Satuan Batuan ultramafik (um). 
 

Sumberdaya endapan nikel-kobal di Siduarsi pertama kali dikenali oleh PT. Mutiara Iriana 

Minerals pada tahun 1994. Mineralisasi nikel dan kobal sepenuhnya terjadi pada penampang tegak 

endapan laterite, terdiri dari horizon limonite dan saprolite yang sangat jelas terletak diatas batuan 

ultramafik yang terserpentinisasikan. Eksplorasi sejak 1994 meliputi 367 hand dan machine auger, 24 

cored drillhole dan 4 test pits. 

Sumberdaya tereka (inferred resources) dilaporkan sebesar 130 Mt (million ton) dengan kadar 

1,12% nikel dan 0,07% kobal (cutoff : 0,6% nikel), sumberdaya ini diperkirakan dari luas area sebesar 

21,8 km2. 
 

5. Sumberdaya Bahan Galian Batugamping. 

Lokasi keterdapatan dan Penyebarannya Batugamping dijumpai di kampung Sawar, Bagaiserwar, 

dan di sebelah barat-selatan Holmaffin, di pinggir jalan yang menghubungkan antara kota Sarmi – 

Muara S. Tor. 

Batugamping yang dijumpai di kampung Sawar dan Bagaiserwar dan di sebelah barat Teluk 

Holmaffin, terdiri dari kalsilutit, kalkarenit, dan batugamping terumbu, pada umumnya berwarna 
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putih atau putih sampai kecoklatan, dengan tanah pelapukan berwarna coklat hingga coklat keme-

rahan, keras sampai agak keras. 

Dari pengamatan di lapangan batugamping di daerah Sawar, menunjukan warna batugamping 

agak kotor kecoklatan, sedangkan ke arah timur (Bagaiserwar dan Holmaffin) batugampingnya 

berwarna lebih bersih. 

Perlapisan batugamping di Sawar – Bagaiserwar tidak terlihat, namun batugamping di dekat 

Holmaffin dapat dijumpai adanya perlapisan batugamping (Kalkarenit-kalsilutit) dengan kedudukan 

perlapisan N 3170 E/150 . Batugamping yang dijumpai di kampung Sawar, Bagaiserwar, dan di 

sebelah barat Holmaffin ini termasuk dalam Formasi Jayapura (Qpj). 

Singkapan batugamping di Sawar - Bagaiserwar membentuk perbukitan rendah memanjang 

searah pantai dengan ketinggian tertinggi kurang lebih 70 m.dpl dan di daerah dataran pantai, 

dengan panjang bukit kurang lebih 4,25 km. 

Di Holmaffin - Ebram singkapan batugamping dijumpai membentuk perbukitan dan merupakan 

bagian dari lereng utara Pegunungan Irier (G. Maffin), dengan ketinggian tertinggi mencapai lebih 

dari 100 m dari permukaan air laut. 

Sumberdaya hipotetik batugamping di Sawar, Bagaiserwar, dan di sebelah barat Holmaffin, 

adalah sebagai berikut: Batugamping di Sawar adalah ± 4.050.000 m3; Batugamping Bagaiserwar ± 

2.600.000 m3; Batugamping Holmaffin ± 6.600.000 m3. Sumberdaya ini hanya diperhitungkan di 

pinggir jalan yang potensial untuk bisa ditambang. 

Hasil analisis laboratorium yang berupa analisis kimia menunjukan bahwa kandungan CaO untuk 

batugamping di Sewar lebih kecil dari batugamping yang dijumpai di Holmaffin. Kecuali itu secara 

visual di lapangan batugamping di Sewar kelihatan berwarna kotor- kecoklatan, sedangkan di 

Holmafin batugampingnya berwarna putih dengan kandungan CaO > 50% dan MgO < 2%. 

 

6. Sumberdaya Bahan Galian Pasir dan Batu (Sirtu). 

Lokasi keterdapatannya dari hasil inventarisasi di lapangan bahan galian pasir lepas dijumpai di 

muara S. Tor, pasir dan kerakal lepas dijumpai di S. Quefar, sedangkan batu (bongkah batu) dijumpai 

di S. Titfe kampung Sewan. 

Pasir dijumpai di muara S. Tor (sebelah selatan muara, di dekat penyeberangan S. Tor) 

merupakan endapan aluvial sungai, berwarna abu-abu gelap-kehitaman, berukuran butir pasir 

sedang-pasir kasar kadang bercampur dengan kerikil. Dari kenampakan visual di lapangan pasir di 

muara S. Tor ini mempunyai kualitas cukup baik, bersih dari lumpur dan berukuran butir relatif kasar.  

Dari informasi penduduk setempat pasir muara S. Tor ini banyak diminati untuk keperluan 

konstruksi. Penambangan oleh masyarakat lokal sudah dilakukan dan berjalan dengan baik, perlu 

penangan khusus terhadap kerusakan lingkungan. Penyebaran endapan pasir ini dijumpai di muara S. 

Tor, di sebelah selatan lokasi penyeberangan (lokasi dibangunnya jembatan S. Tor) ke arah hulu dan 

merupakan endapan sungai aktif. 

Pasir kerakal dijumpai di sepanjang aliran S.Quefar. Endapan pasir dan kerakal dijumpai 

merupakan endapan aluvial sungai. Komponen pasir bersifat lepas, berwarna abu-abu gelap sampai 

kecoklatan dengan besar butir pasir sedang. Fraksi kasar terdiri dari kerikil-kerakal, namun di lokasi 

ini komponen kerakal nampak dominan, terdiri dari bermacam batuan beku dan sedikit batuan 
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sedimen, komponen berbentuk membundar hingga membundar baik. Keberadaan endapan pasir dan 

kerakal di S.Quefar belum diusahakan. Penyebaran endapan pasir dan kerakal di S. Quefar dijumpai 

di titik lokasi 281535 m-East dan 9758228 m-South ke arah hulu. 

Bongkah batu yang dijumpai merupakan endapan sungai aktif dari S. Titfe di kampung Sewan, 

komponen batuannya berukuran diameter dari 30 cm sampai lebih dari 50 cm, dibeberapa tempat 

ada yang berukuran bongkah lebih dari 1 m, terdiri dari batuan mafik dan ultramafik, lava basalt dan 

batuan sedimen. Komponen batuan sedimen yang dominan adalah batu gamping yang sangat keras. 

Bentuk bongkahnya membundar hingga membundar bagus, sangat keras, tidak retak-retak atau 

sangat sedikit mengalami retakan. Penyebaran bongkah batu kali ini di sepanjang S. Titfe yang 

terletak di kampung Sewan di kaki pegunungan Irier sebelah barat. 

 

Sumberdaya hipotetik endapan pasir lepas di muara S. Tor diperkirakan ± 30.000 m3, endapan 

pasir dan kerakal di S. Quefar diperkirakan ± 22.500 m3 dan endapan batu kali di S. Titfe diperkirakan 

± 18.000 m3. Hasil analisis laboratorium yang berupa analisis mineralogi dan besar butir terhadap 

endapan pasir lepas di muara S. Tor dan S.Quefar pada umumnya menunjukan butiran pasir kasar 

dominan, bersih sampai sedikit mengandung tanah. 

 

Dari tiga lokasi keterdapatan pasir dan batu seperti yang telah diuraikan diatas, hanya pasir yang 

dijumpai di muara S. Tor yang sudah diusahakan oleh penduduk setempat. Pengusahaannya dengan 

cara berkelompok, baik dilakukan dengan metode tambang isap sederhana, maupun langsung 

diambil dengan menggunakan sekop untuk titik-titik lokasi yang airnya dangkal yang hasilnya 

langsung dinaikan ke dalam sampan. Pengolahannya hanya dilakukan dengan cara sederhana, yaitu 

diayak dengan ayakan yang terbuat dari kisikisi kawat untuk memisahkan kerikilnya. 

Dengan cara ini produksinya masih terbatas, namun hasilnya sudah banyak diminati karena jenis 

pasirnya cukup bersih dan ukuran butirnya relatif kasar. Sementara untuk endapan pasir-kerakal di S. 

Quefar dan S. Titfe belum diusahakan sama sekali. 

7. Sumberdaya Bahan Galian Tanah Liat (Lempung) 

Lempung/tanah liat dijumpai di dataran bergelombang dengan bukit-bukit kecil yang rendah di 

selatan Takar, dan terletak sebelah menyebelah S. Bier. Dataran tersebut masih merupakan daerah 

hutan dataran rendah termasuk hutan rawa yang cukup lebat.  

Lempung ini berasal dari batulempung sedimen yang secara geologis merupakan bagian dari 

Formasi Unk, berupa batulempung berlapis, agak lunak, berwarna abu-abu kehijauan sampai agak 

kecoklatan, dan bersifat kurang plastis, tidak bereaksi dengan HCL 0,1 N sampai sedikit bereaksi 

dengan HCL 0,1 N. Fraksi lebih kasar berukuran lanau lebih sering dijumpai.  

Batulempung yang dijumpai berlapis dan merupakan perselingan antara batulempung, lanau, 

dan batu pasir lempungan sampai batupasir kerikilan. Singkapan yang cukup baik dijumpai di pinggir 

jalan antara Takar dan Camp Quefar pada tebing bukit kecil di daerah itu. Secara geologis, 

penyebaran batulempung ini cukup luas, yaitu dari dataran bergelombang di sebelah timur S. Tor 

hingga dataran bergelombang di sebelah selatan Betaf. 
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5.6. Potensi Bahaya dan Bencana Geologi 

Proses-proses geologi baik yang bersifat endogenik maupun eksogenik dapat menimbulkan 

bahaya bahkan bencana bagi kehidupan manusia. Bencana yang disebabkan oleh proses-proses 

geologi disebut dengan bencana geologi. Gempabumi, Longsoran Tanah, dan Erupsi Gunungapi 

adalah contoh-contoh dari bahaya geologi yang dapat berdampak pada aktivitas manusia di berbagai 

wilayah di muka bumi.  

 

Bahaya Geologi (geological hazard) adalah suatu ancaman yang berasal dari peristiwa geologi 

yang bersifat ekstrim yang dapat berakibat buruk atau keadaan yang tidak menyenangkan. Tingkat 

ancaman ditentukan oleh probabilitas dari lamanya waktu kejadian (periode waktu), tempat (lokasi), 

dan sifatnya saat peristiwa itu terjadi. Bahaya alam (natural hazard) adalah probabilitas potensi 

kerusakan yang mungkin terjadi dari fenomena alam di suatu area atau wilayah.  

 

Bencana (disaster) merupakan fungsi dari kondisi yang tidak normal yang terjadi pada 

masyarakat dan mempunyai kecenderungan kehilangan kehidupannya, harta benda dan lingkungan 

sumberdayanya, serta kondisi dimana masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk keluar dari 

dampak / akibat yang ditimbulkannya.  

 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non 

alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Definisi bencana menurut UU No. 24 

tahun 2007). 

 

Berdasarkan kondisi geologinya, baik bentuk bentangalam (morfologi), tatanan batuan 

(stratigrafi) dan struktur geologi (tektonik) serta Hidrometeorologinya maka daerah Kabupaten 

Sarmi, Propinsi Papua memiliki potensi bahaya geologi sebagai berikut: 

1. Potensi Bahaya Gempabumi dan Tsunami 

Gempabumi adalah getaran dalam bumi yang terjadi sebagai akibat dari terlepasnya energi yang 

terkumpul secara tiba-tiba dalam batuan yang mengalami deformasi. Gempabumi dapat 

didefinisikan sebagai rambatan gelombang pada masa batuan/tanah yang berasal dari hasil 

pelepasan energi kinetik yang berasal dari dalam bumi. Sumber energi yang dilepaskan dapat berasal 

dari hasil tumbukan lempeng, letusan gunungapi, atau longsoran masa batuan/tanah. Hampir 

seluruh kejadian gempa berkaitan dengan suatu patahan, yaitu satu tahapan deformasi batuan atau 

aktivitas tektonik dan dikenal sebagai gempa tektonik. 

Pergerakan lempeng bumi memicu terjadinya gempabumi yang apabila terjadi dibawah laut 

seringkali menghasilkan gelombang pasang. Kecenderungan yang tinggi terhadap pergerakan 

lempeng tektonik, Indonesia sudah sering terkena bencana tsunami. Hampir semua tsunami di 

Indonesia disebabkan oleh gempabumi tektonik yang terjadi disepanjang zona tumbukan (subduksi) 

dan di daerah daerah yang seismisitasnya aktif. Daerah daerah seperti pantai barat Sumatra, pantai 

selatan Jawa, pantai utara dan selatan Nusa Tenggara, kepulauan Maluku, pantai utara Papua dan 

sebagian besar pesisir Sulawesi, serta laut Maluku merupakan daerah yang sangat rawan terkena 

tsunami.  
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Tektonika wilayah Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua berada pada zona  tumbukan lempeng dari 

Kerak Samudra Pasifik dan Kerak Benua Australia yang terjadi sejak Oligosen dan menghasilkan 

Orogenesa Melanesia. Aktivitas tektonik tersebut terus berlangsung hingga saat ini dan hal ini 

ditandai dengan frekuensi kegempaan yang sering terjadi diwilayah ini.  

Berdasarkan posisi tektoniknya maka wilayah Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua berada pada 

posisi tektonik aktif dengan tingkat kegempaan yang cukup tinggi. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua memiliki potensi  terjadinya bencana 

gempabumi dan rawan terjadi bencana tsunami terutama di wilayah sepanjang pesisir.  

 

2. Potensi Bahaya Longsoran Tanah 

Longsoran Tanah atau gerakan tanah adalah proses perpindahan masa batuan / tanah akibat 

gaya berat (gravitasi). Longsoran tanah telah lama menjadi perhatian karena dampaknya banyak 

menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda. Tidak jarang pemukiman yang dibangun di 

sekitar perbukitan kurang memperhatikan masalah kestabilan lereng, struktur batuan, dan proses 

proses geologi yang terjadi di kawasan tersebut sehingga secara tidak sadar potensi bahaya 

longsoran tanah setiap saat mengancam jiwanya.  

Hampir semua lahan di daerah tropis merupakan daerah yang rentan terhadap tanah longsor 

karena tingkat pelapukan yang tinggi yang menyebabkan komposisi tanah didominasi oleh lapisan 

material lepas. Di Indonesia, kestabilan lahan sangat besar peranannya sebagai zonasi penyangga 

kerusakan. Penebangan hutan yang sangat ektensif di zona penyangga telah meningkatkan potensi 

terjadinya tanah longsor. 

Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya longsoran tanah adalah daya ikat (kohesi) 

tanah/batuan yang lemah sehingga butiran-butiran tanah/batuan dapat terlepas dari ikatannya dan 

bergerak ke bawah dengan menyeret butiran lainnya yang ada disekitarnya membentuk massa yang 

lebih besar. Lemahnya daya ikat tanah/batuan dapat disebabkan oleh sifat kesarangan (porositas) 

dan kelolosan air (permeabilitas) tanah/batuan maupun rekahan yang intensif dari masa 

tanah/batuan tersebut. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempercepat dan menjadi pemicu 

longsoran tanah dapat terdiri dari berbagai faktor yang kompleks seperti kemiringan lereng, 

perubahan kelembaban tanah/batuan karena masuknya air hujan, tutupan lahan serta pola 

pengolahan lahan, pengikisan oleh air yang mengalir (air permukaan), ulah manusia seperti 

penggalian dan lain sebagainya. 

Berdasarkan kondisi morfologi dan geologinya, daerah Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua 

memiliki potensi bahaya geologi longsoran tanah, terutama di wilayah wilayah dengan relief yang 

sedang hingga terjal, yaitu pada satuan morfologi landai hingga terjal. 
  

3. Potensi Bahaya dan Bencana Banjir 

Banjir adalah suatu peristiwa alamiah yang disebabkan oleh meluapnya air ke luar alur sungai 

karena volume air yang melebihi kapasitas saluran sungai yang tersedia. Wilayah luapan air sungai 

disebut sebagai daerah dataran banjir (flood-plain area). Disamping itu banjir juga dapat disebabkan 

oleh akumulasi air hujan di suatu daratan yang berbentuk cekungan dimana lapisan tanahnya 

bersifat impermeabel atau lapisan tanahnya jenuh air. Berdasarkan sudut pandang morfologi, banjir 

terjadi di wilayah wilayah yang bentuk bentangalamnya sangat bervariasi dengan sungainya yang 

banyak. 
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Banjir merupakan kejadian yang selalu berulang setiap tahunnya di Indonesia, tercatat bahwa 

kebanyakan terjadi pada musim penghujan. Pembukaan lahan dengan cara penebangan hutan untuk 

memenuhi kebutuhan ruang dapat meningkatkan sedimentasi di sungai-sungai, tidak terkendalinya 

air permukaan dan tanah menjadi jenuh air. Hal ini yang memungkinkan air permukaan menjangkau 

kawasan yang lebih luas yang pada akhirnya menjadi penyebab banjir bandang. 

 

Berdasarkan bentuk bentang alamnya, daerah Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua yang memiliki 

bentuk bentangalam yang bervariasi, dimana di bagian selatan wilayah ini merupakan bentuk 

bentangalam perbukitan terjal sedangkan ke arah bagian utara didominasi oleh bentuk bentang alam 

dataran dengan morfologi dataran aluvial dengan jumlah sungai yang banyak. Berdasarkan data 

tersebut maka Daerah Kabupaten Sarmi memiliki potensi terhadap bahaya banjir,terutama di 

wilayah bagian utara hingga wilayah pesisir.   

 

4. Potensi Bahaya dan Bencana Kekeringan 

Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air baik 

untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kekeringan dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:  

a. Kekeringan alamiah yang disebabkan oleh: 

1) Kekeringan meteorologis berkaitan dengan tingkat curah hujan di bawah normal dalam 

satu musim;  

2) Kekeringan hidrologis berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan dan air 

tanah;  

3) Kekeringan pertanian berhubungan dengan kekurangan kandungan air di dalam tanah 

sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu 

tertentu pada wilayah yang luas;  

4) Kekeringan sosial ekonomi berkaitan dengan kondisi dimana pasokan komoditi ekonomi 

kurang dari kebutuhan normal akibat kekeringan meteorologi, hidrologi, dan pertanian.  

b. Kekeringan antropogenik yaitu kekeringan yang disebabkan karena ketidak-patuhan  pada 

aturan terjadi karena:  

1) Kebutuhan air lebih besar dari pasokan yang direncanakan akibat ketidak-patuhan 

pengguna terhadap pola tanam/pola penggunaan air;  

2) Kerusakan kawasan tangkapan air, sumber-sumber air akibat perbuatan manusia. 

Berdasarkan kondisi hidrometeorologi yang ada di wilayah Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua 

maka potensi bahaya kekeringan dapat dikatakan belum signifikan hal ini dikarenakan luas lahan 

pertanian dan populasi penduduk di wilayah ini belum maksimal. 

5. Potensi Bahaya dan Bencana Angin Topan 

Angin Topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih 

yang sering terjadi di wilayah tropis diantara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah 

yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. 

Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling 

kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di 
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sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrem dengan kecepatan sekitar 20 Km/jam. Di 

Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai. 

Berdasarkan kondisi hidrometeorologi yang ada di wilayah Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua 

maka potensi bahaya angin topan atau angin badai ada, namun demikian informasi frekuensi dan 

peristiwa kejadian bencana yang disebabkan oleh angin topan sangat minim atau bahkan belum ada. 

6. Potensi Bahaya dan Bencana Gelombang Pasang 

Gelombang pasang adalah gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat 

menimbulkan bahaya baik di lautan, maupun di darat terutama daerah pinggir pantai. Umumnya 

gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang/topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, 

dan karena ada pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari. Kecepatan gelombang pasang 

sekitar 10-100 Km/jam.  

Gelombang pasang sangat berbahaya bagi kapal-kapal yang sedang berlayar pada suatu wilayah 

yang dapat menenggelamkan kapal-kapal tersebut. Jika terjadi gelombang pasang di laut akan 

menyebabkan tersapunya daerah pinggir pantai atau disebut dengan abrasi.  

Berdasarkan kondisi hidrometeorologi yang ada di wilayah Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua 

maka potensi bahaya gelombang pasang cukup tinggi, namun informasi mengenai bencana yang 

diakibatkan oleh gelombang pasang sangat minim. 
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BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

6.1    Simpulan  

 

Berdasarkan hasil kajian citra SRTM untuk Pemetaan Geologi di wilayah Kabupaten Sarmi,  

Propinsi Papua, dihasilkan hal hal sebagai berikut: 

 

1. Geomorfologi daerah Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua dapat dibagi menjadi 3 satuan 

geomorfologi, yaitu: Satuan Geomorfologi Dataran Aluvium, Satuan Geomorfologi Perbukitan 

Landai dan Satuan Geomorfologi Perbukitan Terjal. 

 

2. Tatanan batuan (stratigrafi) Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua dari yang tertua hingga termuda 

adalah Batuan Mafik/ Ultra Mafik (um), Formasi Elmai (Koe), Formasi Auwewa (Tema), Formasi 

Darante (Tomd), Formasi Makats (Tmm), Formasi Aurimi dari Kelompok Mamberamo, Formasi 

Unk dari Kelompok Memberamo (Qtu), Formasi Batuan Campur Aduk (Qc). Formasi Kukunduri 

(Qpk), Formasi Jayapura (Qpj), Endapan Lumpur (Qmd), Batugamping Koral (Qcl) dan Aluvium. 

(Qa). 

 

3. Struktur geologi yang dijumpai di daerah Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua antara lain berupa 

perlipatan dan pensesaran. Struktur perlipatan berupa antiklin dan sinklin dengan sumbu 

umumnya berarah baratlaut - tenggara dan barat - timur. Struktur sesar terdiri dari sesar anjak, 

sesar turun dan sesar geser jurus. Kelurusan arah bidang sesar turun dan naik umumnya 

baratlaut - tenggara dan barat-timur. Sesar geser jurus umumnya berarah baratlaut - tenggara, 

utara - selatan dan timurlaut-baratdaya. Keseluruhan  sesar memotong batuan umur Tersier dan 

Kuarter.   

 

4. Hasil kajian terhadap singkapan batuan-batuan yang ada dan hasil inventarisasi sumberdaya 

mineral, maka bahan galian yang terdapat di wilayah Kabupaten Sarmi berupa bahan galian 

golongan strategis (golongan A) yaitu sumberdaya batubara dan kemungkinan adanya 

sumberdaya minyak dan gas bumi; Bahan galian golongan vital (bahan galian golongan B) yaitu 

sumberdaya pasirbesi dan kemungkinan sumberdaya nikel dan kobalt; Bahan galian golongan C 

berupa Bahan galian pasir dan batu (sirtu), bahan galian batugamping, bahan galian tanah liat.   

 

5. Secara geologi, morfologi, struktur geologi, stratigrafi dan hidroklimatologi daerah Kabupaten 

Sarmi, Propinsi Papua memiliki potensi bahaya dan bencana geologi berupa bahaya dan 

bencana: Gempabumi dan Tsunami, Longsoran Tanah, Banjir, Kekeringan, Angin Topan dan 

Gelombang Pasang. 

 

6.2  Saran 

 

1. Peta Geologi Daerah Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua yang merupakan hasil penafsiran citra 

SRTM sebagai “Peta Geologi Pendahuluan” yang masih perlu disempurnakan lagi dengan 
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melakukan pemetaan permukaan (surface mapping), terutama di wilayah wilayah yang memiliki 

potensi sumberdaya mineral, khususnya sumberdaya batubara dan nikel. 

 

2. Potensi sumberdaya mineral, baik yang bersifat spekulatif ataupun terindikasi perlu ditindak 

lanjuti dengan penelitian geologi lebih lanjut, yaitu dengan melakukan pemetaan geologi 

permukaan skala yang lebih besar sehingga diketahui potensi sumberdaya alam yang lebih pasti. 

 

3. Dengan adanya potensi bahaya dan bencana geologi gempabumi, tsunami, longsoran tanah, 

banjir, kekeringan, angin topan, dan gelombang badai maka sudah selayaknya dinas terkait yaitu 

Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sarmi mulai melakukan inventarisasi 

dan pemetaan potensi bencana serta pengelolaan resiko bencana. 
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Lampiran I :  PETA GEOLOGI  

 

 

U 
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Qmd 

KETERANGAN: 

Formasi Jayapura (Qpj)               Formasi Kukunduri (Qpk) 

Batuan Campur Aduk Produk Tektonik (Melange Sedimenter) 

Qjk 

Formasi Unk 

Formasi Aurimi 

Formasi Makats 

Formasi Biri 

Batuan Ultra Mafik 

Qpk Qpj 

Qc 

QTu 

Tmpa 

Teob 

Tomd 

Tmm 

Qjk = Batugamping Koral ;  Qa = Edapan Bahan Rombakan ; Qmd =  Endapan Lumpur  

Tema 

um 

Formasi Auwewa 

Formasi Darante 

Qa 

Batas Formasi / Batas Batuan 

Sesar Geser Jurus 

Sesar Anjak 

Lineament 

 

 

 

 

 

 Struktur Antiklin 

Struktur Sinklin 
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LAMPIRAN II : FOTO HASIL SURVEI LAPANGAN (GROUND CHECK) - DI KABUPATEN SARMI  
                         PROPINSI PAPUA 

 
 

1. DATA  BENTANGALAM (MORFOLOGI) HASIL GROUND CHECK 
 

  
Foto 1-1  Satuan Geomorfologi Dataran Aluvial yang 
tersusun dari material lepas berukuran lempung hingga 
bongkah. 

 

Foto 1-2.  Satuan Geomorfologi Dataran Aluvial 
dengan latar belakang Satuan Geomorfologi 
Perbukitan Terjal. 

 

  
Foto 1-3. Satuan Geomorfologi Dataran Aluvial Sungai 
(latar depan) dan Satuan Geomorfologi Perbukitan 
Terjal (latar belakang). 

 

Foto 1--4. Satuan Geomofologi Dataran Aluvial 
(latar depan) dan Satuan Geomorfologi Perbukitan 
Terjali (latar belakang). 

 

  
Foto 1-5.  Satuan Geomofologi Dataran Aluvial (latar 
depan) dan Satuan Geomorfologi Perbukitan Terjal 
(latar belakang). 

 

Foto 1-6.  Satuan Geomofologi Perbukitan Landai 
yang dipisahkan oleh Satuan Dataran Aluvial Sungai. 
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Foto 1-7.  Satuan Geomofologi Perbukitan Landai. 

 
Foto 1- 8 Satuan Geomorfologi Dataran Aluvial. 

 
2.  DATA SINGKAPAN BATUAN HASIL GROUNDCHECK 

 

  
Singkapan Aluvial Sungai yang mewakili Satuan Aluvium 
(Qa) tersusun dari material lepas ukuran lempung – 
bongkah. Dijumpai di sungai Tor bagian tengah pada 
koordinat S 02

0
 23’ 32,8” dan  E 138

0
 41’ 16,2”. 

 

Singkapan batulempung yang mewakili Melange 
Sedimenter (Satuan Batuan Campur Aduk) (Qc) 
tersingkap di desa Togonfo pada koordinat S 02

0
 15’ 

09,9” dan  E 138
0
 51’ 24,4”. 

 

  
Singkapan batulempung yang mewakili Melange 
Sedimenter (Satuan Batuan Campur Aduk) (Qc) tersingkap 
di desa Togonfo pada koordinat S 02

0
 15’ 09,9” dan  E 

138
0
 51’ 24,4”. 

 

Singkapan Melange Sedimenter yang tersusun dari 
Olistolit berupa bongkah-bongkah batuan beku 
ultra basa (ultra mafik), batupasir, batugamping 
tertanam dalam masa dasar batulempung. 
Singkapan ini mewakili Kelompok Batuan Campur 
Aduk (Qc).  
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Foto close up dari bongkah bongkah batuan beku 
ultramafik yang tertanam dalam masa dasar lempung, 
mewakili Satuan Batuan Campur Aduk (Qc).  

 

Foto close up dari bongkah bongkah batuan beku 
ultramafik yang tertanam dalam masa dasar 
lempung, mewakili Satuan Batuan Campur Aduk 
(Qc).  

 

  
Foto close-up dari fragmen batuan ultramafik yang 
memperlihatkan kekar-kekar yang terisi  oleh kuarsa dan 
kalsit.   

Singkapan Batulempung selangseling Batugamping 
yang mewakili bagian dari Formasi Makats (Tmm). 

 

  
Singkapan batulempung sisipan batupasir yang mewakili 
Formasi Aurimi Kelompok Mamberamo (Tmpa), 
kedudukan batuan N 315

0
 E/ 45

0
  tersingkap di  sungai Tor 

bagian tengah dengan koordinat S 02
0
 22’ 32,0” dan E 

138
0
 41’ 06,8”. 

 

Singkapan batulempung yang mewakili bagian dari 
Formasi Aurimi Kelompok Mamberamo (Tmpa), 
tersingkap di  sungai Tor bagian tengah dengan koordinat 
S 02

0
 22’ 32,0” dan E 138

0
 41’ 06,8”. 

Masa Dasar Lempung 

Fragmen Batuan 
(Olistolit) 

 

Kekar yang terisi urat kuarsa dan 

kalsit 
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Singkapan batulempung yang mewakili bagian dari 
Formasi Aurimi Kelompok Mamberamo (Tmpa), 
tersingkap di  sungai Tor bagian tengah dengan koordinat 
S 02

0
 22’ 32,0” dan E 138

0
 41’ 06,8”. 

 

Singkapan Batulempung, Batulanau, dan Batu-
lempung yang mewakili bagian dari Formasi Aurimi 
Kelompok Mamberamo (Tmpa).    

 

  
 

Singkapan Batulempung dan Batulanau yang mewakili 
bagian dari Formasi Makats (Tmm).  

 

Singkapan Batupasir Grewake, Batulanau dan 
Batulempung sisipan Lignit yang mewakili bagian dari 
Formasi Unk dari Kelompok Mamberamo (QTu). 
 

  
Foto close-up singkapan Batupasir Grewake, Batulanau 
dan Batulempung sisipan Lignit yang mewakili bagian dari 
Formasi Unk dari Kelompok Mamberamo (QTu). Struktur 
sedimen lapis bersusun dan silang siur serta laminasi 
sejajar.   

 

Singkapan Batupasir sisipan Batulempung, Batu- 
gamping dan Konglomerat yang mewakili Formasi 
Makats (Tmm) dengan kedudukan batuan  N 90

0
 E/ 

42
0
. Dijumpai di sungai Tirmis pada koordinat S 02

0
 

23’ 51,7” dan  E 138
0
 41’ 09,7”. 
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Singkapan Batugamping Koral yang mewakili Formasi 
Darante (Tomd), tersingkap di sungai Tirmis pada 
koordinat S 02

0
 24’ 22,9” dan  E 138

0
 40’ 58,4”. 

 

 
Singkapan Batupasir Grewake dan Kalkarenit yang 
mewakili bagian dari Formasi Auwewa (Tema) 
dijumpai di sungai Tirmis pada koordinat S 02

0
 24’ 

41,1” dan  E 138
0
 41’ 02,4”. 

 

  
 
Singkapan Batuan Lava Basaltis yang memperlihatkan 
struktur bantal (pillow lava) mewakili bagian dari  
Formasi Auwewa (Tema) tersingkap di sungai Tirmis, 
pada koordinat S 02

0
 24’ 52,6” dan  E 138

0
 41’ 05,4”. 

 

 
Singkapan Batuan Breksi Gunungapi (Volcanic Breccia) 
yang mewakili bagian dari Formasi Auwewa (Tema) 
dijumpai di sungai Tirmis pada koordinat S 02

0
 24’ 

42,7” dan  E 138
0
 41’ 05,7”.  

 

  
Singkapan Batuan Serpentinit yang mewakili Kelompok 
Batuan Ultramafik (um), tersingkap di Sungai Waskey 
pada koordinat koordinat S 02

0
 00’ 43,0” dan  E 138

0
 48’ 

26,3”. 

 

Singkapan Batuan Lava Basaltis yang mewakili bagian 
dari  Formasi Auwewa (Tema). 
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Singkapan Batuan Lava Basaltis yang mewakili bagian 
dari  Formasi Auwewa (Tema). 

 

 

Singkapan Batupasir berselingan dengan 
Batulempung yang mewakili bagian dari Formasi Unk 
(QTu). 

 

DATA STRUKTUR GEOLOGI 
 

  
 

Gejala struktur geologi berupa kekar gerus (shear Joint) 
pada singkapan Lava pada Formasi Darante (Tomd). 

 

Gejala struktur geologi berupa cermin sesar (slicken 
side) pada batupasir yang dijumpai pada batuan dari 
Formasi Aurimi Kelompok Mamberamo (Tmpa). 
 

  
 

Gejala struktur geologi berupa zona hancuran pada 
singkapan batupasir dan batulempung Formasi Unk 
Kelompok Mamberamo (Qtu). 

 

 

Gejala struktur geologi berupa kekar gerus (shear 
joint) pada batupasir yang tersingkap pada batuan di 
Formasi Makats (Tmm). 
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Gejala struktur geologi berupa breksiasi pada 
Batulempung dan Batupasir yang tersingkap pada 
batuan Formasi Unk Kelompok Mamberamo (QTu) 

 

 
Singkapan Lava Formasi Darante (Tomd) yang 
memperlihatkan gejala struktur geologi berupa 
breksiasi (bagian kanan foto) terlihat dimana bongkah-
bongkah lava yang mengalami deformasi tertanam 
dalam masa dasar lava.   

 

 


