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BAB 1  PENDAHULUAN 
 

 
1.1     Latar Belakang  
 

Berdasarkan hasil kajian dari beberapa peneliti terdahulu sudah lama diketahui bahwa bagian 
selatan Pulau lombok diindikasikan adanya mineralisasi hidrotermal. Menurut Dinas Pertambangan 
dan Energi Propinsi NTB wilayah selatan pulau Lombok diperkirakan memiliki cadangan emas 
hipotetik sebesar 1.395 ton, sedangkan menurut penelitian Iriyanto Rompo (2012) tipe mineralisasi 
yang terdapat di bagian selatan pulau Lombok adalah tipe Porphyry Cu-Au and Epithermal Au-Ag 
Systems. 
 

Bertolak dari hal hal tersebut diatas maka daerah Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten 
Lombok Barat menjadi salah satu daerah yang cukup menarik untuk diteliti dikarenakan daerah 
tersebut secara geologi berada di bagian selatan pulau Lombok dan diketahui adanya mineralisasi. 
 

 

 
 

Gambar 1-1. Lokasi Daerah Penelitian, yaitu Daerah Pelangan, Kecamatan 
Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat 

 
 

1.2     Tujuan Penelitian 
 

Tujuan penelitian dan pemetaan geologi daerah Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten 
Lombok Barat adalah untuk mengetahui kondisi geologi daerah telitian yang mencakup sejarah 
perkembangan cekungan, sejarah perkembangan tektonik dan sejarah perkembangan bentangalam 
(paleogeografi) serta mengetahui tipe dan kontrol mineralisasi sulfida yang terdapat di Gunung 
Berambang. 

 
 
 
 
 

Daerah Penelitian 

P. Lombok 

P. Sumbawa 
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BAB  2     METODA PENELITIAN 
 
 
 
 

2.1.    Obyek Penelitian 
 

Obyek penelitian khusus tentang mineralisasi dan ubahan hidrotermal meliputi beberapa 
aspek antara lain: 

1. Litologi, meliputi satuan batuan penyusun batuan induk tempat kedudukan mineralisasi. 
2. Sebaran mineralisasi dan ubahan hidrotermal di daerah Gunung Berambang. 

 

2.2     Tahapan Penelitian 
 

Tahapan penelitian untuk mengetahui mineralisasi dan alterasi hidrotermal di daerah Gunung 
Berambang dsk, dilakukan dalam beberapa tahap yakni: 
 

1. Pemetaan geologi, alterasi dan mineralisasi, skala 1 : 25.000 dilakukan di sepanjang jalur 
sungai dan punggungan, dengan menggunakan metode lintasan kompas dan pita ukur, 
bertujuan untuk mengetahui penyebaran litologi, alterasi, struktur, dan mineralisasi. Pada 
singkapan batuan, alterasi dan mineralisasi (urat bijih) dilakukan pemerian secara 
megaskopis, pengambilan sampel batuan yang bertujuan untuk analisis petrografi,  
kandungan mineral dan mineral bijih sulfida untuk menunjang hasil pengamatan lapangan.  

 
2. Penelitian laboratorium, analisis petrografi digunakan untuk mempelajari tekstur serta 

mineralogi batuan, yang meliputi indeks bias mineral, perubahan tekstur, dan pemerian 
perubahan kumpulan mineral primer dan sekunder, dengan demikian batuan dapat 
ditentukan jenisnya berdasarkan klasifikasi yang dipilih, dan proses-proses sekunder lainnya 
(seperti proses ubahan) yang terdapat dalam batuan juga dapat dipelajari dengan analisis 
mikroskopis ini. Analisis mineragrafi untuk mineral bijih sulfida seperti, chalcopyrite, pyrite, 
shalerite, magnetite, galena dilakukan dengan sayatan poles baik pada urat bijih maupun 
batuan teralterasi dibagian sampingnya, contoh batuan dianalisis di laboratorium. Metoda 
absorpsi radiasi infra merah dengan menggunakan unsur OH dan CO3 untuk mendetermasi 
mineral ubahan, khususnya mineral lempung dan karbonat. Metoda ini tidak dapat 
mendeteksi mineral-mineral anhydrous kecuali mineral-mineral tersebut berada dalam 
kondisi fase hydrous, antara lain kuarsa, feldspar, piroksen, garnet, anhidrit, barit, fluorit, 
magnetit, dan semua sulfida dan logam. Hasil analisis ini perlu didukung dengan analisis 
petrografi dan analisis lainnya. Dari hasil analisa tersebut diharapkan dapat disimpulkan 
himpunan mineral ubahan, zona ubahan, paragenesis mineral ubahan dan kisaran 
temperatur pembentukannya. 

 
3. Pekerjaan studio, tahap ini merupakan tahap akhir penelitian yang meliputi 

analisis/interpretasi data geologi permukaan (lithologi, bentuk dan sebaran alterasi dan 
mineralisasi), zonasi dan paragenesa mineral ubahan,  analisis tipe endapan bijih terhadap 
konsep dan model mineralisasi.  
 

Hasil pekerjaan lapangan berupa pemetaan geologi lapangan, hasil analisis laboratorium 
terhadap sampel batuan dan sampel bijih serta pekerjaan studio kemudian diseminarkan dalam 
suatu seminar hasil penelitian Fakultas Teknik – Universitas Pakuan dan kemudian dituangkan dalam 
suatu laporan akhir penelitian.   
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BAB 3.   GEOLOGI DAERAH PENELITIAN 
 
 
 

3.1     Geomorfologi 
 

Menurut Van Bemmelen (1949), pulau Lombok merupakan salah satu gugusan kepulauan di 
Nusa Tenggara. Secara fisik, dibagian barat berbatasan dengan Pulau Bali, bagian timur dibatasi oleh 
Pulau Sumba, bagian utara dibatasi oleh Laut Flores dan bagian selatan dibatasi oleh Samudra 
Hindia.  

Fisiografi Pulau Lombok termasuk dalam Busur Bergunungapi Nusatenggara yang merupakan 
bagian dari Busur Sunda sebelah timur dan Busur Banda Dalam Bergunungapi sebelah barat. Secara 
geologi berada pada Busur Banda dan merupakan kepulauan yang dibentuk oleh pegunungan 
vulkanik muda. Kondisi geologi wilayah Nusa Tenggara Barat disusun oleh batuan-batuan umur 
Tersier yang tersusun dari formasi batuan vulkanik tua, batuan terobosan dan batuan sedimen 
(napal, batulempung dan batugamping). Batuan-batuan vulkanik tua terdiri atas augit andesit, 
andesit porfir dan augit-hornblende-andesit. Formasi ini umumnya dijumpai di bagian selatan Pulau 
Lombok dan Pulau Sumbawa memanjang dari barat ke timur.  
 

Morfologi daerah penelitian terdiri dari perbukitan landai hingga terjal, memanjang dengan 
arah umum barat-timur. Bentuk morfologinya umumnya dikontrol oleh perbedaan litologi yang 
menempatinya, seperti morfologi yang ditempati oleh batuan piroklastik produk gunungapi berupa 
breksi dan tufa gunungapi membentuk bentangalam terjal dan landai,  sedangkan batugamping dan 
intrusi dasit memperlihatkan bentuk morfologi yang menonjol dibandingkan dengan sekitarnya 
dengan kelerengan yang relatif terjal. Geomorfologi daerah penelitian dapat dikelompokan menjadi 
3 satuan geomorfologi, yaitu: 
 

1. Satuan geomorfologi perbukitan gunungapi. Satuan geomorfologi ini merupakan hasil 
aktivitas gunungapi kala Oligosen Akhir hingga Miosen Awal. Satuan ini terutama disusun 
oleh batuan breksi gunungapi dan tufa, menempati sekitar 70 % dari luas daerah penelitian 
yang tersebar dari barat ke timur, meliputi Desa Pelangan, Desa Sekotong Barat, Brambang 
dan Gunung Pondok Pake. 
 

2. Satuan geomorfologi perbukitan intrusi. Satuan geomorfologi ini dicirikan oleh bentuk bukit 
yang terisolir dan dijumpai di 4 lokasi, yaitu dari barat ke timur (a). Eot Labuanpah; (b). 
Gunung Sandat; (c). Gunung Tukat Pangot; dan (d). Gunung Ketapang. Satuan geomofologi 
bukit intrusi menempati sekitar 4 % dari luas daerah penelitian, berada pada ketinggian 200 
- 350 m dan kelerengan yang terjal dengan kemiringan lereng 15o – 75o.  

 
3. Satuan geomorfologi bukit gamping. Satuan geomorfologi ini disusun oleh batugamping,  

menempati sekitar 8 % dari luas daerah penelitian, tersebar di 2 lokas, yaitu di bagian utara 
daerah penelitian, tepatnya menempati Gunung Paopao dan Batuketapang. Secara 
morfometri satuan ini berada pada ketinggian 12.5 - 150 mdpl, dengan relief landai dan 
kemiringan lereng 50 - 100.  

 
4. Satuan geomorfologi dataran aluvial merupakan hasil pengendapan sungai dengan bentuk 

bentangalam dataran. Satuan ini menempati 18 % dari luas daerah penelitian.  Satuan ini 
menempati  dataran banjir, kelokan-kelokan sungai dan gosong-gosong pasir yang tersebar 
disepanjang sungai utama yaitu di Sungai Kokok Siung, Sungai Ketapang, Sungai Lendang 
Ampuh, Sungai Selindungan dan Sungai Pelangan. 
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Berdasarkan hasil analisis peta topografi  dan pengamatan lapangan terhadap pola aliran 
sungai yang ada di daerah penelitian dapat disimpulkan bahwa pola aliran sungai yang berkembang 
cenderung berpola dendritik hal ini dikarenakan pola aliran sungai lebih dikendalikan oleh batuan 
yang seragam (homogen), terutama batuan breksi gunungapi dan tufa. 
 

Berdasarkan pengamatan di lapangan terhadap intensitas erosi sungai dan bentuk lembah 
sungainya, maka dapat disimpulkan bahwa tahapan erosi sungai-sungai yang ada di daerah 
penelitian berada pada tahapan muda dan dewasa. Stadium erosi muda umumnya dicirikan oleh 
profil lembah sungai yang berbentuk huruf “V” yang disebabkan oleh proses erosi yang lebih intensif 
ke arah vertikal. Pada stadia erosi sungai muda, arus sungai umumnya masih deras sehingga 
sedimentasi masih sedikit. Stadia erosi sungai muda di daerah penelitian diwakili oleh sungai 
Marmadi dan sungai Solet. Stadia erosi sungai dewasa dicirikan oleh profil lembah sungai yang 
berbentuk huruf “U” dikarenakan erosi sungai kearah lateral dan vertikal sudah seimbang. Pada 
stadia ini arus sungai relatif lebih lambat dan pada saluran sungai sudah terdapat gosong pasir serta 
dataran banjir. Stadia erosi sungai dewasa di daerah penelitian diwakili oleh Sungai Pelangan, Sungai 
Ketapang dan Sungai Siung. 
 

  
Satuan Geomorfologi Perbukitan Gunungapi Satuan Geomorfologi Perbukitan Intrusi 

 

  
Satuan Geomorfologi Perbukitan Gamping Satuan Geomorfologi Dataran Aluvial Sungai 

 

3.2     Stratigrafi  
 

Secara regional, tatanan batuan pulau Lombok menurut Andi Mangga (1994) dan Suratno 
(1995) terdiri dari batuan gunungapi, batuan sedimen, dan batuan terobosan yang umurya berkisar 
dari zaman Tersier hingga Kuarter (Tabel 3-1).  

 

Satuan batuan tertua adalah Formasi Pengulung yang tersusun oleh endapan hasil kegiatan 
gunungapi yang terdiri atas breksi, lava dan tufa gunungapi serta lensa batugamping yang 
mengandung urat-urat kuarsa. Formasi Pelangan berumur Oligosen Akhir. Formasi Pengulung 



 5 Geologi dan Mineralisasi Hidrotermal Daerah Pelangan, Kecamatan Sekotong, NTB 

 

menjemari dengan Formasi Kawangan yang terdiri dari  perselingan batupasir kuarsa, batulempung 
dan breksi. Keduanya diterobos oleh batuan yang bersusunan dasit dan basalt yang berumur Miosen 
Tengah.  
 

Formasi Pengulung dan Formasi Kawangan tertindih tak selaras oleh Formasi Ekas yang 
berumur Miosen Akhir berupa batugamping kalkarenit. Ketiga formasi ini tertindih secara tidak 
selaras oleh Kelompok Batuan Gunungapi Lombok yang umurnya diperkirakan antara Pliosen Akhir 
sampai Plistosen Awal. Kelompok ini terdiri dari Formasi Kalipalung ; Formasi Kalibabak; dan Formasi 
Lekopiko . 

 
Formasi Kalipalung tersusun oleh breksi gampingan dan lava, sedangkan Anggota Selayar 

terdiri atas batupasir tufan, dan batulempung tufan dengan sisipan tipis karbon. Formasi Kalibabak 
terdiri dari breksi dan lava, sedangkan Formasi Lekopiko terdiri atas tuf berbatuapung, breksi lahar 
dan lava. Kelompok Batuan Gunungapi Lombok tertindih tak selaras oleh batuan gunungapi tak 
terurai yang berumur Kuarter dan diduga bersumber dari Gunung Pusuk, Gunung Nangi, dan Gunung 
Rinjani. Satuan batuan termuda di Pulau Lombok adalah aluvium, yang menempati bagian barat dan 
pantai utara dan timurlaut Pulau Lombok. 

Tabel 3-1.  
KOLOM STRATIGRAFI PULAU LOMBOK 

NUSA TENGGARA BARAT 
(Andi Manga, 1994). 

 

 

UMUR 
 

SIMBOL LITOLOGI 
 

FORMASI 
 

 
K 

U 

A 
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E 

R 

 
 

Holosen 
 

 

 

 

 Aluvial Sungai (Qa) 
 

Kelompok Gunungapi Lombok 
(Qhv) 

 
Plistosen 

 

 

Formasi Lekopiko (Qvl) 
 

Aggota Selayar (TQs) 
Formasi kalipalung (TQp) 
Formasi Kalibabak (TQb) 

 
T 
 

E 
 

R 
 
S 
 
I 
 

E 
 

R 

 
Pliosen 

 

 
 

Miosen 

 

Akhir 
 

 

Formas Ekas 
 

 

Tengah 
 

Intrusi Dasit 

 

Awal 
 

Formasi Pengulung (Tomp) 
Formasi Kawangan (Tomk) 

 

Oligosen 
 

 

Eosen 
 

 
Tatanan batuan yang terdapat di daerah penelitian dari yang tertua hingga termuda 

berdasarkan hasil pemetaan geologi lapangan dapat dikelompokan menjadi 5 (lima) satuan 
stratigrafi, yaitu (Tabel 3-2):  

 
1. Saatuan Batuan Breksi Gunungapi  
2. Satuan Batuan Tufa Gunungapi  
3. satuan Batuan Terobosan Intrusi Dasit  
4. Satuan Batugamping 
5. Satuan Aluvial Sungai  

 

TQp 

TQb 

Qvl 

 

Tme 

Tomk 

 

Tomp 

tmi 

Qhv 

Qa 

Tomk 
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1. Satuan Batuan Breksi Gunungapi (Formasi Pengulung).  
 
Di daerah penelitian, satuan breksi gunungapi tersingkap di bagian selatan, baratdaya dan  
timur. Satuan ini menempati sekitar kurang lebih 27 % dari luas daerah penelitian. 
Penyebaranya mengikuti topografi yang ada yaitu pada ketinggian 50 m sampai 500 m. 
Ketebalan satuan ini dihitung berdasarkan perbedaan elevasi yaitu diperkirakan ± 450m., 
sedangkan berdasarkan data regional menurut Heek (1909) dalam Bemmelen (1949) ketebalan 
satuan ini > 1500 m. 

 
Umumnya satuan breksi gunungapi yang terdapat di daerah penelitian tidak memperlihatkan 
adanya perlapisan, kondisi singkapannya umumnya segar dan kebanyakan tertutup oleh 
vegetasi. Satuan ini tersingkap di lereng lereng bukit dan sungai, seperti di Gunung Gundi, 
Gunung Gebang Tebal, Bukit Pelangan dan sungai Marmadi.Satuan breksi gunungapi dicirikan 
oleh batu breksi, lava, dan tuf dengan lensa batugamping yang mengandung urat kuarsa. Breksi 
berwarna kelabu muda sampai tua dan agak putih kuning. Kepingannya terdiri dari batuan 
andesit dan riolit; bentuk butir menyudut sampai menyudut tanggung, berukuran dari kerikil 
sampai bongkah yang tertanam dalam massa dasar batupasir tufan, dengan sifat fisik yang 
kompak. Batu lava berwarna kelabu muda, bertekstur halus dan sebagian berongga. Batuan 
tufa berwarna kelabu muda sampai kehijauan; dibeberapa tempat mengandung pirit; berlapis 
cukup baik; kekerasan lunak. Batugamping berwarna putih kotor sampai kuning coklat; bersifat 
masif, tidak berlapis dan kadang dijumpai mengandung urat kuarsa dan bijih sulfida. 

 
Tabel 3-2  

KOLOM STRATIGRAFI DAERAH PELANGAN DAN SEKITARNYA 
KECAMATAN SEKOTONG, KABUPATEN LOMBOK BARAT 

 

 

UMUR 
 

 

SIMBOL LITOLOGI 
 

 

SATUAN BATUAN 
(FORMASI) 
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S 
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Pliosen 
 

 
 
 
 

Miosen 

 
Akhir 

 

 

Satuan Batugamping  
(Formasi Ekas) 

 
Tengah 

 

 
Satuan Batuan Dasit 

 
Awal 

 

Tufa Gunungapi (Fm. 
Kawangan) 
Breksi Gunungapi ((Fm. 
Pengulung) 

 
 

Oligosen 
 

 
Eosen 

 

Kenampakan lapangan satuan ini menunjukan warna abu-abu, tidak berlapis, tersusun oleh 
fragmen yang berukuran 1 cm – 35 cm dengan bentuk membulat – menyudut tanggung. Komposisi 

tmi 

Tomp 
Tomk 

 

Tme 
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fragmen terdiri atas  batuan andesit, dasit, lava, tuf dan clay. Batuan ini telah teralterasi, dengan 
komposisi mineral terdiri dari piroksen, hornblende, plagioklas, ortoklas, kuarsa, pirit, gelas, feldspar 
dan mineral opak. Terdapat urat-urat kuarsa, pasir sebagai semen, vuggy dan adanya teroksidasi. 

 
Berdasarkan pada hasil pengamatan petrografis terhadap fragmen batuan breksi yang 

diambil pada LP III-1 menunjukan komposisi sebagai berikut:  
 

Fenokris  (61%), terdiri atas mineral-mineral: Plagioklas (35%) : Tidak berwarna; euhedral - 
subhedral; halus - sedang; kembar albit, albit-kalsbad, jenis plagioklas andesine (An32); 
Feldspar (9%) : Tidak berwarna, anhedral – subhedral, kembar albit, albit-kalsbad, relief 
sedang; Piroksen (6%) : Kuning kecoklatan – agak kehijauan, subhedral, belahan 1 arah, relief 
tinggi, sebagian terdapat membentuk kumuloporfiritik dengan plagioklas; Hornblend (3%) : 
Coklat pucat – coklat tua sampai kehijauan,euhedral – subhedral, kristalin  halus – sedang, 
pleokroisme kuat, telah terkoksidasi mineral opak; Mineral opak (8%) : Hitam, opak, tidak 
tembus cahaya, terdapat menginklusi pada beberapa fenokris dan sebagian hadir hasil ubahan 
dari mineral mafik.   

 

 A B C D E F G H I  A B C D E F G H I  

1 

 

1 

 

1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 
6 

6 

7 7 7 

 A B C D E F G H I 
 

A B C D E F G H I  

 

                                     X - Nikol                                                     ll– Nikol 

Foto 3-1 Sayatan tipis fragmen breksi gunungapi  posisi silang nikol dan sejajar nikol yang 
diambil di lokasi Eat Gundi dengan nomor sampel batuan III-01. Nama batuan 
adalah Basalt Andesite (Streckeisen, 1978).  

 
Massadasar (35%), terdiri atas: Mikrolit plagioklas (23%): tidak berwarna-kekuningan, 
setempat kehitaman, bentuk kristalin halus, anhedral-subhedral dan Gelas (12%): warna 
terang, hitam pada nikol bersilang, tersebar merata bersama mikrokristalin membentuk 
massadasar. 
 
Mineral sekunder (4%), terdiri atas mineral-mineral: Klorit (2%): warna hijau terang, 
berserabut halus, agak lapuk, ukuran 0.05 mm -0.5mm, hadir menggantikan mineral felsik; 
Karbonat (2%): Tidak berwarna sampai coklat terang,kristalin halus-sedang, relief 
bergelombang, membentuk relief, interferensi kuning terang, pleokroisme lemah. 
Berdasarkan tekstur dan komposisi mineral hasil pengamatan petrografi dapat disimpulkan 
fragmen batuan breksi gunungapi adalah Basalt andesite (Streckeisen, 1978). 
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Umur satuan breksi gunungapi yang tersingkap di daerah penelitian ditentukan dengan prinsip 
kesebandingan stratigrafi. Ciri litologi satuan breksi gunungapi yang tersingkap di daerah 
penelitian ternyata mempunyai kesamaan dengan ciri-ciri litologi dari Formasi Pengulung. 
Menurut Andi Mangga (1994), breksi gunungapi Formasi Pengulung (Tomp) berumur Oligosen 
Akhir – Miosen Awal. Dengan demikian satuan batuan breksi gunungapi yang terdapat di 
daerah penelitian sama dengan umur Formasi Pengulung yaitu  Oligosen Akhir – Miosen Awal. 
 
Berdasarkan ciri batuannya, breksi gunungapi yang terdapat di daerah penelitian merupakan 
hasil aktivitas gunungapi yang terjadi di darat dan hal ini ditunjang oleh data lapangan dimana 
pada satuan ini tidak dijumpai adanya lava yang berstruktur bantal (pillow lava) yang 
merupakan ciri dari aktivitas gunungapi bawah laut. Berdasarkan data tersebut diatas maka 
dapat disimpulkan bahwa satuan breksi gunungapi yang ada di daerah penelitian diendapkan 
di lingkungan darat.  
 
Kedudukan stratigrafi satuan breksi gunungapi yang ada di daerah penelitian dengan satuan 
batuan yang lebih tua tidak diketemukan sehingga satuan batuan ini merupakan satuan 
batuan yang tertua yang terdapat di daerah penelitian. Adapun hubungan stratigrafi dengan 
satuan batuan yang lebih muda diatasnya, yaitu satuan batuan tufa gunungapi Formasi 
Kawangan diperkirakan mempunyai hubungan yang menjari atau berubah facies. Berdasarkan 
data lapangan, persebaran singkapan antara satuan breksi gunungapi berada dibagian selatan 
lembar peta dan beberapa tersingkap juga di bagian utara lembar peta, sedangkan satuan tufa 
gunungapi terletak di bagian utaranya. Di lapangan,  kedua satuan batuan ini tidak memiliki 
perlapisan sehingga secara hukum superposisi tidak dapat ditentukan satuan mana yang lebih 
tua.  

 
Hubungan stratigrafi antara satuan breksi gunungapi dengan satuan tufa gunungapi di daerah 
penelitian dapat didekati dengan menggunakan model lingkungan pengendapan 
“Vulcaniclastic Facies" dari Vessel and Davies (1981) dalam Cas and Wright, (1987). 
Berdasarkan model Vessel dan Davies (1981), satuan breksi gunungapi di daeraah penelitian 
dapat dimasukan kedalam “Proximal Volcaniclastic Facies” sedangkan satuan tufa gunungapi 
masuk dalam “Medial Volcaniclastic Facies”. Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan 
stratigrafi satuan breksi gunungapi dengan satuan tufa gunungapi adalah seumur dan 
hubungan stratigrafinya ditafsirkan menjemari atau terjadi perubahan facies dari suatu 
aktivitas gunungapi kala Oligosen Akhir - Miosen Awal yang berada di bagian selatan daerah 
penelitian. 

 
2. Satuan Batuan Tufa Gunungapi (Formasi Kawangan) 
 

Satuan batuan tufa gunungapi yang tersingkap di daerah penelitian tersebar di  bagian barat 
dan tengah daerah penelitian, menempati sekitar 42 % dari luas daerah penelitian dan pada 
peta geologi diwakili oleh warna merah muda. Satuan ini tersebar mulai dari Gunung Tukat 
Pongot, Gunung Batu Pajang, Gunung Batu Payung, Gunung Pondok Pake, Gunung Brambang 
hingga ke wilayah Pelangan Barat. Singkapan satuan batuan ini dapat diamati di Sungai 
Sandat, sungai Kokok Siung dan Sungai Ketapang. Ketebalan satuan ini ditentukan 
berdasarkan perbedaan ketinggian dari elevasi terendah adalah 12,5 m dan elevasi tertinggi 
500 m, maka ketebalan satuan ini diperkirakan 487,5 m. Ketebalan Formasi Kawangan 
menurut Andi Mangga (1994)  adalah kurang lebih 1500 m. 

 
Kondisi singkapan satuan tufa gunungapi di daaerah penelitian umumnya segar hingga lapuk 
dan tidak memperlihatkan adanya perlapisan. Satuan ini dibeberapa tempat  telah mengalami 
ubahan (teralterasi) yang cukup kuat dan warnanya cukup bervariasi yaitu berwarna putih 
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kekuningan, kecoklatan, kehijauan, dan abu-abu kehitaman, kadang pada satuan ini dijumpai 
mengandung oksida besi dan mineral sulfida. 
 
Pengamatan secara megaskopis, batuan tufa berwarna abu-abu kehitaman hingga kecoklatan, 
abu-abu kehijauan, umumnya teralterasi, dengan sifat fisik kompak, dan  kristalin. 
Berdasarkan hasil pengamatan sayatan tipis petrografi terhadap contoh batuan dengan nomor 
IV-oc-1 yang diambil di LP IV-1 memperlihatkan ukuran butir halus sampai sedang, derajat 
kristalisasi hipokristalin, bentuk mineral subhedral – anhedral dan umumnya telah teralterasi 
oleh pengaruh larutan hidrotermal terdapat urat-urat halus (veinlet) yang diisi oleh mineral 
kuarsa. Komposisi mineral terdiri atas epidot, klorit, serisit, mineral lempung, fragmen batuan 
dan mineral opak yang tertanam dalam massadasar kuarsa sekunder yang mengubah gelas 
vulkanik. 
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Foto 3-2.   Sayatan tipis tufa gunungapi posisi silang nikol dan sejajar nikol. Sampel diambil 
pada lokasi kaki Gunung Brambang dengan nomor sampel IV-oc-01. Nama 
BatuanTuff (Schmid, 1981). 

 
Deskripsi sayatan petrografi terdiri dari: Matriks (68%),  tidak berwarna-abu-abu terang,  
kristalin, berbutir halus, ukuran < 0,25 mm, terdapat sebagai hasil ubahan dari gelas vulkanik, 
hadir berupa mikrokristalin kuarsa, sebagian tampak membentuk urat-urat halus/veinlet.   

 
Fragmen butiran/kristal  (32%),  terdiri dari  sisa fragmen batuan (5%),  berwarna terang-
kecoklatan, agak lapuk, teroksidasi, ukuran 0,5 –5,14 mm, terdiri dari sisa fragmen batuan 
ubahan; Epidot (4%), warna hijau terang, ukuran 0,1 - 0,43 mm, bentuk kristal euhedral-
subhedral, relief tinggi, bias rangkap tinggi, hadir sebagai mineral sekunder; Serisit (5%), warna 
kuning terang,  interferensi kuning kusam, relief bergelombang, bias rangkap tinggi, hadir 
mengubah mineral mafik; Mineral lempung (4%), warna kuning pucat, berserabut halus, hadir 
mengubah plagioklas dan sebagian telah tergantikan serisit, hadir sebagai mineral sekunder; 
Klorit (6%), warna hijau terang, berserabut halus,  hadir mengubah mengubah mineral mafik 
terutama biotit; Mineral opak (8%), warna hitam, tidak tembus cahaya, gelap pada posisi nikol 
bersilang, sebagian berbentuk anhedral, berukuran 0,1 - 0,54 mm, hadir bersamaan dengan 
epidot dan  mengubah mineral mafik. 
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Umur satuan tufa gunungapi yang terdapat di daerah penelitian ditentukan dengan cara 
kesebandingan terhadap Formasi Kawangan. Data lapangan menunjukan bahwa satuan tufa 
gunungapi mempunyai hubungan stratigrafi yang menjemari atau berubah facies dengan 
satuan breksi gunungapi Formasi Pengulung yang berumur Oligosen Akhir – Miosen Awal. 
Dikarenakan kedua satuan batuan ini berubah facies (menjemari) maka dapat disimpulkan 
bahwa umur satuan tufa gunungapi yang terdapat di daerah penelitian sama dengan umur 
satuan breksi gunungapi, yaitu berumur Oligosen Akhir – Miosen Awal.  

 
Lingkungan pengendapan satuan ini ditentukan berdasarkan pada ciri batuannya. 
Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa satuan tufa gunungapi yang terdapat di 
daerah penelitian merupakan batuan piroklastik hasil dari aktivitas gunungapi. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa satuan tufa gunungapi yang ada di daerah penelitian 
ditafsirkan sebagai hasil pengendapan gunungapi yang ada di daratan.  

 
Berdasarkan pengamatan di lapangan, kontak satuan batuan antara satuan tufa gunungapi 
(Formasi Kawangan) dengan satuan breksi gunungapi (Formasi Pelangan) tidak tegas, 
umumnya kontak kedua satuan batuan ini berangsur (gradual). Dengan menggunakan 
pendekatan model volcaniclastic facies dapat ditafsirkan bahwa hubungan kedua satuan ini 
menjemari atau berubah facies. Kedudukan stratigrafi berdasarkan kesebandingan dengan 
peneliti terdahulu, dinyatakan bahwa kedudukan stratigrafi satuan tufa gunungapi Formasi 
Kawangan ditindih secara tak selaras oleh satuan batugamping Formasi Ekas.   

 
3. Satuan Batuan Terobosan Dasit  

 
Satuan batuan terobosan dasit terdapat di bagian tengah dan barat daerah penelitian yaitu di 
Sandat, Gunung Tukat Pangot, Gunung Ketapang, dan Labuapah. Satuan ini menempati sekitar 
4 % dari luas daerah penelitian yang pada peta geologi diwakili oleh warna merah. Bentuk 
batuan terobosan dasit ditafsirkan berdasarkan sebaran singkapan dan pola kontur 
topografinya memiliki batas yang melingkar dan bentuknya diperkirakan sebagai stock atau 
korok 

 
Kondisi singkapan satuan batuan terobosan dasit di lapangan umumnya cukup segar dan 
terdapat urat-urat kalsit pada singkapannya. Secara megaskopis, batuan dasit berwarna abu-
abu terang, bertekstur fanerik, derajat kristalisasinya holokristalin, bentuk mineralnya 
subhedral - unhedral, dan memiliki ukuran butir mineralnya equigranular dan komposisi 
mineral terdiri dari plagioklas (20%), feldspar (15%), hornblende (4%), biotit (1%), piroksen 
(2%) dan mineral opak (15%).  
 
Komposisi mineral berdasarkan hasil analisis petrografi pada sayatan tipisnya adalah sebagai 
berikut:  
 
Fenokris: (47%), terdiri atas mineral-mineral: Plagioklas (20%), agak lapuk, menunjukkan 
kembaran albit, carlsbad, ukuran 0.2 - 1.0 mm, bentuk subhedral, tidak memperlihatkan 
zonasi inklusi opak, kumuloporfiritik bersama piroksen dan mineral opak; Felspar (15%), tidak 
berwarna, anhedral – subhedral, kembar albit, albit-kalsbad, relief sedang, jenis sanidin, 
sebagian telah tervitrifikasi menjadi gelas; Piroksen (4%) , hadir sebagai fenokris dan 
masadasar; agak lapuk, ukuran 0.3 - 1.0 mm, subhedral, inklusi opak, kumuloporfiritik 
bersama plagioklas dan mineral opak, sebagian tergantikan oleh karbonat; Hornblende (2%) : 
berwarna kuning pucat, interferensi coklat kehitaman, bentuk prismatic, anhedral; Biotit (1%), 
berwarna coklat, interferensi kehijauan, berlembar; Mineral opak (5%), warna hitam, ukuran 
0.2 - 0.5mm, subhedral-anhedral, kumuloporfiritik bersama plagioklas dan piroksen. 
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Foto 3-3     Sayatan tipis batuan terobosan  dari sampel nomor I-oc-1 yang diambil di kaki Gunung 
Sandat. Nama petrografis adalah Dacite Porphyr. Pada foto tampak sayatan dalam 
posisi silang nikol (kiri)  dan sejajar nikol (kanan). 

 

Massadasar (49%), terdiri atas: Mikrokristalin (10%), tidak berwarna-kekuningan, setempat 
kehitaman, bentuk kristalin halus, anhedral-subhedral; Mineral Gelas (39%), warna putih 
terang, hitam pada nikol bersilang, tersebar merata bersama mikrokristalin membentuk 
massadasar. 
 
Mineral sekunder (4%), terdiri atas mineral-mineral: Karbonat (4%), berwarna coklat pucat - 
kuning terang, relief bergelombang, hadir sebagai hasil ubahan dari plagioklas dan piroksen. 
Nama batuan: Dacite Porphyr (Travis, 1955). 
 
Umur batuan terobosan dasit di daerah penelitian dapat diketahui melalui hukum potong 
memotong (cross cutting relationship) dimana batuan dasit menerobos satuan tufa gunungapi 
Formasi Kawangan. Sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwa satuan tufa gunungapi 
Formasi Kawangan diendapkan pada kala Oligosen Akhir – Miosen Awal. Dengan demikian 
umur batuan terobosan dasit adalah berumur lebih muda dari Oligosen Akhir – Miosen Awal 
Berdasarkan stratigrafi regional yang dibuat oleh Andi Mangga (1994), batuan terobosan dasit 
terbentuk pada kala Miosen Tengah, yaitu bersamaan dengan terjadinya orogenesa Miosen 
Tengah. Dengan demikin batuan terobosan dasit yang terdapat di daerah penelitian terbentuk 
pada kala Miosen Tengah atau bersamaan dengan orogenesa Miosen Tengah.   

 
4. Satuan Batugamping (Formasi Ekas) 

 
Satuan batugamping di daerah penelitian menempati sekitar 8 % dari luas daerah penelitian 
dan tersingkap di bagian baratlaut lembar peta menempati Gunung Paopao dan Gunung Batu 
Ketapang. Umumnya keadaan singkapan segar hingga lapuk dan masif. Ketebalan satuan 
batugamping ini menurut Purnamaningsih (1989) diperkirakan mencapai  1000 m. 
 
Secara umum satuan ini dicirikan oleh batugamping masif tidak memperlihatkan perlapisan, 
hanya dibeberapa tempat saja batugamping memperlihatkan pelapisan tipis, dengan struktur 
silangsiur dan laminasi sejajar. Secara petrologi, batugamping berwarna putih keruh sampai 
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kuning muda hingga putih kekuningan,  berbutir halus dan kristalin. Dibeberapa tempat 
batugamping memperlihatkan pelapisan tipis.  
 
Berdasarkan diskripsi sayatan tipis batugamping yang diambil dari daerah Sekotong dengan 
nomer sampel VII-oc-05, batugamping tersusun oleh material lumpur karbonat yang sebagian 
besar sudah mengalami rekristalisasi menjadi mikrosparit kalsit, dan setempat  terinklusi 
mineral opak dan kuarsa. 
 
Komposisi mineralogi sayatan batugamping ini tersusun dari mineral-mineral: Kalsit (96%), 
warna terang, relief tinggi, terdapat membentuk struktur laminasi, hadir berupa mikrospari 
kalsit sebagai rekristalisasi dari lumpur karbonat; Kuarsa (3%), tidak berwarna (colorless), 
berukuran halus-sedang, tidak beraturan, tidak ada belahan dan kembar, hadir menginklusi 
mikrospary kalsit; Mineral opak (3%), berwarna hitam, bentuk unhedral dan dijumpai 
menginklusi mikrospari kalsit serta megisi retakan-retakan. 
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Foto 3-4.   Sayatan tipis batugamping posisi silang nikol dan sejajar nikol  yang diambil di 
daerah Sekotong dengan nomer sampel VIII-oc-05. Nama batuan adalah : 
Biolithite limestones (Folk, 1980) 

 

Berdasarkan hasil sayatan tipisnya, batugamping yang terdapat di daerah penelitian tidak 
memperlihatkan adanya foraminifera besar maupun foraminifera plantonik dan bentonik. 
Penentuan umur satuaan batugamping yang tersingkap di daerah penelitian di dasarkan pada 
kesebandingan umur dengan peneliti-peneliti terdahulu. Menurut penelitian Andi Mangga 
(1994) bahwa batugamping Formasi Ekas diperkirakan terbentuk pada kala Miosen Akhir. 
Satuan batugamping yang terdapat di daerah penelitian memiliki kesamaan dengan ciri 
batuan Formasi Ekas, maka penulis menyimpulkan bahwa satuan batugamping ini diendapkan 
pada kala Miosen Akhir.  
 
Penentuan lingkungan pengendapan satuan batugamping didasarkan pada ciri litologinya 
yaitu batugamping. Sebagaimana diketahui bahwa batugamping berasal dari sisa-sisa 
organisme laut yang sudah mati dan terendapkan di lingkungan tempat hidupnya yang 
kemudian mengalami pembatuan (litifikasi) menjadi batugamping. Berdasarkan dari cara 
terbentuknya batugamping maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengendapan 
batugamping adalah pada lingkungan laut dangkal, terutama pada zona neritik.  
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Hubungan stratigrafi satuan batugamping (Formasi Ekas) dengan satuan yang ada 
dibawahnya, yaitu Satuan Breksi Gunungapi (Formasi Pengulung) dan Satuan Tufa Gunungapi 
(Formasi Kawangan) adalah tidak selaras, hal ini didasarkan pada kontak kedua satuan batuan, 
dimana Satuan Batugamping Formasi Ekas menindih secara tak selaras diatas Satuan Batuan 
Tufa Gunungapi Formasi Kawangan.  Berdasarkan umurnya Formasi Kawangan dan Formasi 
Pengulung berumur Oligosen Akhir – Miosen Awal sedangkan Satuan Batugamping Formasi 
Ekas berumur Miosen Akhir. Dengan demikian hubungan kedua satuan batuan terdapat 
rumpang waktu selama periode Miosen Tengah. 
Hubungan stratigrafi antara Satuan Batugamping Formasi Ekas dengan Satuan Aluvial dibatasi 
oleh bidang erosi.  

 
5. Satuan Aluvial 

 
Penamaan satuan stratigrafi ini didasarkan kepada material yang menyusun satuan ini, yaitu 
material lepas hasil pelapukan batuan yang lebih tua yang diendapkan oleh proses fluviatil 
(aktivitas sungai). Satuan ini tersebar di sekitar sungai-sungai besar yang terdapat di daerah 
penelitian. Satuan ini menempati sekitar 11 % dari luas daerah penelitian dan pada peta 
geologi di wakili oleh warna abu–abu. Satuan ini dapat dilihat di sekitar Kokok Siung, Kali 
Pelangan, Eat Selindungan. Ketebalan satuan ini berdasarkan pengamatan di lapangan, 
memiliki ketebalan sekitar 1 – 5 meter. 
 

Satuan ini di susun oleh material aluvial berukuran lempung, pasir, kerikil, kerakal,  dan 
bongkah yang berasal dari batuan-batuan yang lebih tua yang terdapat di daerah penelitian. 
Satuan aluvial bersifat lepas hasil pengendapan sungai.  
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Foto singkapan batuan breksi gunungapi Formasi 
Pengulung, tidak berlapis,  tersingkap di kaki Gunung 
Tukat Pongot - sungai Kokok Siung. 

 

Foto close-up batuan breksi gunungapi (Formasi 
Pengulung) dengan fragmen batuan berupa batuan 
beku andesit. Foto diambil di Lokasi Pengamatan (LP) 
III-01 Sungai Gundi. 
 

  
 

Foto singkapan batuan tufa gunungapi Formasi 
Kawangan, tidak berlapis, tersingkap di sungai 
Sandat. 
 

 

Foto singkapan batuan Tufa, berlapis dan terkekarkan, 
tersingkap di Gunung Berambang. 

  
 

Foto singkapan batuan terobosan dasit tersingkap di 
kaki-bukit Gunung Sandat, pada LP I-01. 

 

Foto close-up batuan dasit di kaki-bukit Gunung Sandat, 
pada lokasi Pengamatan LP I-01. 
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Foto singkapan batugamping yang terdapat di 
Bukitketapang. 

 

Foto close-up batugamping yang terdapat di kaki 
Bukitketapang. 
 

 

3.3    Struktur Geologi 
 

Secara regional, struktur geologi yang berkembang di Pulau Lombok berupa sesar-sesar 
normal dan sesar geser jurus dengan pola umum  berarah baratlaut - tenggara. Gejala tektonik yang 
paling tua di daerah ini diduga terjadi pada kala Oligosen dengan diikuti oleh kegiatan gunungapi 
bawah laut, bersusunan andesit - basalt yang menghasilkan endapan gunungapi Formasi Pengulung 
dan Formasi Kawangan. Kegiatan ini berlangsung sampai kala Miosen Awal. Hal ini diduga akibat 
adanya penujaman Lempeng Samudera Hindia ke bawah Lempeng Benua Asia.  

 
Pada kala Miosen Tengah terjadi kegiatan magma dengan ditandai munculnya sebuah retas 

dasit dan basalt yang menerobos Formasi Pengulung dan Formasi Kawangan. Terobosan batuan ini 
merupakan kegiatan purna-magmatik yang mengakibatkan proses ubahan dan pemineralan bijih 
sulfida serta hadirnya urat-urat kuarsa pada batuan yang diterobosnya. 

 
Pada Miosen Akhir, dalam kondisi cekungan memungkinkan terbentuknya endapan batuan 

batugamping Formasi Ekas, pada Awal Pliosen mulai terjadi aktivitas tektonika (orogenesa) yang 
menyebabkan timbulnya sesar-sesar geser dan sesar normal. Aktivitas tektonik ini berlangsung 
sampai Awal Plistosen dimana pada kala ini terjadi kegiatan gunungapi dari kelompok Gunungapi 
Lombok yang membentuk Formasi Kalipalung dengan Anggota Selayar, Formasi Kalibabak dan 
Formasi Lekopiko. Sejak kala Plistosen Akhir hingga Holosen terjadi kegiatan gunungapi yang 
menghasilkan batuan gunungapi takterurai yang bersumber dari Gunung Rinjani, Gunung Pusuk dan 
Gunung Nangi. 

 
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap unsur-unsur struktur dan indikasi struktur geologi di 

lapangan, maka struktur geologi yang dijumpai di daerah penelitian terdiri dari struktur kekar dan 
patahan.  
 

Struktur kekar yang dapat di amati di daerah penelitian adalah jenis kekar gerus (shear joint) 
dan kekar tarik (tensional joint). Kekar gerus umumnya berarah N 3250 E sampai 3300 E dan N 350 E – 
N 450 E atau berarah  Baratlaut  - Tenggara dan Timurlaut - Baratdaya, sedangkan kekar tarik 
umumnya berarah N 50 E – N 80 E atau Utara – Selatan. 

 
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan terhadap indikasi struktur geologi serta analisis peta  

topografi serta kelurusan-kelurusan bukit, maka di daerah penelitian terdapat 4 struktur sesar geser 
jurus dengan arah sesar Baratlaut - Teggara.  Keempat struktur sesar tersebut adalah Sesar Geser 
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Jurus Gunung Gundi, Sesar Geser Jurus Labuan Poh, Sesar Geser Jurus  Ketapang, dan Sesar Geser 
Jurus Berambang.  
 

 
 

Gambar 3-1  Pola Struktur Geologi Daerah Pelangan - Kecamatan Sekotong 

 
1. Sesar Geser Jurus Gunung Gundi. Penamaan Sesar Geser Jurus Gunung Gundi didasarkan pada 

lokasi penemuannya yaitu di daerah Gunung Gundi. Sesar ini berada di bagian barat sebelah 
selatan lembar peta, memanjang dari Baratlaut - Tenggara sepanjang ± 4, Km. Sesar ini 
memotong Satuan Tufa Gunungapi  Formasi Kawangan dan Satuan Breksi Gunungapi Formasi 
Pengulung. Adapun bukti-bukti struktur sesar geser jurus  Gunung Gundi dilapangan dan pada 
peta topografi adalah sebagai berikut: 

a. Gawir sesar dan lembah sesar yang memanjang dari Baratlaut - Tenggara.  
b. Pembelokan arah aliran sungai Eat Gundi secara tiba tiba mengikuti bidang patahan yang 

ada di bagian selatan peta. 
c. Pola kelurusan dan kerapatan kontur yang mencerminkan gawir yang berarah Baratlaut 

– Tenggara.   
 

2. Sesar Geser Jurus Labuan Poh. Penamaan Sesar Geser Jurus Labuan Poh dikarenakan jalur sesar 
ini melalui sungai Labuanpoh yang berada di bagian barat sebelah utara lembar peta. Sesar ini 
berada di bagian barat sebelah utara lembar peta, memanjang dari Baratlaut - Tenggara 
sepanjang ± 8 kilometer.  Sesar ini memotong Satuan Tufa Gunungapi  dan Satuan Breksi 
Gunungapi Formasi Pengulung. Adapun bukti-bukti struktur sesar geser jurus Labuan Poh di 
lapangan adalah sebagai berikut: 
 

a. Breksiasi pada batuan tufa yang berarah Baratlaut – Tenggara dijumpai di cabang sungai 
Kokok Siung yang mengarah ke arah barat sebelah timur G. Tukat Pongot. 

b. Zona hancuran pada batuan tufa berarah Baratlaut – Tenggara dijumpai di cabang sungai  
Kokok Siung yang mengarah ke arah barat sebelah timur G. Tukat Pongot. 

c. Kelurusan sungai Eat Labuan Poh yang berada di bagian barat sebelah lembar peta.  

Sesar geser jurus  
Gundi 

Sesar geser jurus 
Ketapang 

Sesar geser jurus  
Brambang 

Sesar geser jurus 
Labuhan poh 
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3. Sesar Geser Jurus Ketapang. Penamaan Sesar Geser Jurus  Ketapang dikarenakan jalur sesar ini 

melalui sungai Ketapang yang bermuara ke Teluk Ketapang dan terletak di bagian utara lembar 
peta. Sesar ini berada di bagian tengah lembar peta, memanjang dari Baratlaut – Tenggara 
sepanjang ± 6, Km. Sesar ini memotong Satuan Tufa Gunungapi Formasi Kawangan. Adapun 
bukti-bukti struktur sesar geser jurus Ketapang di lapangan adalah sebagai berikut: 

 

a. Morfologi lembah yang diapit oleh  punggungan bukit, berarah Baratlaut – Tenggara 
mulai dari Kecamatan Sekotong Tengah hingga Teluk Ketapang.  

b. Bidang sesar dengan arah N 1500 E/860 dijumpai di cabang sungai Kokok Siung pada 
lokasi pengamatan LP 43.  

c. Kelurusan sungai Ketapang yang berada di kaki Bukit Ketapang dengan arah Baratlaut – 
Tenggara. 

 
4. Sesar Geser Jurus Brambang. Penamaan Sesar Geser Jurus Brambang didasarkan pada lokasi 

penemuannya, yaitu disekitar Gunung Brambang. Sesar ini terletak di tengah daerah penelitian 
bagian utara, memanjang dari baratlaut – tenggara sepanjang 8 km. Adapun bukti-bukti sesar 
geser jurus Brambang di lapangan adalah sebagai berikut: 

  

a. Struktur kekar gerus yang terdapat pada satuan batuan tufa gunungapi di lokasi 
pengamatan LP 58. 

b. Lembah sesar  dan gawir sesar berupa punggungan bukit berarah Baratlaut – Tenggara.  
c. Breksiasi pada batuan tufa gunungapi Formasi Kawangan. Tersingkap di daerah Gunung 

Brambang. 
 

Pembentukan struktur geologi di daerah penelitian apabila dikaitkan dengan gejala tektonik 
dan pola struktur regional Pulau Lombok dapat dijelaskan bahwa tektonik yang paling tua di daerah 
penelitian diduga terjadi pada kala Oligosen Akhir yaitu dengan diikuti oleh kegiatan gunungapi yang 
menghasilkan endapan gunungapi Breksi dan Tufa Gunungapi dari Formasi Pengulung dan Formasi 
Kawangan. Kegiatan ini berlangsung sampai kala Miosen Awal. Hal ini diduga akibat adanya 
penujaman Lempeng Samudera Hindia ke bawah Lempeng Benua Asia. Pada kala Miosen Tengah di 
daerah penelitian terjadi aktivitas magma berupa batuan terobosan dasit yang diikuti dengan 
aktivitas post-magmatic yang menyebabkan larutan hidrotermal menerobos batuan-batuan yang 
sudah ada.  

 
Pembentukan struktur geologi di daerah penelitian baru terjadi pada kala Pliosen hingga Awal 

Plistosen hal ini sesuai dengan tektonik Pulau Lombok yang pada saat itu terjadi aktivitas gunungapi, 
sedangkan di daerah penelitian terbentuk sesar-sesar geser jurus yang berarah Baratlaut – Tenggara 
dengan arah gaya utama berarah N 50 E  -  N 80  E (Utara – Selatan). Sesar-sesar normal yang berarah 
Timurlaut – Baratdaya merupakan sesar-sesar yang terjadi pada kala Plistosen Akhir ketika gaya 
tektonik sudah melemah atau berhenti. Sesar-sesar normal yang terdapat di daerah penelitian 
dipengaruhi oleh gaya gravitasi.   
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Bidang sesar dengan arah N 150
0
 E / 86

0
 dijumpai di 

cabang sungai Kokok Siung pada lokasi pengamatan 
LP 43. 
 

 

Lembah sesar dan gawir sesar yang berarah 
Baratlaut – Tenggara sebagai zona sesar mendatar 
Ketapang. 

  
 

Gawir sesar yang berarah Baratlaut - Tenggara 
sebagai zona sesar Gunung Gundi. 

 

Indikasi struktur berupa bidang sesar N328
0
 E/82

0 
 

Dijumpai di Sungai Kokok Siung 
 

 

3.4 Mineralisasi dan Ubahan Hidrotermal  
 

3.4.1  Ubahan Hidrotermal 
 

Lindgren (1933) menyebutkan bahwa proses hidrotermal merupakan suatu proses perubahan 
dalam batuan yang diakibatkan naiknya H2O panas ke permukaan, sedangkan Schwartz (1954) 
memasukan unsur gas sebagai salah satu medium pengubah batuan tersebut. Pada umumnya suatu 
intrusi batuan beku selalu diikuti oleh adanya injeksi larutan sisa yaitu larutan hidrotermal.  
 

Menurut Schwartz (1954), alterasi terjadi bila larutan hidrotermal berdifusi, mengisi dan 
mempengaruhi rekahan-rekahan dinding batuan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya 
diantaranya adalah: 
 
1. Komposisi kimia dan konsentrasi larutan panas. Komposisi kimia dan konsentrasi larutan panas 

yang bergerak, bereaksi dan berdifusi mempunyai pH antara 4-8, mengandung banyak ikatan 
klorida dan sulfida, konsentrasinya encer sehingga memudahkan untuk bergerak lebih jauh. 
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2. Sifat dan komposisi batuan samping. Komposisi batuan samping sangat berpengaruh terhadap 
penerimaan larutan hydrothermal sehingga memungkinkan terjadinya alterasi mineral. Batuan 
yang reaktif adalah batuan yang mengandung karbonat seperti batugamping dan dolomit yang 
umumnya menghasilkan cebakan tembaga (Cu), seng (Zn), Timbal (Pb), dan Mangan (Mn). 

 
3. Struktur lokal batuan dinding. Terutama struktur rekahan-rekahan atau celah-celah dan 

mengakibatkan larutan hidrotermal mudah bergerak, bereaksi dan berdifusi dengan batuan 
dinding. Rekahan pada pada batuan samping dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: 
a. Rekahan asli yang meliputi : 

1) Fore space yaitu pori-pori antar mineral  
2) Crystal lattices yaitu kisi-kisi antar mineral 
3) Vesicles atau blow holes yaitu lobang-lobang bekas keluarnya gas pada saat lava 

membeku 
4) Cooling cracks yaitu rekah-kerut akibat kontraksi lava sewaktu membeku 
5) Igneous breccia cavities yaitu celah-celah seperti pada breksi volkanik, breksi terobosan 

dan fragmen batuan beku 
b. Rekahan akibat gerakan yaitu : 

1) Fissure yaitu rekahan akibat patahan 
2) Shear zone cavities yaitu rekahan yang berkumpul pada suatu tempat akibat patahan 

kecil 
3) Rekahan akibat pengangkatan dan perlipatan 
4) Volcanics pipes yaitu lobang-lobang akibat letusan gunungapi 
5) Tectonics breccias yaitu rekahan-rekahan pada breksi akibat tektonik yang terjadi 
6) Collapse breccia rekahan pada breksi akibat kolaps atau roboh 
7) Sollution caves yaitu celah-celah akibat pelarutan 
8) Rock alteration opening yaitu pori-pori akibat alterasi. 

 
4.   Banyaknya mineral yang mudah terubah. Banyaknya mineral-mineral yang mudah terubah 

ditentukan oleh derajat ketahanan mineral-mineral terhadap alterasi. Adapun mineral yang 
mudah terubah adalah mineral silikat-ferromagnesian yang berwarna gelap seperti olivine, 
piroksen dan hornblende yang terubah menjadi klorit, epidot dan leucoxene. Mineral-mineral 
plagioklas terutama terubah menjadi serisit, epidot, albit, klino-zoisit, klorit dan mineral 
lempung. 

 
5.    Temperatur dan tekanan. Temperatur dan tekanan berpengaruh terhadap kemampuan larutan 

hydrothermal untuk bergerak, bereaksi dan berdifusi, melarutkan serta membawa bahan-bahan 
yang akan bereaksi dengan batuan samping. Temperatur proses alterasi hydrothermal berkisar 
antara 780C sampai 5730C, yaitu di bawah titik inversi mineral kwarsa. Perubahan mineral 
tergantung pada proses alterasi yang berlangsung. Tingkat alterasi yang terjadi secara umum 
tidak dapat dibedakan secara mudah karena sering terjadi kombinasi dari beberapa proses 
perubahan mineral. 

 
Schwartz (1954) berpendapat bahwa akan terjadi penambahan dan penyebaran zona ubahan. 

Makin jauh dari pusat hydrothermal, tingkat ubahan makin lemah. Lowell dan Guilbert (1970), 
menyatakan bahwa perubahan terjadi secara lateral dan vertikal dari bawah ke atas. Ubahan 
hidrotermal dirumuskan sebagai suatu proses yang menyangkut perubahan phasa akibat interaksi 
larutan hidrotermal dengan phasa yang telah ada, atau sebagai hasil kesetimbangan dari larutan 
hidrotermal terhadap batuan yang mengalami penambahan atau pengurangan unsur kimia, contoh 
silisifikasi (Schwartz, 1956). Menurut Hemley dan Jones (1964), ubahan hIdrotermal merupakan 
gejala umum pada proses mineralisasi hidrotermal dan berguna untuk menentukan dalam 
melokalisir daerah mineralisasi. Ada empat faktor yang mengalami ubahan ini yaitu: 
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a. Daya reaksi dengan batuan samping 
b. Perubahan tekanan 
c. Campuran larutan hipogen dan larutan supergen serta air tanah 
d. Oksidasi H2S dan larutan sulfida lainnya. 

 
Ubahan hidrotermal dapat dibagi dalam zona atau fasies, berdasarkan kelompok mineral 

ubahannya. Beberapa ahli membagi ubahan hidrotermal ke dalam zona atau fasies yang cenderung 
untuk berkelompok dalam suatu kekerabatan mineral (mineral assemblage). 
 

Burnham (1962), membagi zona ubahan menjadi 2 fasies, yaitu fasies argilik dan philik, 
termasuk dalam fasies argilik adalah propilitik, monmorilonitik, kaolinitik, sedangkan yang termasuk 
dalam fasies philik adalah muskovitik dan biotitic. Masing-masing fasies dicirikan oleh kelompok 
mineral ubahan tertentu.  
 

Creasly (1966), mengelompokkan zona ubahan menjadi 3 buah zona ubahan, yaitu: propilitik, 
argilik dan potasik, dimana: 

a. Zona propilitik terdiri dari empat tipe kumpulan mineral, yaitu  klorit-kalsit-talk, klorot-
kalsit--kaolinit, klorit-epidot-kalsit dan klorit-epidot. 

b. Zona ubahan argilik dicirikan oleh muskovit-alkali feldspar 
c. Zona potasik dicirikan oleh serisit-biotit-kalium-feldspar 

 
Charles Meyer (1967), mengatakan bahwa ubahan silisifikasi (silisification) adalah salah satu 

ubahan yang umum terjadi dalam pembentukan endapan bijih sulfida. Mineral ubahan umumnya 
berupa mineral kuarsa yang berbentuk urat dan merupakan hasil peleburan (extraxtion) dari silika 
yang terdapat pada batuan dinding yang dekat dengan tubuh endapan bijih. Peristiwa ini dapat 
terbentuk akibat adanya larutan dalam lingkungan kimia yang kuat dan luas, yang kemungkinan 
sekali akan berasosiasi dengan zona ubahan argilik, serisitasi, kloritisasi, potassium silikat atau 
dengan albitisasi dalam karbonatisasi dalam greisen.  
 

Meyer dan Hemley (1967), membedakan ubahan batuan samping menjadi 4 (empat) zona 
ubahan, yaitu: 

a. Ubahan argilik lanjut yang dicirikan oleh serisit, kuarsa, kaolin, piropropilit, kadang 
turmalin, alunit, pirit, topas dan mineral lempung. Terdapat pada zona yang paling 
dekat urat bijih. Serisit dalam jenis ubahan ini merupakan mika berbutir halus sering 
sekali kaya akan silika. 

b. Ubahan serisit yang dicirikan oleh mineral ubahan seperti serisit, kuarsa dan pirit. Jenis 
ubahan ini mendekati ubahan kalium silikat yang ditandai dengan adanya kungkungan 
alkali feldspar. Merupakan jenis ubahan yang paling umum dapat tersebar luas. Dapat 
terjadi pada semua lingkungan pembentukan bijih hipogen pada batuan alumina. 

c. Ubahan argilik yang dicirikan oleh kaolin dan monmorilonit merupakan gradasi menuju 
zona ubahan propilitik yang merupakan zona ubahan yang penting pada peristiwa 
ubahan hipogen. 

d. Ubahan propilitik yang dicirikan oleh epidot, klorit, karbonat, serisit, oksida besi dan 
kadang-kadang zeolit serta mineral lempung. Pada jenis ini terdapat proses-proses 
penting, yaitu : 
1) Albitisasi: merupakan proses bertambahnya natrium secara metasomatik,  

sehingga mengubah komposisi plagioklas menjadi lebih asam berkisar dari albit 
sampai oligoklas. Albitisasi biasanya disertai oleh oksida besi yang berasosiasi 
dengan epidot. 

2) Kloritisasi: merupakan proses penambahan untuk magnesium atau besi pada zona 
ubahan dimana klorit merupakan mineral dominan, mineral ubahan klorit biasanya 
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disertai kuarsa, serisit atau turmalin, sedangkan mineral asosiasinya biasanya 
epidot, albit dan karbonat. Mineral bijih yang berasosiasi yaitu pirit dan pirhotit. 

3) Karbonatisasi: merupakan proses-proses yang terjadi apabila adanya penambahan 
kandungan karbonat yang berlangsung dengan logam-logam magnesium, besi 
kalsium dan mangan. 

 

3.4.2     Mineralisasi    
 

Menurut Bateman & Jensen (1981), mineral bijih adalah mineral yang mengandung satu atau 
lebih jenis logam dan dapat diambil secara ekonomis. Mineral bijih dapat terdiri dari satu unsur saja 
atau merupakan kombinasi dari beberapa unsur atau elemen yang dikenal sebagai complex ore. 
Mineral-mineral bijih keterdapatannya selalu berasosiasi dengan mineral penyerta (gangue mineral), 
dimana mineral tersebut biasanya kurang berharga dan bersifat non logam, umumnya adalah 
mineral kuarsa. Mineral penyerta meskipun kurang berharga akan tetapi dapat digunakan sebagai 
mineral penunjuk (guide minerals) keberadaan mineral bijih yang bersifat ekonomis. 

Hal-hal pokok yang menentukan pembentukan mineral hasil proses mineralisasi adalah : 
1. Adanya larutan hidrotermal yang membawa mineral. 
2. Adanya celah batuan sebagai jalan bergeraknya larutan hidrotermal. 
3. Adanya tempat untuk mengendapkan mineral. 
4. Adanya reaksi kimia yang dapat menyebabkan terjadinya endapan. 
5. Konsentrasi yang cukup tinggi bagi terendapkannya kandungan mineral. 

 

3.4.3     Hubungan Ubahan Hidrotermal dan Mineralisasi 
 

Ubahan dan mineralisasi sangat erat kaitannya, dikarenakan tipe ubahan tertentu akan 
dicirikan dengan hadirnya suatu himpunan mineral yang khas sebagi pencirinya. Ubahan hidrotermal 
dapat menghasilkan mineral bijih dan mineral penyerta (gangue mineral). Namun demikian, tidak 
semua batuan yang mengalami ubahan hidrotermal dapat mengalami mineralisasi bijih. Tipe ubahan 
tertentu biasanya akan menunjukan zonasi himpunan mineral tertentu akibat ubahan oleh larutan 
hidrotermal yang melewati batuan sampingnya (Guilbert dan Park, 1986, Evans, 1993). Himpunan 
mineral ubahan tersebut terbentuk bersamaan pada kondisi keseimbangan yang sama (aqulibrium 
assemblage). Mineral-mineral baru yang terbentuk, diendapkan mengisi rekahan-rekahan halus atau 
dengan proses penggantian (replacement). Mineral-mineral baru ini dikenal sebagai mineral 
sekunder. 
 

Tabel 4-1. Dominasi komposisi mineral didalam alterasi hidrotermal 
pada temperatur tinggi dan rendah (disederhanakan 
dari Corbett, 2002) 

 
 

Temperatur Tinggi 
 

Temperatur Rendah 
 

Kalkopirit Galena, spalerit 

Kuarsa kristalin (comb stucture) Kalsedon-opal 

Kuarsa butir kasar Kuarsa butir halus 

Serisit Smektit-illit 

Philik Propilitik 

 
Mineralisasi emas pada endapan porfiri sangat berkaitan erat dengan proses ubahan 

hidrotermal, maka pemahaman mengenai proses ubahan hidrotermal menjadi amat penting dalam 
kegiatan eksplorasi. Ubahan hidrotermal menyebabkan perubahan pada mineralogi dan komposisi 
batuan yang berinteraksi dengan fluida hidrotermal. Perubahan mineralogi dan komposisi batuan 
akibat proses ubahan hidrotermal, erat kaitannya dengan perubahan unsur-unsur kimia pada batuan 
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yang terubah. Dengan mempelajari perubahan komposisi unsur-unsur kimia dalam batuan yang 
teralterasi dengan menggunakan pendekatan mineralogi dan geokimia, dapat diketahui seberapa 
intens batuan tersebut telah terubah. Hal tersebut akan sangat membantu untuk mengetahui 
karakteristik ubahan hidrotermal dan mineralisasi di daerah tersebut (Corbett dan Leach, 1996). 

 
Mineralisasi sulfida dipengaruhi oleh larutan hidrotermal yang mengalir melewati  

permeabilitas (sekunder maupun  primer) batuan, sehingga terjadi proses alterasi yang merubah 
komposisi kimiawi, mineralogi dan tekstur batuan  asal yang dilaluinya. Tipe ubahan dan  
mineralisasi pada suatu daerah  mempunyai  sifat  dan karakteristik  tersendiri  yang  sering  dicirikan  
dengan  adanya  himpunan mineral tertentu.  
 

Keberadaan zona uabahan dan mineralisasi ini akan membantu dalam perencanaan 
pengembangan eksplorasi mineral bijih yang mengandung emas. Salah satu indikator yang 
berpengaruh terhadap kehadiran urat-urat pembawa mineral bijih berharga adalah struktur rekahan 
(kekar dan sesar). Jaringan kekar yang berkembang merupakan jalan bagi larutan sisa magmatisme  
untuk  mengisi  dan  tempat terendapkannya mineral-mineral bijih. 

 

 
Gambar 4-1. Hubungan ubahan dengan mineralisasi pada tipe endapan epitermal 

logam dasar (Guilbert dan Park, 1986) 
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Gambar 4-.2.  Mineral ubahan di dalam sistem hidrotermal (Corbett dan Leach, 1996) 

 

3.4.4 Ubahan Hidrotermal dan Mineralisasi Daerah Penelitian 
 

Ubahan hidrotermal pada suatu daerah tertentu akan mempunyai karakteristik tersendiri. 
Didaerah penelitian sumber panas yang memicu hadirnya fluida hidrothermal diperkirakan berasal 
dari larutan hidrotermal yang menerobos batuan. Secara kasat mata (megaskopis) ubahan 
hidrotermal yang terdapat di daerah penelitian diperlihatkan oleh perubahan warna batuan, 
kehadiran mineral ubahan, mineral sulfida dan logam dasar (base metal).   
 

Batuan yang terdapat di daerah penelitian dijumpai sebagian dalam keadaan telah teralterasi 
dan ada juga yang tidak teralterasi. Mineral-mineral ubahan yang dapat diamati antara lain mineral-
mineral kuarsa, lempung, pyrite, magnetit, rutile, serisit, epidot, bornit, dan klorit.  
 

Pengelompokan zona ubahan hidrotermal di daerah penelitian mengacu pada klasifikasi yang 
dibuat Leach (1998). Dengan cara mengombinasikan data hasil pengamatan lapangan, analisa 
petrografi, dan analisis mineral ubahan pada contoh-contoh batuan yang diambil. Peta zona ubahan 
dan mineralisasi di daerah penelitian (lihat lampiran peta) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu 
Zona Silisifikasi (warna merah); (2). Zona Argilik (warna kuning); dan Zona Propilitik (warna hijau).  
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1.    Zona Ubahan Silisifikasi 
 

Zona ubahan silsifikasi adalah salah satu ubahan yang umum terjadi dalam pembentukan 
endapan bijih sulfida. Mineral ubahan umumnya berupa mineral kuarsa yang berbentuk urat dan 
merupakan hasil peleburan dari silika yang terdapat pada batuan dinding yang dekat dengan tubuh 
endapan bijih. Peristiwa ini dapat terbentuk akibat adanya larutan dalam lingkungan kimia yang kuat 
dan luas, yang dapat berasosiasi dengan zona ubahan argilik, seperti serisit, klorit, potassium silikat 
atau dengan albitisasi dalam greisen. Mineral silika ini dapat terbentuk setelah mineral serisit 
terbentuk, yang merupakan hasil ubahan dari ortoklas sebagai akibat dari kegiatan larutan berupa 
air yang mengandung silika tinggi. Leach (1996) berpendapat bahwa temperatur dan pH fluida 
merupakan dua faktor utama yang mengontrol sistem hidrothermal. 
 
a. Ciri Mineral Ubahan Silisifikasi  
 

Zona ubahan silisifikasi dicirikan oleh hadirnya mineral-mineral silika atau kuarsa yang 
berlimpah yang berasosiasi dengan mineral sulfida seperti Bornit (Cu3FeS4), Kalkopirit (CuFeS₄), 
Magnetite (Fe₃O₄), dan mineral-mineral Pyrite (FeS2), Rutil dan Hematite (Fe203) relatif 
jarang/sedikit. 

 
b. Sebaran Zona Ubahan Silisifikasi Daerah Penelitian 
  

Pada peta zona ubahan dan mineralisasi, zona ubahan silisifikasi tersebar disekitar Gunung 
Berambang dan berdasarkan pada pengamatan di lokasi X-2, Lp IV-3, Lp IV-1, Lp II-1 zona ini 
tersebar di bagian tengah daerah penelitian pada satuan tufa gunungapi Formasi Pengulung. Di 
lokasi ini batuan tufa gunungapi telah mengalami ubahan silisifikasi dengan hadirnya mineral-
mineral ubahan silika sebagai mineral uabahan. Pada zona ubahan silisifikasi ini dijumpai 
mineral-mineral logam berupa kalkopirit, magnetit, bornit dan pirit. Penyebaran zona ini diduga 
dikontrol oleh pola kekar yang terdapat di daearah ini sehingga ubahan silisifikasi penyebaranya 
cenderung mengikuti pola kekar yang ada. 

 

 
 

Foto singkapan batuan tufa gunungapi yang mengalami 
ubahan silisifikasi. Tersingkap di Gunung Brambang pada 
lokasi Pengamatan LP VII-03. 

 

Fotomikrograf sayatan poles contoh batuan ubahan 
zona silisifikasi. Mineral Magnetit berbutir kasar dan 
halus. Bornit mengisi retakan halus diantara 
magnetit , Kalkopirit  dan Mineral Non Logam 
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c. Pembahasan 
 

Zona ubahan silisifikasi yang terdapat pada batuan tufa gunungapi umumnya didominasi oleh 
mineral ubahan silika. Kenampakn fisik batuan tufa yang terubah berwarna putih kecoklatan. 
Zona ubahan silisifikasi dicirikan oleh kumpulan mineral silika dan mineral lempung. Secara 
mineragrafi, pada zona ubahan silisifikasi terdapat mineral-mineral logam yaitu: 
o Magnetit (Fe3O4) berwarna abu-abu kecoklatan, isotropik, ukuran butir halus -kasar, bentuk 

butir membulat (magnetit butir kasar), sebarannya tidak merata,  sebagian berkelompok, 
dan sebagian berikatan dengan kalkopirit terutama yang berbutir halus. 

o Kalkopirit (CuFeS2), berwarna kuning, relief rendah, isotropik, berbutir halus, tersebar relatif 
merata, sebagian berikatan dengan bornit  dan magnetit. 

o Bornit (Cu5FeS4) berwarna merah muda (pink), an-isotropik, berbutir halus sebagian 
berikatan dengan kalkopirit. 

o Pyrite (FeS2) warna kuning krem pucat, relief tinggi, isotropik, diketemukan beberapa butir 
halus.  

Berdasarkan kehadiran mineral-mineral tersebut diatas maka tipe ubahan silisifikasi yang 
terdapat di daerah penelitian temperatur pembentukannya diperkirakan dimulai dari 2500 C dan 
hal ini didukung juga oleh hadirnya mineral mineral ubahan silika dan serisit (Reyes dalam 
Hedenquist, 1998). 

 
Tabel 4-2. Hubungan Temperatur dengan Mineral Ubahan pada Zona Slisifikasi 

di daerah penelitian (Reyes, 1990 dalam Hedenquist, 1998). 
 

Mineral 
Ubahan  

Temperatur  (⁰ C) 

50 100 150 200 250 300 

Silika                                                              

Serisit                                                             

Magnetit                                                             

Kalkopirit                                                             

Bornit                                                              

Pirit                                                             
Tempe 
ratur 230⁰  - 280⁰  C  (Reyes dalam Hedenquist, 1998) 

pH 4-5 ( Corbett dan Leach, 1998 ) 

 
2.    Zona Ubahan Argilik 
 

Ubahan argilik terbentuk pada kisaran temperatur 150-200°C dengan kondisi pH berkisar 3-5 
(Corbett & Leach, 1996). Menurut Corbett & Leach (1996), jenis alterasi ini dicirikan dengan 
kehadiran anggota dari kaolin (kaolinit dan dickit) dan illit (smektit, interlayer, illitsmektit, illit), serta 
asosiasi mineral transisi yang terbentuk pada pH menengah dan suhu rendah. Kelompok dari mineral 
temperatur rendah-transisi yaitu kelompok klorit-illit juga hadir. Zona ini terbentuk akibat rusaknya 
unsure potassium, kalsium dan magnesium menjadi mineral lempung. Zona ini dicirikan oleh mineral 
lempung, kuarsa dan karbonat. Unsur potassium, kalsium dan magnesium dalam batuan berubah 
menjadi montmoriloni, illit, hidromika dan klorite.  
 

Zona ubahan Argilik dapat dijumpai di Lp II-2, Lp IV-6, Lp V-3, Lp V-1, Lp IV-5, Lp  VII-3, Lp VII-4 
menyebar dari daerah utara, tengah, tengara, baratlaut dan timur daerah telitian. Alterasi ini dengan 
baik dapat dilihat pada bagian tengah di Gunung Permula, Gunung Pelangan dan sebagian tempat 
penggalian tambang rakyat melingkupi arah urat-urat silika. Secara megaskopis kenampakan alterasi 
batuan ini didominasi dengan kelompok mineral lempung (Clay mineral ) pada alterasi argilik ini juga 

Br 
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hadir mineralisasi pirit. Zona alterasi argilik terjadi karena, proses argilik merupakan resapan fluida 
hidrotermal dengan suhu rendah yang melewati rongga atau celah baik berupa celah primer 
maupun sekunder pada batuan, yang menuju kepada tekanan yang lebih rendah, alterasi argilik 
ditemukan mengalterasi pada satuan tuf. 
 
a. Ciri Mineral Ubahan Argilik 

 

Ciri  mineral  yang ada pada zona ubahan argilik adalah lempung dengan mineral sulfida pyrite 
dan ± kalkopirit, magnetite, rutil. 

 
b. Zona Sebaran Argilik di daerah penelitian 

 

Zona ubahan argilik merupakan zona alterasi yang menempati sekitar 43 % dari keseluruhan 
luas daerah penelitian. Zona alterasi ini telah mengubah Satuan Tuf.  Alterasi ini terlihat jelas di 
beberapa lokasi terutama di lokasi Gunung Pelangan, Gunung Permula dan sekitarnya. Selain itu 
terdapat disekitaran daerah Pondok Pake, Gunung Batupajang, Gunung Gebangtebal, Pelangan 
Barat, Pelangan Timur, Kayuputih dan Tembowong. Intensitas dari zona alterasi ini medium 
hingga intensif (25%-60%). Zona alterasi ini dicirikan oleh himpunan mineral yang berupa 
mineral lempung dan hadirnya mineral rutil. 

 
c. Pembahasan 

 

Secara megaskopis kenampakan batuan yang teralterasi Argilik mempunyai warna pada bagian 
luar coklat terang sampai coklat gelap dan bagaian dalam  berwarna putih  keabu-abuan atau 
putih kecoklatan. Batuan yang terubah akan mempunyai tingkat kekompakan yang rendah, 
karena pada zona ini telah terubah menjadi mineral lempung. Di lapangan ditemukan bahwa 
biasanya zona alterasi ini berkembang dengan baik pada daerah yang berdekatan dengan urat-
urat kuarsa. Warna putih menunjukkan kehadiran mineral lempung, biasanya kaolin, sedangkan 
warna kecoklatan menandakan intensitas proses pelapukan pada alterasi tersebut. Mineral 
sulfida seperti pirit telah banyak teroksidasi menjadi hematit yang berwarna kuning kecoklatan. 
Urat urat kuarsa tipis dengan panjang bervariasi mulai dari 5 cm hingga 1 m, dan dengan 
ketebalan 1 mm – 1 cm, Batuan asal yang mengalami alterasi argilik ini adalah tuf. 
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Foto sayatan poles contoh batuan tuf terubah, tampak mineral rutil (RT) hadir  
sebagai mineral tambahan pada batuan vulkanik. 

 
Tabel. 4-3.   Kisaran temperatur dan pH pembentukan mineral-mineral penciri Zona 

Argilik didaerah penelitian (Reyes, 1990 dalam Hedenquist, 1998). 

 

Mineral 
ubahan  

Temperatur  (⁰ C) 

50 100 150 200 250 300 

Silika                                                              

Magnetit                                                             

Serisit                                                             

Pirit                                                             

Rutil                                                             

Temperatur 180⁰  - 190⁰  C  ( Reyes dalam Hedenquist, 1998 ) 

pH 4-5 ( Corbett dan Leach, 1998 ) 

 
Mineral-mineral logam yang diketemukan: 

 Rutil (TiO2), warna abu-abu kecoklatan terang, an-isotropik, relief tinggi, refleksi-dalam 
berwarna kuning terang kecoklatan, kristalin, berbutir halus, diketemukan tersebar tidak 
merata pada batuan dasitik. Rutil diketemukan sebagai mineral tambahan/ asesori pada 
batuan vulkanik.   

 
Mineral-mineral logam yang diketemukan : 

 Pirit (FeS2), warna krem pucat, isotropik, relief tinggi, kristalin kubik, diketemukan berbutir 
halus membentuk kelompok kecil dan tersebar tidak merata pada batuan. 

 Magnetit (Fe3O4), warna abu-abu kecoklatan, isotropik,  diketemukan beberapa butir halus 
dan tersebar tidak merata pada batuan. 
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Keterdapatan mineral-mineral tersebut maka diindikasikan bahwa daerah telitian ini memiliki tipe 
ubahan  yaitu tipe Ubahan Argilik. 
 
3.     Zona Ubahan Propilitik 
 

Jenis alterasi ini umumnya dicirikan oleh kehadiran mineral klorit-epidot-aktinolit (Corbett & 
Leach, 1996). Zona ini berkembang pada bagian luar dari zona alterasi, yang dicirikan oleh kumpulan 
mineral epidot maupun karbonat dan juga klorit. Klorit adalah mineral yang umum pada zona ini. 
Pirit, kalsit, dan epidot berasosiasi dengan mineral mafik (biotit dan horblenda) yang teralterasi 
sebagian atau seluruhnya menjadi klorit dan karbonat. Alterasi ini dipengaruhi oleh penambahan 
unsur H dan CO2. Kristal plagioklas mengalami argilitisasi dengan intensitas kecil, biotit mengalami 
perubahan menjadi klorit dengan atau tanpa karbonat. 
 

Pada pengamatan lapangan, batuan yang termasuk pada zona ini umumnya menampakan 
warna abu-abu  gelap hingga abu-abu kehijauan, hal ini disebabkan oleh ubahan dari mineral 
penyusun batuan menjadi mineral yang umumnya berwarna hijau yaitu kloriote dan epidot.  
 
a. Ciri Ubahan Propilitik. 
 

Ubahan propilitik dicirikan oleh hadirnya mineral-mineral ubahan epidot, klorit, karbonat dan 
sedikit mineral pirit. 

 
b. Sebaran Zona Propilitik di Daerah Penelitian 
 

Sebaran zona propilitik di daerah penelitian menempati kurang lebih 22 % dari keseluruhan luas 
daerah penelitian. Zona alterasi ini umumnya telah mengubah Satuan Breksi Gunungapi. 
Ubahan ini terlihat pada daerah bagian selatan, baratdaya dan barat di daerah penelitian. 

 
c. Pembahasan  
 

Alterasi propilitik dapat dijumpai di Lp III-1, Lp IV-2, pada daerah telitian, penyebaran alterasi ini 
menyebar dari barat hingga tenggara daerah telitian, alterasi ini terdapat pada litologi breksi 
gunungapi, dan batuan terobosan dasit. Ubahan propilitik tersingkap baik pada dinding terjal 
bagian selatan dan baratdaya, yang mengalami proses propilitisasi dengan intensitasnya yang 
cukup banyak. Proses propilitisasi ini didominasi oleh mineral klorit-kalsit-pirit serta pada 
ubahan terdapat mineral bijih berupa magnetit dan pirit, hal ini merupakan proses penggantian 
dari mineral plagioklas pada breksi gunungapi. Hal ini semua dikontrol oleh fluida hidrotermal 
serta rekahan batuan sebagai celah atau ruang akumulasi fluida pada wallrock breksi 
gunungapi.  

 
Kenampakan fisik ubahan ini yaitu berwarna warna abu-abu  gelap hingga abu-abu kehijauan, 
tidak menunjukan adanya kedudukan, teraltrasi, kompak, dengan komposisi mineral Plagioklas 
(7 %); Feldspar (15 %); Piroksen (4 %); Mineral opak (5 %); Gelas (25 %); dan Mikrokristalin (35 
%). terubah dengan mineral sekunder yang terdiri dari klorit (5 %) Karbonat (5 %). Terdapat 
urat-urat kuarsa, pasir sebagai semen, vuggy dan adanya oksidasi. Fragmen: andesit, dasit, lava, 
tuf, dan caly. Ukuran fragmen 1 cm – 35 cm dengan bentuk membulat sampai menyudut 
tanggung.  
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Foto dari  kenampakan ubahan propilitik pada batuan breksi gunungapi yang 
tersingkap di sekitar Gunung Marmadi, pada Lokasi Pengamatan  Lp IV-02  

 
Secara petrografi sayatan bertekstur porfiritik-trachytic, masa dasar afanitik, hipokristalin, 

hipidiomorf, kumuloporfiritik, aliran masa dasar, vesikuler,  komposisi mineral terdiri dari plagioklas, 
k-felspar, piroksen, hornblend dan mineral opak, yang tertanam dalam masadasar mikrokristalin  
dan gelas. Mineral sekunder yang hadir berupa klorit dan  karbonat. Karbonat hadir sebagai 
penggantikan plagioklas. 
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Fenokris: (31%) 

 
 Plagioklas (7%) :tidak berwarna; euhedral – subhedral; kembar albit, albit-karlsbad, terdapat 

membentuk kumuloporfiritik dengan piroksen, sebagian telah mengalami korosi dan 
terubah menjadi karbonat. 

 Felspar (15%) : tidak berwarna dan agak keruh, ukuran 0,5 - 2,4 mm, bentuk kristal  
subhedral sampai anhedral, jenis sanidin  tampak telah mengalami retakan dan ubahan 
menjadi kalsit. 
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 Piroksen (4%) :kuning kecoklatan – agak kehijauan, subhedral, prismatik panjang dan 
pendek,belahan 1 arah, relief tinggi, sebagian terdapat membentuk kumuloporfiritik dengan 
plagioklas. 

 Mineral opak (5%) : hitam, opak, tidak tembus cahaya, terdapat menginklusi pada beberapa 
fenokris terutama plagioklas, olivin dan piroksen, sebagai masadasar hadir sedikit berupa 
mikrokristalin. 

 
Massadasar: (60%) 
 

 Gelas (25%):Tidak berwarna,sebagai hasil vitrifikasi dari fenokris dan terdapat sebagai 
masadasar bersama mikrolit plagioklas 

 Mikrokristalin (35%) : Tidak berwarna sampai kuning kusam,setempat abu-abu keruh, terdiri 
dari mineral halus berupa mikrolit plagioklas   

 
Mineral sekunder: (9%) 
 

 Karbonat (5%): Tidak berwarna sampai coklat terang,kristalin halus-sedang,relief 
bergelombang, membentuk relief, interferensi kuning terang, pleokroisme lemah, sebagai 
hasil ubahan dari plagioklas dan piroksen. 

 Klorit (4%): warna hijau terang, berserabut halus, hadir sebagai mineral sekunder yang 
menggantikan plagioklas dan felspar 

 
Berdasarkan hasil analisa petrorafi ditemukan mineral-miineral sekunder seperti klorit, 

karbonat maka tipe alterasi yaitu alterasi prorpilitik kisaran suhu antara 220⁰c   sampai 
300⁰Cterbentuk pada PH netral pada salinitas yang beragam pada umumnya terbentuk pada 
permeabilitas rendah. Pembentukan alterasi propilitik pada daerah telitian disebabkan oleh adanya 
ruang (sesar dan kekar) sebagai jalan keluar fluida hidrotermal yang kemudian bereaksi dengan 
batuan breksi polimik, produk vulkanik sehingga terbentuk himpunan mineral-mineral ubahan yang 
mencirikan tipe Alterasi Propilithik. 
 

Tabel 4-4.  Kisaran temperatur dan pH pembentukan mineral-mineral penciri Zona 
Poplitik di daerah penelitian (Reyes, 1990 dalam Hedenquist, 1998). 

 

Mineral 
ubahan  

Temperatur  (⁰ C) 

50 100 150 200 250 300 

Silika                                                              

Klorit                                                             

Epidot                                                             

Temperatur 220⁰  - 300⁰  C  ( Reyes dalam Hedenquist, 1998 ) 

pH 6-7 ( Corbett dan Leach, 1998 ) 

 
Pembagian temperatur menurut Reyes (1990) dalam Hedenquis 1998 klorit pada zona ini 

memiliki zona temperatur antara 110⁰ C – 340 ⁰ C dan epidot antara 220⁰ C - 270⁰ C. Temperatur 
untuk pembentukan zona ini antara 220⁰ C - 270⁰ C. Berdasarkan Corbett dan Leach (1998) dan 
kehadiran asosiasi mineral silika, klorit, epidot maka zona alterasi ini dapat disebandingkan dengan 
zona propilitik yang mendekati kondisi netral pH 6-7. 
 

3.4.5  Tipe Endapan  
 

Sistem endapan yang berkembang di sepanjang magmatic arc dicirikan oleh tipe epitermal 
sulfida rendah, epitermal sulfida tinggi, dan porfiri. Endapan epitermal terbentuk pada kedalaman 
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yang dangkal, yaitu antara 1-2 km dari permukaan dan pada suhu <150 C sampai 300 C (Corbett 
dan Leach, 1998). 

 
Terdapat dua jenis endapan epitermal, yaitu endapan sulfida tinggi (HS) dan endapan sulfida 

rendah (LS). Kedua sistem tersebut terbentuk dari fluida dengan komposisi kimia yang berbeda 
dalam lingkungan volkanik yang berbeda. Endapan tipe HS berasosiasi dengan fluida dominan 
magmatik, sedangkan tipe LS berasosiasi dengan pH netral dengan fluida dominan meteorik. 
Kesebandingan karakter jenis endapan dengan daerah penelitian sebagai berikut : 
 

Tabel 4-5. Tabel perbandingan endapan tipe epitermal dengan daerah penelitian 
 

Kriteria Epitermal LS Epitermal HS Daerah Penelitian 

Fliuda 
Hidrothermal 

Air meteorik dominan dari 
pada air magmatik, pH men-
dekati netral, Kondisi reduksi 

Diseminasi air magmatik daripada 
air meteorik, pH asam, Kondisi 
oksidasi 

 
pH netral mendekati asam 

Mineral Bijih Pirit, electrum, emas, spa-lerit, 
galena dan arsenopirit 

Pirit, enargit, luzonit, kalkopirit, 
kovelit, emas, dan telurida. 

Pirit, kalkopirit, rutil, mag-
netit, bornit. 

Mineral 
Gangue 

Kuarsa, kalsedon, kalsit, adu-
laria, iillit, karbonat 

Kuarsa, alunit, barit, kaolinit, piro-
filit, dan dikit 

Kuarsa, epidot, klorit 

Bentuk 
Endapan 

Urat dominan umumnya Dominan diseminasi Urat lebih dominan. 

 
 Tekstur 

Urat mengisi rongga (bands, 
colloform, dru ses) dan brek 
sia 

Penggantian batuan samping, brec-
cia filling dan urat. 

Urat terisi mineral sulfida,  
massive, vuggy 

 
Daerah penelitian memiliki pH netral mendekati asam, kehadiran mineral bijih Pirit, kalkopirit, 

rutil, magnetit, bornit, mineral gangue kuarsa, epidot, klorit, maka dapat disimpulkan tipe endapan 
di daerah penelitian termasuk tipe endapan epitermal low sulfida (Corbett dan Leach, 1998). 
 

Dapat digambarkan bahwasanya daerah penelitian berdasarkan bentuk sebaran/dimensi 
alterasi dan mineralisasi, tekstur dan struktur vein/veinlets, temperatur fluida hidrothermal yang 
terperangkap, dan kehadiran mineral gangue. Maka sistem alterasi dan mineralisasi daerah Pelangan 
dan sekitarnya termasuk dalam tipe endapan bijih epithermal low sulphidation (klasifikasi Lindgren 
1933, serta Hayba dkk 1986), sebagaimana diperlihatkan pada tabel 6.20. di berikut  ini : 
 

Tabel 4-6.  Karakteristik mineralisasi tipe endapan epythermal low 
sulphidation daerah  Pelangan dan sekitarnya. 

 

Perkiraan temperatur < 100
0
 – 300

0
 C 

Batuan Samping Breksi gunungapi  dan tufa gunugapi 

Pola Mineralisasi Open space filling 

Kontrol Mineralisasi Struktur geologi dan permeabilitas primer batuan 

Tipe Ubahan Silisifikasi, argilik dan propilitik, 

Mineral Gangue kuarsa, epidot, klorit 

Mineral Bijih Pirit, kalkopirit, rutil, magnetit, bornit. 

Tekstur urat Stokwork, massive, vuggy 

Tipe Mineralisasi Epythermal Low Sulphidation 

 
 

Mekanisme mineralisasi dapat diinterpretasikan berdasarkan kumpulan mineral ubahan, suhu, 
dan kondisi pH. Urut-urutan tahapan alterasi dalam gambar Leach, 1998 didasarkan pada 
pengelompokkan kehadiran mineral ubahan yang ditunjukkan pada Gambar 6.21. 
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Bagian pertama dimulai dengan akitifitas magmatisme yang menyebabkan intrusi dasit 
sebagai sumber panas sekaligus sumber larutan hidrotermal. Aktifitas tektonik yang telah terjadi 
sebelumnya dan mengontrol patahan menyebabkan larutan hidrotermal yang dapat berasal dari 
larutan sisa magma naik melalui jalur patahan dan berinteraksi dengan batuan samping yang 
menyebabkan terjadinya proses alterasi hidrotermal. 
 

Berdasarkan himpunan mineral alterasi dengan mengacu pada klasifikasi Leach (1998), maka 
alterasi yang terjadi di daerah penelitian dikelompokkan menjadi 3 (tiga) zona alterasi, yaitu: Zona 
Ubahan Silisifikasi, Zona Ubahan Argilik, Zona Ubahan Propilitik dengan sistem Ephitermal low 
sulphida. 
 

 
 
Gambar 4-3  Tahapan pembentukan Zona Alterasi Hidrotermal daerah penelitian dalam  

Sistem Alterasi Hidrotermal (modifikasi dari Leach, 1998). 
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3.5.   Sejarah Geologi 
 

Sejarah geologi daerah penelitian dimulai pada Kala Oligosen Akhir, yaitu dengan dimulainya 
aktivitas tektonik yang diikuti oleh kegiatan gunungapi yang menghasilkan Breksi Gunungapi Formasi 
Pengulung dan Tufa Gunungapi Formasi Kawangan. Kegiatan gunungapi ini berlangsung sampai 
Miosen Awal, dengan kondisi pada waktu itu adalah darat. Aktivitas tektonik ini berasal dari 
penumjaman lempeng Samudra Hindia Australia kebawah lempeng Benua Asia.  
 

Pada kala Miosen Tengah terjadi kegiatan magma yang ditandai munculnya sebuah retas dasit 
yang menerobos Formasi Pengulung dan Formasi Kawangan. Terobosan batuan ini merupakan 
kegiatan purna-magmatik yang mengakibatkan proses ubahan dan mineralisasi bijih sulfida serta 
hadirnya urat-urat kuarsa pada batuan yang diterobosnya. 
 

Pada Miosen Akhir, dalam kondisi cekungan memungkinkan terbentuknya endapan batuan 
batugamping Formasi Ekas, pada Akhir Tersier atau Awal Pliosen terjadi kegiatan tektonika 
(orogenesa) yang menyebabkan timbulnya sesar geser dan sesar normal dan aktivitas tektonik 
berlangsung terus hingga Awal Plistosen berupa kegiatan gunungapi yang produknya diendapkan di 
bagian utara daerah penelitian. . 
 

Mulai Kala Plistosen Akhir hingga Holosen mulai aktiivitas pengikisan (erosi) dan sedimentasi 
yang terjadi pada batuan-batuan yang ada yang kemudian diendapkan sebagai satuan endapan 
aluvial dengan ukuran lempung, pasir, kerikil, kerakal, hingga bongkah.  
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BAB 4.   KESIMPULAN 
 
 
 
 

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, 
yaitu geomorfologi, stratigrafi, struktur geologi, mineralisasi sulfida dan  sejarah geologi daerah 
penelitian, yaitu daerah Palangan, Kecamatang Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara 
Barat dapat disimpulkan sebagai berikut:  
 

1. Geomorfologi daerah penelitian dapat dikelompokan menjadi 4 (empat) satuan 
geomorfologi,  yaitu: (1). Satuan geomorfologi perbukitan gunungapi; (2). Satuan Perbukitan 
Intrusi; (3). Satuan Perbukitan Gamping; dan (4). Satuan Dataran Aluvial. Pola aliran sungai 
yang terdapat di daerah penelitian berpola dendritik yang dikontrol oleh jenis litologi yang 
homogen. Jentera geomorfik bentangalamnya berada pada tahapan muda dan dewasa.  

 
2. Tatanan batuan dari tua ke muda adalah Satuan Breksi Gunungapi (Formasi Pengulung) dan 

Satuan Tufa Gunungapi (Formasi Kawangan). Hubungan stratigrafi kedua satuan menjemari 
atau berubah facies dan terbentuk di lingkungan darat pada kala Oligosen Akhir - Miosen 
Awal. Batuan Dasit dijumpai menerobos kedua satuan tersebut pada kala Miosen Tengah; 
Satuan Batugamping Formasi Ekas yang diendapkan pada kala Miosen Akhir di lingkungan 
laut dangkal. Satuan Batugamping Formasi Ekas menindih tak selaras diatas Satuan Tufa 
Gunungapi Formasi Kawangan dan Satuan Breksi Gunungapi Formasi Pengulung. Satuan 
Aluvial merupakan satuan termuda di daerah penelitian berupa material lepas berukuran 
lempung hingga bongkah.   

 
3. Struktur geologi yang terdapat di daerah penelitian berupa struktur kekar dan sesar. Adapun 

kekar-kekar yang dijumpai berupa kekar gerus dengan arah umum Baratlaut – Tenggara dan 
Baratdaya – Timurlaut. Kekar tarik berarah Utara – Selatan. Struktur patahan yang dijumpai 
berupa Sesar Mendatar Gundi, Sesar Mendatar Labuan Poh, Sesar Mendatar Ketapang, 
Sesar Mendatar Sekotong, Sesar Mendatar Brambang, dan Sesar Mendatar Pelangan. 
Keseluruhan sesar yang ada berarah baratlaut – tenggara yang terjadi pada kala Pliosen – 
Plistosen (orogenesa Pliosen – Plistosen). 

 
4. Zona ubahan hidrotermal yang terdapat di daerah penelitian dapat dikelompokan menjadi 3 

(tiga) zona, yaitu: (1). Zona Ubahan Silisifiaksi; (2). Zona Ubahan Argilik; dan (3). Zona 
Ubahan Propilitik. Mineralisasi sulfida yang terdapat di daerah penelitian bertipe endapan 
epithermal dan terjadi pada purna magmatik (post-magmatic) kala Miosen Tengah. 
Berdasarkan genesa pembentukan endapan hidrotermal di daerah penelitian merupakan 
endapan hidrotermal tipe porphyry Au – Ag. 
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LAMPIRAN I.  PETA GEOMORFOLOGI  
 

PETA GEOMORFOLOGI  
DAERAH PELANGAN DAN SEKITARNYA 

 KECAMATAN SEKOTONG, KABUPATEN LOMBOK BARAT – NTB 
 

 
 

KETERANGAN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Satuan Geomorfologi Perbukitan Bukit Gamping 

Satuan Geomorfologi Perbukitan Intrusi 

Satuan Geomorfologi Perbukitan gunungapi 

Satuan Geomorfologi Dataran Aluvial  



 37 Geologi dan Mineralisasi Hidrotermal Daerah Pelangan, Kecamatan Sekotong, NTB 

 

LAMPIRAN II.  PETA GEOLOGI  

 
PETA GEOLOGI 

DAERAH PELANGAN DAN SEKITARNYA 
KECAMATAN SEKOTONG – KABUPATEN LOMBOK BARAT 

NUSA TENGGARA BARAT 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomk 

B A 

Satuan Aluvial Sungai 

Satuan Batuan Batugamping (Tme) 

Satuan Batuan Intrusi  Dasit (Tmi) 

B = Satuan Batuan Breksi Gunungapi (Tomp) 

A = Satuan Batuan Tufa Gunungapi (Tomk) 

Holosen 

Miosen Akhir 

Miosen Awal 

Sesar Geser Jurus 

 Tomp 

  Tomp 

 

        Tomp 

Tme 

Tme 

 

              Tomp                                        Tomp                                        Tomp                                                    Tomp          

Tmi 

Tmi 
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LAMPIRAN III.  PETA ZONA UBAHAN HIDROTERMAL  
 
 

PETA ZONA UBAHAN HIDROTERMAL DAN MINERALISASI 
DAERAH GUNUNG BERAMBANG  

WILAYAH PELANGAN, KECAMATAN SEKOTONG, KABUPATEN LOMBOK BARAT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Gunung 

Berambang 

 

ZONA UBAHAN SILISIFIKASI 

ZONA UBAHAN ARGILIK 

ZONA UBAHAN PROPILITIK 


