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BAB 1   PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan posisi geologinya daerah Mulyasejati, Kecamataan Ciampel, Kabupaten Karawang, 

Jawa Barat berada pada mandala paparan kontinen (Soejono, 1984).  Satuan batuan terbawah yang 

menyusun Mandala Paparan Kontinen adalah Formasi Cibulakan yang terdiri dari Batunapal, Batupasir 

dan Batugamping, ditutupi oleh Formasi Parigi berupa Batugamping yang berumur Miosen Tengah, 

selanjutnya diendapkan Formasi Subang berupa Batulempung, kemudian diendapkan Formasi 

Kaliwangu berupa Batupasir dan Batulempung yang kaya Moluska. Terakhir diendapkan Formasi 

Tambakan berupa endapan gunungapi muda yang berumur Kuater. Lingkungan pengendapan pada 

Mandala Paparan Kontinen ini adalah laut dangkal dengan kedalaman neritik dan mekanisme 

pengendapannya menunjukan laut dangkal dan kondisi tektonik yang stabil. 

 
 Menurut Achdan dan Sudana (1992) dalam peta Geologi lembar Karawang, Jawa Barat, daerah 

telitian disusun oleh batuan-batuan dari Formasi Jatiluhur, Formasi Parigi dan Formasi Subang. Adanya 

perbedaan penamaan formasi antara Formasi Cibulakan (Soejono, 1984) dan Formasi Jatiluhur 

(Achdan, 1992) terhadap batuan yang sama menarik untuk diteliti mengingat ciri formasi merupakan 

hal yang penting diidalam sandi stratigrafi agar supaya tidak terjadi duplikasi penamaan formasi 

terhadap batuan yang sama.  

Berdasarkan ciri-ciri dari mandala paparan kontinen sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Soejono (1984) dan adanya perbedaan penamaan formasi terhadap batuan yang sama (Formasi 

Cibulakan dan Formasi Jatiluhur), maka daerah  Mulyasejati menjadi menarik untuk diteliti.   

1.2      Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dan pemetaan geologi daerah Mulyasejati, Kecamataan Ciampel, Kabupaten 

Karawang, Jawa Barat adalah untuk mengetahui sejarah perkembangan cekungan, sejarah 

perkembangan tektonik dan sejarah perkembangan bentangalam (paleogeografi).   

 

1.3      Letak, Waktu  dan Kesampaian Daerah Penelitian 
 

Secara administratif daerah telitian mencangkup empat desa, empat kecamatan, dua kabupaten 

dan satu provinsi, yakni Desa Mulyasejati, Desa Mulyasari, Desa Tamansari dan Desa Kutamanah serta 

Kecamatan Ciampel, Kecamatan Telukjambe, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten 

Karawang, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.  

 

Luas daerah telitian adalah 67,5 km2 dengan panjang 9 km dan lebar 7.5 km. Daerah telitian 

termasuk dalam Peta Geologi  lembar Karawang No. 1209-5 dan 1210-2 tahun 1992 dengan skala 

1:100.000, dan Peta Rupabumi Indonesia terbitan Bakosurtanal lembar Kuta Negara No. 1209-521 

tahun 1999 dengan skala 1 : 25.000. Batas-batas geografis daerah telitian adalah  107° 16’ 28” BT - 

107° 20’ 38” BT dan 06° 24’ 51” LS -  06° 29’ 58” LS. 
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Lokasi daerah telitian berada disebelah timurlaut kota Bogor, berjarak ± 67 km  dengan waktu 

tempuh sekitar 3 – 4,5 Jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat 

melalui jalur Bogor – Citereup – Cibarusah – Karawang. Waktu yang diperlukan untuk penelitian 

kurang lebih 3 (tiga) bulan dimulai sejak akhir oktober 2014 hingga bulan Desember 2014, meliputi 

pekerjaan persiapan, pekerjaan lapangan, laboratorium, studio dan penyusunan laporan. 

 

1.4      Metoda Penelitian 
 

Metoda penelitian yang dipakai dalam pekerjaan ini dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahap 

persiapan, tahap pekerjaan lapangan, tahap pekerjaan laboratorium dan studio, dan tahap pembuatan 

laporan 

 
 

 
 

Gambar 1.1 Lokasi Daerah Mulyasejati, Kecamatan Ciampel, Kabupaten 
Karawang, Jawa Barat 
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BAB 2    GEOMORFOLOGI 
 
 
 
 

2.1.     Fisiografi Jawa Barat 
  

Fisiografi Jawa Barat menurut Van Bemmelen (1949) dapat dikelompokan menjadi 6 (enam) 
zona fisiografi, yaitu (gambar 2.1): 
 

1. Zona Dataran Pantai Jakarta. Zona ini terletak pada bagian utara Jawa Barat, memanjang ke 
timur mengikuti pantai utara Jawa Barat sampai ke Cirebon, dengan lebar sekitar 40 km. 
Daerah ini umumnya memiliki bentuk morfologi yang datar, kebanyakan ditutupi oleh 
endapan sungai dan sebagian lagi oleh lahar gunungapi muda. 

 
2. Zona Bogor. Zona ini terletak di bagian selatan Dataran Pantai Jakarta, daerah ini memanjang 

dari barat ke timur melalui Kota Bogor, Purwakarta dan menerus ke Bumiayu di Jawa Tengah, 
dengan lebar maksimum sekitar 40 km. Berbeda dengan Dataran Pantai Jakarta, Zona Bogor 
umumnya mempunyai ekspresi morfologi berbukit - bukit. Umumnya perbukitan ini 
memanjang dari  barat ke timur di sekitar Kota Bogor, sedangkan pada daerah sebelah timur 
Purwakarta perbukitan ini berbelok ke Selatan dan membentuk perlengkungan di sekitar Kota 
Kadipaten dari zona. Perbukitan ini disebut sebagai antiklinorium yang terdiri dari perlipatan 
kuat lapisan yang berumur Neogen (Van Bemmelen, 1949). Di beberapa tempat Zona Bogor ini 
dipengaruhi oleh adanya intrusi - ntrusi batuan beku yang memberikan ekspresi morfologi 
yang terjal. Kenampakan ini ditemukan di Cirebon dan Gunung Sanggabuana di Purwakarta. 

 
3. Zona Depresi Tengah (Zona Bandung). Zona ini merupakan daerah depresi antar gunung 

(Intermountain Depression) dengan pelamparan memanjang dari arah barat ke timur. 
Pelamparan ini dimulai dari Pelabuhan Ratu mengikuti lembah Cimandiri melalui Kota 
Bandung dan berakhir di Sagaranakan di Muara Sungai Citandui. Luas pelamparan dari Zona 
Depresi Tengah ini adalah 20 - 40 km, daerah ini oleh Van Bemmelen, (1949) disebutkan 
sebagai puncak Geantiklin Jawa Barat yang  pada saat terjadinya pengangkatan. Akibatnya 
pada daerah - daerah yang rendah terisi oleh endapan sedimen yang berumur Tersier. 

 
4. Zona Pegunungan Selatan Jawa Barat.  Zona ini terletak di sebelah selatan Jawa Barat, yang 

merupakan deretan pegunungan yang memanjang dari arah barat ke timur, dimulai dari 
Pelabuhan Ratu sampai ke Pangandaran. Penjajaran pegunungan ini mempunyai pelamparan 
yang sangat luas dan membentuk dataran dengan kemiringan relatif landai ke arah Selatan. 
Zona ini oleh Pannekoek, (1946) disebut dengan plateau, dan lebih dikenal dengan nama 
Jampang Plateau yang di tempati oleh endapan laut dangkal. 

 
5. Pegunungan Kubah Bayah. Zona ini di cirikan oleh morfologi perbukitan dengan topografi 

kasar dan di tempati oleh batuan volkanik dan sedimen Tersier. Zona Pegunungan Kubah 
Bayah di bagian utara dibatasi oleh Zona Bogor dan di bagian timurnya dibatasi oleh 
Gunungapi Kuarter. 

 
6. Gunungapi Kuarter. Zona ini menutupi sebagian zona yang ada di bawahnya, dicirikan oleh 

morfologi gunungapi yang berbentuk kerucut dan perbukitan, tersebar dari barat ke timur 
yang tersusun dari material produk gunungapi Kuarter. 
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Gambar 2.1.  Zona Fisiografi Jawa Barat (Van Bemmelen, 1949). 
 

2.2.    Geomorfologi Daerah Telitian 
 

Daerah telitian termasuk dalam fisiografi Zona Paparan Kontinen. Morfologi daerah telitian 
secara umum merupakan daerah yang berbentuk punggungan-punggungan dan lembah-lembah yang 
memanjang barat - timur dengan kelerengan landai sampai terjal. Batuan yang menempati morfologi 
ini berupa batuan sedimen neogen yang terlipat dan terpatahkan. Secara genetik, morfologi daerah 
telitian dapat dibagi menjadi 2 (dua) satuan geomorfologi, yaitu : 

 

2.2.1 Satuan Geomorfologi Perbukitan Lipat Patahan 
Genesa pembentukan satuan geomorfologi ini dikontrol oleh struktur perlipatan dan patahan, 
dengan betuk morfologi perbukitan yang memanjang barat - timur. Satuan geomorfologi ini 
menempati ± 78.69% dari luas daerah penelitian dan penyebarannya berada di bagian utara, 
timur dan selatan daerah penelitian, meliputi daerah Tanjakanpancol, Munjul, Cipapayan, 
Cisarua dan Cikondang. Satuan ini disusun oleh perselingan batupasir dan batulempung, 
batugamping dan batulempung sisipan batupasir.  
 
Morfometri satuan ini berada pada ketinggian 50 - 100 mdpl, dengan kemiringan lereng 12° - 
21°. Proses-proses geomorfologi yang teramati di lapangan berupa pelapukan, erosi dan 
sedimentasi. Proses pelapukan berupa lapisan tanah dengan ketebalan berkisar 50cm - 3m. 
Erosi yang berkembang pada daerah ini berupa erosi jenis alur (ravine), erosi drainase dan erosi 
saluran (gully erosion). 
 
Berdasarkan bentuk-bentuk bentangalam pada satuan ini yang sudah memperlihatkan adanya 
pembalikan topografi berupa bentuk perbukitan sinklin dan lembah antiklin maka maka jentera 
geomorfik satuan ini sudah dalam tahapan geomorfik dewasa. 

 
2.2.2 Satuan Geomorfologi Dataran Aluvial 

 
Secara genetik satuan geomorfologi ini dibentuk oleh hasil endapan dari aktivitas sungai berupa 
material lepas berukuran lempung - pasir. Sungai-sungai pada satuan ini umumnya berada pada 
stadia sungai dewasa, dimana tingkat erosi vertikal lebih kecil dibandingkan dengan tingkat erosi 
lateral. Satuan dataran aluvial di daerah penelitian dicirikan oleh adanya dataran banjir, tanggul 
alam. 
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Menempati sekitar 4.44 % dari luas daerah penelitian, menyebar di sepanjang hilir sungai 
Cisubah, Cigembol, Cisaga dan Cipatunjang. Morfometri satuan ini berada pada ketinggian 5 – 
50 m, dengan kemiringan 0° - 2°. Proses geomorfologi yang teramati berupa erosi dan 
sedimentasi. Erosi yang berkembang pada satuan ini berupa erosi lateral lebih dominan 
dibandingkan erosi vertikal. Jentera geomorfik satuan geomorfologi ini masuk kedalam stadia 
geomorfik muda, didasarkan atas proses sedimentasi masih berlangsung sampai sekarang. 
 
Keseluruhan daerah telitian memiliki pola aliran sungai trellis yang dikontrol oleh punggungan-

punggungan bukit dan lembah-lembah yang berarah barat - timur, dimana sungai-sungai utama 
seperti sungai Cisentek, sungai Citalahab, Cisalak, Cikeruh dan sungai Cikarangjati mengalir pada 
bagian lembah dan cabang-cabang sungainya mengalir dari punggungan lerengnya membentuk pola 
yang menyerupai pagar. Pola aliran rektangular hanya dijumpai disepanjang  struktur patahan sesar 
mendatar yaitu di jumpai terutama di bagian selatan lembar peta, tepatnya pada sungai Cisarua dan 
sungai Cikondang.  
 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan terhadap sungai-sungai yang terdapat di daerah 
telitian, maka proses erosi sungai yang berkembang di daerah penelitian secara umum berada pada 
tahapan muda dan tahapan dewasa. Sungai-sungai dengan proses erosi berada pada tahapan muda 
antara lain adalah sungai Cibayat, sungai Citalahab, sungai Cisubah, sungai Cisentek, anak sungai 
Cipatunjang  dan sungai Cigombong. Sedangkan sungai-sungai dengan proses tahapan dewasa adalah 
bagian hilir dari sungai-sungai Cisubah, Cigembol, Cikarangjati dan Cipatunjang. 

 
 

 
 

Gambar 2-2 Pola Aliran Sungai Daerah Telitian 
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Satuan Geomorfologi Perbukitan Lipat-Patahan 
dilihat dari lereng bukit Pasirheas dari desa 
Cikondang kearah utara. 

 

 
Satuan Geomorfologi Perbukitan Lipat-Patahan 
dilihat dari Desa Pasirremeng kearah tenggara 

  
 

Satuan Dataran Aluvial Sungai yang tersusun dri 
material lepas ukuran lempung hingga kerikil dijumpai 
di lokasi sungai .........................desa Kutanegara 

 

 
Satuan Dataran Aluvial Sungai yang tersusun dari 
meterial lepas ukuran lempung – pasir dijumpai 
dilokasi sungai Cigembol. 
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BAB 3  STRATIGRAFI 
 

 
 
3.1.    Mandala Sedimentasi Jawa Barat  

 
Berdasarkan sejarah sedimentasi dan jenis litologi, mandala sedimentasi Jawa Barat menurut 

Soejono (1984) terbagi atas 3 mandala sedimentasi (gambar 3.1), yaitu : (1). Mandala Paparan 
Kontinen;  (2). Mandala Cekungan Bogor; dan (3). Mandala Cekungan Banten 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
3.1.1. Mandala Paparan Kontinen 

 
Mandala Paparan Kontinen menempati bagian utara Jawa Barat, dengan batas selatan di bagian 

timur adalah Gunung Kromong, Jatiluhur sampai Cibinong Jawa Barat, menyebar ke utara ke lepas 
pantai utara pulau Jawa. Satuan batuan terbawah yang menyusun Mandala Paparan Kontinen adalah 
Formasi Cibulakan yang terdiri dari Batunapal, Batupasir dan Batugamping, ditutupi oleh Formasi 
Parigi berupa Batugamping yang berumur Miosen Tengah, selanjutnya diendapkan Formasi Subang 
berupa Batulempung, kemudian diendapkan Formasi Kaliwangu berupa Batupasir dan Batulempung 
yang kaya Moluska. Terakhir diendapkan Formasi Tambakan berupa endapan gunungapi muda yang 
berumur Kuater. Lingkungan pengendapan pada Mandala Paparan Kontinen ini adalah laut dangkal 
dengan kedalaman neritik dan mekanisme pengendapannya menunjukan laut dangkal dan kondisi 
tektonik yang stabil. 
 
3.1.2. Mandala Cekungan Bogor 

 
Berbatasan dengan Mandala Paparan Kontinen di utara dan Mandala Banten di barat dan batas 

selatan mandala ini diperkirakan dengan deretan anomali gravitasi positif di lepas Pantai Selatan Pulau 
Jawa, dan Timurnya berbatasan dengan Serayu Selatan. Mandala Cekungan Bogor disusun oleh 
singkapan batuan tertua, berupa komplek melange, ditutupi oleh Formasi Ciletuh berupa 
batulempung, batupasir dengan sisipan breksi, diatasnya secara selaras ditutupi Formasi Bayah barupa 
konglomerat, batugamping batupasir kuarsa, batulempung dengan sisipan batubara. Tidak selaras di 
atasnya diendapkan Formasi Batuasih, selanjutnya diendapkan Formasi Rajamandala berupa 

Gambar 3.1 Peta Mandala Sedimentasi Jawa Barat (Soejono,1984) 
 



 8 Geologi Daerah Mulyasejati, Kec. Ciampel, Kab. Karawang, Jawa Barat @2015 by Johan Setiawan & Djauhari Noor 

 

batugamping yang berumur Oligo - Miosen. Di atas Formasi Rajamandala diendapkan Formasi Citarum 
yang merupakan  bagian luar dari sistem kipas aluvial kala Miosen awal. Selanjutnya diatasnya 
diendapkan Formasi Saguling, berupa breksi (endapan turbidit) yang berumur Miosen Tengah. Pada 

akhir Miosen Tengah diendapkan secara tidak selaras Formasi Bojonglopang berupa batugamping dan 
Formasi Cimandiri berupa batupasir dan batulempung. 
 
3.1.3. Mandala Cekungan Banten  

 
Mandala Cekungan Banten memiliki batas timur bertepatan dengan garis yang menghubungkan 

sisi timur Kepulauan Seribu di laut Jawa, menerus mengikuti sesar Cidurian di Jasinga serta menerus ke 
selatan ke arah Pelabuhan Ratu, batas ini berupa sesar turun yang berumur Miosen Tengah. Satuan 
batuan tertua pada Mandala Banten adalah Formasi Bayah yang berumur Eosen yang terdiri atas 
konglomerat, batulempung dan batugamping. Di atasnya diendapkan secara selaras Formasi Cicarucup 
berumur Eosen akhir, bercirikan sedimen klastik yang kaya feldsfar sisipan batugamping dan tuf. 
Fomasi Cijengkol menindih tidak selaras Formasi Bayah yang terdiri dari batupasir, napal dan 
batugamping. Diatasnya secara tidak selaras diendapkan Formasi Citarate yang terdiri dari 
batugamping, tuf dan batupasir. Selanjutnya Formasi Cimapag menutupi secara selaras di atasnya, 
terdiri dari batugamping, batulempung dan napal, kemudian secara berturut-turut Formasi 
Bojongmanik menindih selaras berupa batupasir, batulempung dan batugamping, menindih tidak 
selaras diatasnya Formasi Genteng berumur Pliosen Awal yang terdiri dari sedimen epiklastik tufan 
dengan serakan kayu terkersikan. Satuan termuda dari Mandala Banten ini adalah Endapan Gunungapi 
Muda. Lingkungan pengendapan pada Mandala Banten adalah darat hingga laut dangkal dengan 
kedalaman neritik, dengan mekanisme pengendapan kondisi tektonik relatif stabil.  
 
3.2.     Stratigrafi Mandala Paparan Kontinen 

 
Tatanan batuan Mandala Paparan Kontinen menurut Soejono (1984), tersusun mulai dari yang 

tertua hingga termuda adalah Formasi Jatibarang, Formasi Cibulakan, Formasi Parigi, Formasi Subang, 
Formasi Kaliwangu, Fomasi Tambakan (gambar 3-2). 
 

 
 
 

Gambar 3.2  Penampang terpulihkan Jawa Barat dari Selatan – Utara (Soejono, 1984) 

 

Tatanan Stratigrafi  
Paparan Kontinen 
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3.2.1 Formasi Jatibarang 
 
Nama Jatibarang berasal dari desa kecil Jatibarang, 30 km utara Cirebon. dipakai sebagai nama 

resmi satuan permukaan, terdiri dari batuan hasil gunungapi yang ditemukan pada pemboran  di 
daerah tersebut. Padmosoekismo dan Yahya (1974), yang menganggap  beberapa bagian dari formasi 
ini sebagai batuan dasar, penentuan umur  radio isotop menunjukan umur dari Kapur sampai Oligosen 
Awal. singkapan batuan asal gunungapi di daerah Cikotok yang berumur Eosen dimasukkan ke dalam 
Formasi Jatibarang berdasarkan kesamaan litologi yang terdiri dari endapan volkanik bersifat andesitik 
dan basaltik serta mempunyai kesamaan umur Kapur - Eosen. Stratotipe Formasi Jatibarang diambil 
dari Sumur Jatibarang 50 (JTB 50) yang mencapai kedalaman 3012 m, Sebagai hipostratotipe, atau 
suatu strata yang dapat memberikan tambahan keterangan terhadap stratotipe, disini diusulkan 
singkapan andesit berumur Eosen di Cikotok, Bayah. 
 
3.2.2 Formasi Cibulakan 

 
Formasi Cibulakan bagian bawah dicirikan oleh serpih karbonan berwarna coklat keabu-abuan 

dengan sisipan batubara, kadang-kadang ditemukan lapisan konglomerat. semakin kearah  atas dari 
formasi, kandungan karbonat semakin banyak dan dijumpai napal berwarna abu-abu, banyak 
mengandung glaukonit dengan sisipan batugamping. Formasi Cibulakan bagian tengah terdiri dari 
batugamping berwarna kecoklatan, umumnya padat dengan sisipan serpih dan batupasir tipis 
mengandung glaukonit. Kemudian Formasi Cibulakan atas, terdiri dari batupasir gampingan selang 
seling napal di bagian bawah dan berubah ke atas menjadi lempung. Bagian atas Formasi ini terdiri 
dari napal berselingan dengan batugamping kadang-kadang dolomitan. Ketebalan bervariasi dari satu 
tempat ketempat lainnya, umumnya menebal ke arah selatan. Ketebalan keseluruhan Formasi ini 
mencapai 2141 meter menurut hasil pemboran di Purwakarta (PWK 1) yang dilakukan oleh Pertamina.  

 
Kisaran umur dari Formasi ini adalah Miosen Tengah (N9-N14). Mikrofosil yang muncul pada 

bagian bawah Formasi Cibulakan antara lain Robulus sp. Cibicides fletcheri, Epinoides sp. 
Quenquelocina sp. merupakan fosil bentonik yang hidup pada lingkungan transisi, lingkungan lagoon 
maupun dataran pasang surut. Bagian tengah dan atas merupakan endapan neritik dengan bukti 
kandungan fosil foram benthos Nonion sp, Robulus sp. dan Bulimina sp. menunjukan lingkungan 
dengan kedalaman maksimal 200 m, batas bawah merupakan kontak tidak selaras dengan Formasi 
Jatibarang yang bercirikan endapan gunung api, ciri di lapangan sangat mudah di tandai dengan 
munculnya batugamping masif yang merupakan bagian terbawah dari Formasi Parigi yang 
menutupinya. 
 
3.2.3   Formasi Parigi 
  

Nama Parigi untuk satuan batugamping di Jawa Barat, diambil dari literatur yang dibuat oleh 
Perusahaan Minyak Bumi jauh sebelum Perang Dunia II, pengacu nama pertama adalah Frei (1931), 
dalam penyelidikannya di daerah Tegalwaru, di mana bukit Parigi berada. Formasi Parigi merupakan 
ciri khas endapan paparan pada Cekungan Belakang Busur Gunungapi, pada daerah paparan 
penyebarannya sangat luas dan mudah diikuti dalam penampang seismik, ketebalan pada lokasi 
tipenya di Gunung Parigi, Pangkalan, Krawang Selatan adalah lebih dari 75 m, Sedangkan di Gunung 
Gede, sebelah timur Pasir Parigi, Tebalnya hanya 50 m, sedangkan menurut Apandi dan 
Padmosoekismo (1975) ketebalannya berkisar dari 27 m sampai 450 m. 
  

Ciri umum batuan ini adalah batugamping yang membentuk terumbu, umumnya berupa 
batugamping yang kaya akan fosil, berwarna abu-abu muda sampai putih kekuningan, jarang yang 
berwarna coklat muda. Di beberapa tempat sangat dolomitan, sedangkan di tempat lain dapat 
berubah menjadi pasiran sampai napalan (Pemboran KK1 dan TGW, Tegalwaru). Bagian bawah di 
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daerah Parigi, berciri batugamping yang kaya akan Koral, Ganggang, dan Foraminifera. Bagian atas 
gamping agak pasiran, berwarna putih abu-abu, mengandung kwarsa, bioklastik, fragmen saling 
bersentuhan (Bhanuindra, 1974), Mikrofosil yang muncul pada Formasi Parigi antara lain Alveolina 
quoyi sp, Sphaerogypsina globulosa sp, Operculina sp, Lepidocyclina orientalis sp, Quinqueloculina 
kirembatika sp, Elphidium sp, Pyrgo sp dan Cibicides sp, fosil-fosil terakhirnya menunjukan umur 
antara N14 – N16. 
  

Ciri batas Formasi Parigi dengan Formasi Cibulakan yang berada di bawahnya sulit di kenali, di 
beberapa tempat seperti pada perbukitan Jatiluhur, antara Formasi Cibulakan atas dan Formasi Parigi 
terdapat hubungan yang menjari sedang dengan Formasi Subang mudah di kenali dengan tanda 
berubahnya gamping menjadi lempung. 
 
3.2.4   Formasi Subang 
  

Nama Subang di ambil dari kota kabupaten Subang, penemuan Formasi Subang pertama kali di 
usulkan oleh Sudjatmiko (1972), Frei (1931) menamakannya sebagai “Orde Tomo“ untuk lempung 
bawah “Tjilangkap series“ untuk lanau di tengah “Boven Tomo series”, Kehrer (1932) menamakannya 
sebagai “Cidadap lagen“ sedangkan Van Bemmelen (1940) menyebutkan sebagai “Formasi Cisubuh”. 
Penyebaran Formasi Subang cukup luas, dan umumnya menempati tepi selatan dari morfologi dataran 
pantai utara Jawa Barat, penyebarannya dari mulai Cibinong sampai ke daerah Tomo, Kadipaten. 
Ketebalan pada Formasi ini bervariasi pada beberapa tempat ketebalan berkisar antara 516 m hingga 
800 m dengan lapisan yang menebal ke arah timur. 
  

Ciri litologi yang terdapat pada lapisan terbawah Formasi ini umumnya berupa Napal abu - abu 
sering berlapis baik, kadang - kadang menyerpih, sedangkan kearah atas berubah menjadi lempung, 
napal dengan sisipan pasir tipis. Bagian tengah Formasi Subang di cirikan oleh lempung tidak berlapis, 
konkoidal dan kaya akan konkresi, dari ukuran beberapa cm sampai lebih dari 1 m. Formasi Subang 
bagian atas di dominasi oleh lempung, abu-abu kehijauan, lunak sampai getas pada bagian atas 
terdapat sisipan batupasir. Batupasir ini bersifat tufaan, abu-abu berbutir halus, mengandung 
glaukonit kadang - kadang membentuk struktur silang-siur kecil. 
  

Fosil penunjuk dari Formasi Subang, berupa fosil plankton yaitu: Globorotalia tumida, 
Globorotalia lenguangensis, Globorotalia pleisiotumida, yang menunjukan umur N17 atau Miosen 
Akhir. Fosil bentos yang di temukan pada Formasi Subang bagian bawah antara lain : Nodosaria sp, 
Bolivina sp dan bagian atas ditemukan Rotalia becarii sp yang menunjukan lingkungan pengendapan 
air payau atau transisi. Formasi Subang memiliki kontak berangsur dengan gamping Formasi Parigi 
bagian bawahnya, berubah menjadi gamping napalan yang akhirnya menjadi napal menyerpih Formasi 
Subang. Ciri batas atas kadang - kadang sulit ditentukan, Formasi Kaliwangu umumnya terdiri dari 
pasir dan lempung sedangkan Formasi Subang atas bersifat pasiran sehingga pada beberapa tempat 
sulit untuk di tentukan batasnya. namun adanya lempung tidak bereaksi dengan HCL, serta munculnya 
sisipan batubara dapat dipakai sebagai tanda mulainya Formasi Kaliwangu. 
 
3.2.5  Formasi Kaliwangu  
  

Formasi Kaliwangu merupakan satu - satunya Formasi yang menutupi dua mandala 
pengendapan yang ada sebelumnya, yakni mandala sedimentasi paparan utara di utara dan cekungan 
bogor di selatan. Ketebalan satuan ini dari hasil pengukuran Hirnawan (1971), ternyata memberikan 
angka yang berlain - lainan dari satu tempat ke tempat lainnya. Di daerah S. Cibeet (karawang) 
tebalnya 470 m, P. Kaliwangun (Karawang) 430 m, S. Cigaru (Subang) 690 m, Citalaga (Cisaar,  Subang) 
490 m, Cibayawak (Ujung jaya) 490 m, Cisaar (Tomo) 720 m, sedangkan di daerah Cirebon mencapai 
ketebalan antara 800 - 1000 m (Harloff, 1936). 
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Formasi Kaliwangu di cirikan oleh Batupasir tufaan, Konglomerat, Batulempung yang kaya 

Molluska dan kadang - kadang Batupasir gampingan dan Batugamping. Selain itu juga di endapkan 
lapisan - lapisan tipis gambut (peat) dan lignit yang di endapkan selaras dengan Formasi Subang yang 
ada di bawahnya. Formasi Kaliwangu dibedakan terhadap Formasi Subang di bawahnya karena 
kandungan pasir dan kadang - kadang konglomerat, oleh karena itu ciri batas di lapangan dapat di 
kenal dari urutan lempung hitam pada Formasi Subang, berubah menjadi lempung yang kaya akan 
sisipan pasir pada Formasi Kaliwangun. 
 
3.2.6   Formasi Tambakan 
  

Tambakan adalah nama desa di Subang, dimana ditemukan juga bukit yang bernama Pasir 
Tambakan. nama ini di pakai oleh Van Bemmelen (1940) untuk penamaan satuan breksi yang dahulu 
disebut juga “Breccia Formatie“ (Koolhoven,1934) dan “Tambakan Lagen” (Harloff,1945). Nama 
Tambakan dibakukan sebagai “Formasi Tambakan“ oleh Koesoemadinata (1963), tetapi Silitonga 
(1974) dan Djuri (1973) menamakan satuan ini hanya sebagai “Endapan Gunungapi Tua“. 
  

Penyebaran Formasi Tambakan berkaitan dengan kompleks pegunungan Sunda (Burangrang, 
Tangkuban Perahu), dimana ke arah timur yaitu di Majalengka Formasi ini sudah tidak ditemukan lagi, 
ketebalannya berubah - ubah umumnya sekitar 470 m dan menipis di sebelah timur. Ciri litologi pada 
Formasi ini terdiri atas breksi vukanik, kompak dengan dengan komposisi andesit dengan ukuran dari 
butiran hingga bongkah dengan masa dasar Tufa pasiran. Formasi Tambakan ini menurut Koenigswald 
(1935), berkisar Pliestosen Awal dan diendapkan pada lingkungan darat, hubungan stratigrafi Formasi 
ini tidak selaras dengan Formasi Subang dan Formasi Kaliwangu. 
 
3.3.     Stratigrafi Daerah Penelitian 
   

Berdasarkan hasil pengamatan, pengukuran serta ciri-ciri litologi batuan yang tersingkap di 
lapangan, maka satuan batuan di daerah penelitian dibedakan menjadi 5 (lima) satuan batuan, dimulai 
dari yang tua ke muda (Tabel 3.1), yaitu : 

1. Satuan batuan napal selang-seling batupasir sisipan batugamping 
2. Satuan batuan batugamping 
3. Satuan batuan batulempung sisipan batupasir 
4. Satuan endapan aluvial 

 
3.3.1 Satuan Batuan Napal Selang-seling Batupasir Sisipan Batugamping 
 
  Penamaan satuan stratigrafi perselingan batunapal dan batupasir sisipan batugamping ini 
didasarkan pada data pengamatan lapangan yang dilakukan sepanjang lintasan pengamatan di sungai-
sungai Cibulakan, Cisubah,  Cisentek, Cipatunjang dan Cigombong dimana batuan yang tersingkap di 
sungai-sungai tersebut berupa  perselingan batunapal dan batupasir serta batugamping hadir sebagai 
sisipan. 
  
  Satuan batuan batunapal selang-seling batupasir sisipan batugamping di daerah penelitian 
berada di bagian tengah lembar peta dengan pelamparan kearah barat – timur. Satuan ini tersingkap 
disepanjang sungai-sungai Cibulakan, Cisubah,  Cisentek, Cipatunjang dan Cigombong. Satuan ini pada 
peta diwakili oleh warna hijau dan menempati sekitar 24 % dari luas daerah penelitian. Kedudukan 
jurus perlapisan batuan berkisar N100oE - N130oE dengan kemiringan lapisan berkisar dari 20° hingga 
29°. Hasil pengukuran ketebalan satuan batuan napal selang-seling batupasir sisipan batugamping 
berdasarkan penampang geologi diperoleh angka sebesar 663 meter, sedangkan ketebalan satuan 
batuan ini menurut Soejono Martodjojo, (1984) yaitu sekitar kurang lebih 2141 m.  
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Tabel 3.1. Kolom Stratigrafi Daerah Mulyasejati dan Sekitarnya                   

Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang Jawa Barat. 
 

 
 

 Ciri batuan satuan batuan napal selang-seling batupasir sisipan batugamping di daerah 
penelitian pada umumnya tersingkap dalam kondisi segar sampai lapuk. Bagian bawah satuan ini 
didominasi oleh perselingan batunapal dengan batupasir, dengan ketebalan napal berkisar 30 cm - 1 
meter dan ketebalan batupasir berkisar 25-30 cm, kearah atas dari satuan ini, batugamping hadir 
sebagai sisipan dengan ketebalan berkisar antara 15-30 cm, sedangkan ketebalan lapisan batupasir 
berkisar 20-80 cm. Pada bagian atas dari satuan ini masih berupa perulangan batunapal dan batupasir 
dimana sisipan batugamping kearah atas semakin menebal serta lapisan batupasir semakin menebal 
hingga mencapai 80 cm - 1 meter. Struktur sedimen yang dijumpai pada satuan ini umumnya berupa 
struktur laminasi sejajar (parallel lamination). 
   

Secara megaskopis batunapal berwarna abu-abu kecokelatan, bersifat lunak sampai keras, 
dengan komposisi mineral berupa mineral lempung 60% dan karbonat 40%. Di lapangan, penentuan 
dan pengujian batunapal ditentukan berdasarkan pada perbandingan mineral lempung dan mineral 
karbonat dengan cara memberikan larutan HCl pada batu napal  dan melihat seberapa banyak sisa 
batuan setelah di tetesi oleh larutan HCl. Hasil uji dengan menggunakan larutan HCl diperoleh rata-
rata 40% material yang bereaksi dengan HCl, sedangkan sisanya merupakan mineral lempung. 
   

Batupasir berwarna  abu-abu kecokelatan, ukuran butir pasir halus-sedang (1/18 – 1/2 mm), 
bentuk butir membulat-membulat tanggung, pemilahan sedang, kemas terbuka, porositas sedang, 
permeabilitas baik, semen karbonat. Hasil analisis terhadap sayatan tipis batupasir secara petrografi 
dari sampel batupasir yang diambil di lokasi Ctlb-57, diperoleh nama batuan Arcoussic Wecky (William, 
Turner, dan Gilbert, 1953).   
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Batugamping berwarna putih kotor kecokelatan, tekstur klastik, ukuran butir halus sampai 

sedang, pemilahan sedang, porositas baik, semen karbonatan, keras. Berdasarkan analisis petrografi 
dari batupasir yang diambil di lokasi Cgb-39, diperoleh nama batuan Grainstone (Dunham, 1962).  

 
Penentuan umur satuan batuan ini didasarkan pada sampel yang diambil pada lokasi 

pengamatan Cptj-67 dan Cgb-21 di Sungai Cipatunjang dan Sungai Cigombong  yang masing-masing 
mewakili bagian bawah dan bagian atas satuan. Hasil analisis persebaran fosil foraminifera plantonik 
pada mikroskop binokuler untuk  setiap sampel batuan kemudian di-plot pada tabel Zonasi Blow 
(1969) sebagaimana terlihat pada Tabel 3-2 dan Tabel 3-3 dibawah. 

 
Tabel 3-2.    Kisaran umur fosil planktonik berdasarkan Zonasi Blow (1969), pada 

satuan batuan napal selang-seling batupasir sisipan batugamping 
yang mewakili bagian bawah 

 

            
Foraminifera Plantonik 

MIOSEN 

Awal Tengah Akhir 
N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 

Globoquadrin altisphira                
Globigerinoides dehiscen                
Globorotalia menardii                
Globorotalia siakenisis                

 
Tabel 3-3.    Kisaran umur fosil planktonik berdasarkan Zonasi Blow (1969), pada 

satuan batuan napal selang-seling batupasir sisipan batugamping 
yang mewakili bagian atas 

 

 
Foraminifera Plantonik 

MIOSEN 

Awal Tengah Akhir 
N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 

Sphaerodinella subdehiscen                

Orbulina ubiversa                

Globorotalia siakenisis                

Globigerinoides praeboluides                

 
Berdasarkan persebaran kisaran umur dari fosil-fosil foraminifera planktonik pada sampel Cptj-

67 yang mewakili bagian bawah satuan diperoleh kisaran umur N12 – N14. Umur kisaran ini di tentukan 
oleh akhir atau punahnya foraminifera Globorotalia siakenisis LEROY dan awal kemunculan 
foraminifera Globorotalia menardii D’ORBIGNY, sedangkan persebaran foraminifera planktonik yang 
diperoleh dari sampel Cgb-21 yang mewakili bagian atas satuan diperoleh kisaran umur N12 – N14, 
dimana umur ini ditentukan berdasarkan akhir atau punahnya foraminifera Globorotalia siakenisis 
LEROY dan awal kemunculan foraminifera Sphaerodinella subdehiscen BLOW. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa umur kisaran Satuan Batuan napal selang-seling batupasir sisipan batugamping  
adalah N12-N14 atau kala Miosen Tengah. 
 

Lingkungan pengendapan satuan batuan ini ditentukan berdasarkan hasil analisis foraminifera 
bentonik yang diambil pada lokasi pengamatan di sungai Cipatunjang dan sungai Cigombong, yaitu 
pada batunapal lokasi pengamatan Cptj-67 yang mewakili bagian bawah satuan batuan dan lokasi 
pengamatan Cgb-21 yang mewakili bagian atas satuan batuan ini. Dari hasil analisa fosil bentos yang 
diambil di lokasi Cgb-21 yang mewakili bagian atas dijumpai fosil-fosil berupa Pyrgo murhina, 
Elphidium sp dan Amphistigerina sp, yang menurut F.B. Fhleger menunjukan kisaran kedalaman 100 - 
200 mdpl atau Neritik Luar, sedangkan pada conto yang diambil di lokasi Cptj-67 yang mewakili bagian 
bawah ditemukan fosil - fosil berupa Dentalina sp, Pyrgo murhina, Elphidum sp dan Nonion sp, 
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menunjukan kedalaman 100 - 200 m atau Neritik Luar (Tabel 3.4 dan Tabel 3.5). Berdasarkan hasil 
analisa fosil bentos pada kedua conto batuan tersebut, maka lingkungan pengendapan satuan batuan 
napal selang-seling batupasir sisipan batugamping terbentuk pada kedalaman 100 – 200 m atau 
Neritik Luar.  

 
Hubungan satuan batuan napal selang-seling batupasir sisipan batugamping dengan satuan 

batuan yang dibawahnya tidak diketahui, sehingga satuan batuan ini merupakan satuan batuan tertua 
di daerah penelitian. Sedangkan hubungan stratigrafi dengan satuan batuan yang ada diatasnya yaitu 
satuan batuan batugamping adalah menjemari. Hal ini didasarkan hukum Nicholas Steno 
(kesinambungan lateral) bahwa data yang dijumpai di lapangan berupa perlapisan batuan yang secara 
lateral mengalami perubahan litologi serta didukung oleh adanya kesamaan umur pada N14. 
 

Tabel 3-4. Kisaran kedalaman fosil benthonik berdasarkan Phleger,F.B 
(1962), pada satuan batuan napal selang-seling batupasir 
sisipan batugamping bagian bawah satuan 

 
 

Foraminifera 
Bentonik 

 

Transisi 
0-5m 

NERITIK BATHIAL 

Tepi 
5-20 

Tengah 
20-100 

Luar 
100-200 

Atas 
200-500 

Tengah 
500-1000 

Bawah 
1000-2000 

Dentalina sp 
Pyrgo murhina  
Elphidium sp 
Nonion sp 

       

 
Tabel 3-5. Kisaran kedalaman fosil benthonik berdasarkan Phleger (1962), 

pada satuan batuan napal selang-seling batupasir sisipan 
batugamping bagian atas satuan 

 
 

Foraminifera 
Bentonik 

 

Transisi 
0-5m 

NERITIK BATHIAL 

Tepi 
5-20 

Tengah 
20-100 

Luar 
100-200 

Atas 
200-500 

Tengah 
500-1000 

Bawah 
1000-2000 

Pyrgo  
murhina  
Elphidium sp 
Ampistegrina sp 

       

 
Berdasarkan atas ciri litologi dan umur serta lingkungan pengendapan pada satuan batuan napal 

selang-seling batupasir sisipan batugamping di daerah penelitian memiliki kesamaan dengan Formasi 
Cibulakan (Soejono, 1984), sehingga dengan demikian penulis menyatakan satuan batuan napal 
selang-seling batupasir sisipan batugamping di daerah penelitian ekivalen dengan Formasi Cibulakan. 
 
3.3.2   Satuan Batuan Batugamping 
 

Penamaan satuan batugamping ini didasarkan pada singkapan batugamping yang teramati  
disepanjang lokasi pengamatan yang dilakukan di daerah Pasiremeng, Cikarangjati, Cikamuning dan 
Cinarogtog. Penyebaran satuan batuan batugamping di daerah penelitian berada di bagian tengah 
lembar peta, dengan pelamparannya kearah barat-timur, menempati 22% dari luas daerah penelitian 
dan pada peta geologi diwakili oleh warna biru. Di daerah penelitian singkapan batugamping dijumpai 
disekitar daerah Pasiremeng, Cikarangjati, Cikamuning dan Cinarogtog. Hasil pengukuran kedudukan  
batugamping di lapangan diperoleh hasil berkisar N 285o E – N 300o E dengan besar kemiringan 20° - 
22°. Ketebalan satuan batugamping yang diukur dari penampang geologi diperoleh hasil sekitar 175 m, 
sedangkan ketebalan satuan batugamping di lokasi tipenya adalah 27-450 meter (Apandi & 
Padmosukismo., 1975). 
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Satuan batuan batugamping di daerah telitian pada umumnya berupa batugamping terumbu, 

masif. Secara megaskopis Batugamping berwarna putih kotor kecokelatan, konstitusi utama klastik, 
ukuran halus sampai kasar, membulat tanggung sampai menyudut tanggung, pemilahan buruk, kemas 
terbuka, karbonatan, masif, sangat keras mengandung fosil foraminifera besar dan fragmen moluska. 
Berdasarkan analisis petrografi dari conto batuan yang diambil pada lokasi pengamatan Ckrj-105 
sungai Cikarangjati dan Cptj-02 sungai Cipatunjang diperoleh nama batuan Packstone (Dunham, 1962) 
 

Penentuan umur satuan batuan batugamping dengan cara pengambilan sampel batuan yang 
diambil di Sungai Cisubah dan Sungai Cipatunjang, pada lokasi pengamatan Csb-110 yang mewakili 
bagian bawah satuan dan lokasi pengamatan Cptj-09 yang mewakili bagian atas satuan batuan ini. 
Adapun fosil yang digunakan untuk menentukan umur satuan batugamping adalah dengan 
menggunakan fosil foraminifera plantonik (foram kecil) dikarenakan foram besar tidak dapat dipakai 
untuk menentukan umur satuan mengingat kondisi fisik fosil foram besar yang tidak begitu baik dan 
utuh. Namun demikian penulis masih dapat mengenali beberapa fosil yang dijumpai pada 
batugamping, yaitu antara lain  Lepidocyclina sp, Lepidocyclina reteni dan Cycloclypeus indopacificus. 

  
Tabel  3-6.  Umur kisaran fosil foraminifera planktonik satuan batugamping 

bagian bawah berdasarkan Zonasi Blow (1969) 
 

            
Foraminifera Plantonik 

MIOSEN PLIOSEN 
Awal Tengah Akhir  

N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 

Hastigerina 
aequilateralis 

                 

Orbulina universa                   
Globigerina trilobus                   
Globigerinoides 
baroemoenensis  

                 

 
Tabel  3-7. Umur kisaran fosil foraminifera planktonik satuan batugamping 

bagian atas berdasarkan Zonasi Blow (1969) 
 

 
Foraminifera Plantonik 

MIOSEN PLIOSEN 

Awal Tengah Akhir  

N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 

Hastigerina 
aequilateralis 

                 

Globoquadrina dehiscen                   

Globorotalia menardii                   

Orbulina universa                   

 
Berdasarkan pembagian umur yang mengacu pada persebaran foram besar (klasifikasi huruf), 

dapat disimpulkan bahwa umurnya adalah Miosen Tengah - Miosen Akhir. Hasil analisa fosil 
foraminifera plantonik yang diperoleh dari 2 (dua) sampel dapat dilihat pada tabel 3-7 dan tabel 3-8. 
 

Berdasarkan persebaran kisaran umur dari fosil-fosil foraminifera planktonik pada sampel Csb-
110 yang mewakili bagian bawah satuan diperoleh kisaran umur N14 – N16. Umur kisaran ini ditentukan 
oleh akhir atau punahnya foraminifera Globigerionides baroemoenensis LEROY dan awal kemunculan 
foraminifera Hastigerina acquilateralis D’ORBIGNY., sedangkan persebaran foraminifera planktonik 
yang diperoleh dari sampel Cptj-09 yang mewakili bagian atas satuan diperoleh kisaran umur N14 – N16, 
dimana umur ini ditentukan berdasarkan akhir atau punahnya foraminifera Globoquadrina dehiscens 
CHAPMAN dan awal kemunculan foraminifera  Hastigerina aequilateralis BRADY . Dengan demikian 
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dapat disimpulkan bahwa umur kisaran Satuan Batuan Batugamping adalah N14-N16 atau kala Miosen 
Tengah – Miosen Akhir. 

 
Untuk menentukan lingkungan pengendapan satuan batuan ini, ditentukan berdasarkan 

keterdapatan foraminifera bentos. Berdasarkan hasil analisis foraminifera bentos yang diambil pada 
lokasi pengamatan di sungai Cisubah dan sungai Cipatunjang, yaitu pada lokasi pengamatan Csb-110 
yang mewakili bagian bawah satuan batuan, kemudian pada lokasi pengamatan Cptj-09 yang mewakili 
bagian atas satuan batuan ini. 
 

Tabel 3-8  Kisaran kedalaman fosil benthonik berdasarkan F.B. Phleger 
(1962), pada satuan batugamping bagian bawah 

 

 

Foraminifera 
Bentonik 

 

Transisi 
0-5m 

NERITIK BATHIAL 

Tepi 
5-20 

Tengah 
20-100 

Luar 
100-200 

Atas 
200-500 

Tengah 
500-1000 

Bawah 
1000-2000 

Textularia sp 
Ampistegrina 
lessonii 
Rotalia beccarii 

       

 
Tabel 3-9  Kisaran kedalaman fosil benthonik berdasarkan F.B. Phleger 

(1962), pada satuan batugamping bagian atas 
 

 

Foraminifera 
Bentonik 

 

Transisi 
0-5m 

NERITIK BATHIAL 

Tepi 
5-20 

Tengah 
20-100 

Luar 
100-200 

Atas 
200-500 

Tengah 
500-1000 

Bawah 
1000-2000 

Textularia sp 
Bolivina sp 
Rotalia beccarii 

       

 
Dari hasil analisa fosil bentos yang diambil di lokasi Cptj-09 yang mewakili bagian atas dijumpai 

fosil-fosil berupa Textularia sp, Bolivina sp dan Rotalia beccarii, yang menurut F.B. Phleger 
menunjukan kisaran kedalaman 30 - 130 m atau Neritik Tengah - Neritik Luar, sedangkan pada conto 
yang diambil di lokasi Csb-110 yang mewakili bagian bawah ditemukan fosil - fosil berupa Tekstularia 
sp, Ampistegina lessonii dan Rotalia beccarii, menunjukan kedalaman 30 – 130 m atau Neritik Tengah - 
Neritik Luar (Tabel 3.8 dan Tabel 3.9). Berdasarkan hasil analisa fosil bentonik pada kedua conto 
batuan tersebut, maka lingkungan pengendapan satuan batuan batugamping terbentuk pada 
kedalaman 30 – 130 m atau Neritik Tengah - Neritik Luar menurut F.B. Phleger (1962). 
 

Hubungan stratigrafi satuan batuan batugamping dengan satuan batuan yang ada di 
bawahnya yaitu satuan batuan napal selang-seling batupasir sisipan batugamping di daerah penelitian 
memiliki hubungan menjemari. Adapun bukti data yang ditemukan di lapangan yang menyatakan 
hubungan yang menjemari adalah dijumpainya perulangan antara satuan batuan batugamping dengan 
satuan batuan napal selang-seling batupasir sisipan batugamping, serta memiliki kedudukan jurus dan 
kemiringan lapisan batuan yang relatif sama dan didukung dengan adanya kesamaan umur pada N14. 
Sedangkan hubungan stratigrafi dengan satuan batuan yang ada di atasnya yaitu satuan batuan 
batulempung sisipan batupasir adalah selaras, hal ini didasarkan atas kemenerusan secara umur, serta 
kedudukan jurus dan kemiringan lapisan batuan yang terdapat di lapangan yang relatif sama. 
 

Berdasarkan atas ciri litologi dan umur serta lingkungan pengendapan pada satuan batuan 
batugamping di daerah penelitian memiliki kesamaan dengan Formasi Parigi (Soejono,1984), sehingga 
dengan demikian penulis menyatakan satuan batuan batugamping di daerah penelitian ekivalen 
dengan Formasi Parigi. 
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3.3.3    Satuan Batuan Batulempung Sisipan Batupasir 
 
Penamaan satuan ini didasarkan atas dominasi oleh batulempung sebagai penyusun utama 

dan batupasir sebagai sisipan. Satuan batuan batulempung sisipan batupasir pada peta geologi 
diwakili oleh warna kuning kehijauan, menempati sekitar 44.28% dari luas daerah penelitian. 
Penyebaran satuan batuan ini di daerah penelitian berada pada bagian utara dan selatan daerah 
penelitian meliputi sekitar daerah Cisarua, Cisalak, Cikondang, Cikeruh, Cibulakan dan Munjul. 
Kedudukan jurus perlapisan batuan berkisar N110ºE - N120ºE dengan kemiringan lapisan 23º - 26º. 
Berdasarkan hasil rekontruksi penampang geologi ketebalan satuan ini 482 m. 
 

Satuan batuan batulempung sisipan batupasir di daerah penelitian pada umumnya tersingkap 
dalam kondisi segar sampai lapuk. Bagian bawah satuan batuan ini dicirikan oleh dominasi 
batulempung dengan ketebalan masif, bagian tengah berupa batulempung sisipan batupasir dengan 
tebal batupasir 10 - 50 cm, kearah atas kembali menjadi batulempung dengan sisipan urat  kalsit. 
Secara megaskopis Batulempung berwarna abu - abu kecokelatan, ukuran butir lempung, semen 
karbonatan, retas. Batupasir berwarna abu - abu hingga kecokelatan, ukuran butir pasir halus – pasir 
sedang (1/8 – 1/2mm), bentuk butir membundar sampai menyudut tanggung, pemilahan sedang, 
kemas terbuka, porositas baik, permeabilitas baik, semen karbonatan, retas. Berdasarkan analisis 
petrografi dari conto batuan yang diambil pada lokasi pengamatan Csr-24 sungai Cisarua diperoleh 
nama batuan Arkosik Waki (Dunham, 1962) (lihat Lampiran Petrografi). 
 

Penentuan umur satuan batuan ini didasarkan pada conto batuan yang diambil pada lokasi 
pengamatan Ctlb-54 dan Csr-25, masing-masing di Sungai Citalahab dan Sungai Cisarua yang secara 
berurutan mewakili bagian atas dan bagian bawah satuan. Hasil analisis persebaran fosil foraminifera 
plantonik pada mikroskop binokuler untuk  setiap sampel batuan kemudian di-plot pada tabel Zonasi 
Blow (1969) sebagaimana terlihat pada Tabel 3-10 dan Tabel 3-11 dibawah. 

 
Tabel 3-10. Umur kisaran fosil foraminifera planktonik satuan batulempung sisipan 
batupasir bagian bawah berdasarkan Zonasi Blow (1969). 

 
  

Foraminifera Plantonik 
MIOSEN PLIOSEN 

Awal Tengah Akhir  
 
N5 

 
N6 

 
N7 

 
N8 

 
N9 

 
N10 

 
N11 

 
N12 

 
N13 

 
N14 

 
N15 

 
N16 

 
N17 

 
N18 

 
N19 

 
N20 

 
N21 

Globorotalia menardi                  

Orbulina Universa                   

Globigerinoides praebulloides                   

Globorotalia tumida                  

 

Tabel 3-11. Umur kisaran fosil foraminifera planktonik satuan batulempung sisipan 
batupasir bagian atas berdasarkan Zonasi Blow (1969). 

 
 

Foraminifera Plantonik 

 

MIOSEN 
 

PLIOSEN 

Awal Tengah Akhir  
 
N5 

 
N6 

 
N7 

 
N8 

 
N9 

 
N10 

 
N11 

 
N12 

 
N13 

 
N14 

 
N15 

 
N16 

 
N17 

 
N18 

 
N19 

 
N20 

 
N21 

Globorotalia tumida                   
Globigerinoides praebulloides                   
Globorotalia menardii                   
Globorotalia venezuelana                   

 
Berdasarkan persebaran fosil foraminifera plantonik pada diperoleh hasil bahwa bagian atas 

satuan (sampel batuan Ctlb-54) mempunyai kisaran umur N17 yang ditentukan berdasarkan akhir dari 
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kehidupan foraminifera Globigerinoides praebulloides dan awal kemunculan foraminifera Globorotalia 
tumida , sedangkan hasil analisa fosil foraminifera planktonik dari sampel Csr-25 yang mewakili bagian 
atas satuan diperoleh umur kisaran N17 atas dasar akhir dari kehidupan foraminifera Globigerinoides 
praebulloides dan awal kemunculan foraminifera Globorotalia tumida. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa kisaran umur Satuan Batuan Batulempung Sisipan Batupasir adalah N17 atau kala 
Miosen Akhir Bagian Akhir. 

 
Untuk menentukan lingkungan pengendapan satuan batuan ini, ditentukan berdasarkan 

keterdapatan foraminifera bentos. Berdasarkan hasil analisis foraminifera bentos yang diambil pada 
lokasi pengamatan di sungai Citalahab dan sungai Cisarua, yaitu pada batulempung lokasi pengamatan 
Ctlb-54 yang mewakili bagian bawah satuan batuan, kemudian pada batulempung lokasi pengamatan 
Csr-25 yang mewakili bagian atas satuan batuan ini. 

 
Tabel 3-12  Kisaran kedalaman fosil benthonik berdasarkan F.B. Phleger (1962), pada 

satuan batuan batulempung sisipan batupasir bagian bawah 

 
 

Foraminifera 
Bentonik 

 

Transisi 
0-5 m 

NERITIK BATHIAL 

Tepi 
5-20 

Tengah 
20-100 

Luar 
100-200 

Atas 
200-500 

Tengah 
500-1000 

Bawah 
1000-2000 

Robulus sp 
Quinquecolina tenagos 
Cibicides sp 
 

       

 
Tabel 3-13 Kisaran kedalaman fosil benthonik berdasarkan F.B. Phleger (1962), pada 

satuan batuan batulempung sisipan batupasir bagian atas 
 

 

Foraminifera 
Bentonik 

 
Transisi 
0-5 m 

NERITIK BATHIAL 

Tepi 
5-20 

Tengah 
20-100 

Luar 
100-200 

Atas 
200-500 

Tengah 
500-1000 

Bawah 
1000-2000 

Bolivina sp 
Robulus sp 
Rotalia becarii 
Quinquecolina tenagos 
 

       

 
Dari hasil analisa fosil bentos yang diambil di lokasi Csr-25 yang mewakili bagian atas dijumpai 

fosil-fosil berupa Bolivina sp, Robulus sp, Rotalia becarii dan Quinquecolina tenagos, yang menurut F.B. 
Fhleger menunjukan kisaran kedalaman 20 - 100 m atau Neritik Tengah. Sedangkan pada conto yang 
diambil di lokasi Ctlb-54 yang mewakili bagian bawah ditemukan fosil - fosil berupa Robulus sp, 
Quinquecolina tenagos dan Cibicides sp, menunjukan kedalaman 20 – 100 m atau Neritik Tengah 
(Tabel 3-12 dan Tabel 3-13 di atas). Berdasarkan hasil analisa fosil bentos pada kedua conto batuan 
tersebut, maka lingkungan pengendapan satuan batulempung sisipan batupasir terbentuk pada 
kedalaman 20 – 100 m atau Neritik Tengah, menurut F.B. Fhleger (1962). 

 
Hubungan stratigrafi satuan batuan batulempung sisipan batupasir dengan satuan batuan napal 

selang-seling batupasir sisipan batugamping adalah tidak selaras. Dimana tidak adanya kemenerusan 
umur atau adanya gap waktu. Sedangkan hubungan stratigrafi dengan satuan batuan batugamping 
adalah selaras, Hubungan selaras kedua satuan batuan ini didukung oleh adanya kemenerusan umur 
yang continyu, serta dibuktikan pada data yang dijumpai di lapangan berupa kedudukan jurus dan 
kemiringan lapisan batuan yang relatif sama. 
 

Berdasarkan atas ciri litologi dan umur serta lingkungan pengendapan pada satuan batuan 
batulempung sisipan batupasir di daerah telitian memiliki kesamaan dengan Formasi Subang 
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(Soejono,1984), sehingga dengan demikian penulis menyatakan satuan batuan batulempung sisipan 
batupasir yang terdapat di daerah penelitian ekivalen dengan Formasi Subang. 
 
3.3.4   Satuan Endapan Aluvial 

 
Pada daerah telitian penamaan satuan ini didasarkan pada material aluvial sungai yang bersifat 

lepas berukuran lempung sampai pasir. Satuan aluvial pada peta geologi diwakili oleh warna  abu – 
abu, menempati sekitar 4.4% dari luas daerah penelitian. Penyebarannya disepanjang bagian hilir 
sungai cisubah, cigembol dan cipatunjang pada daerah penelitian. Ketebalan satuan ini berdasarkan 
pengamatan di lapangan memiliki ketebalan antara 0.5 - 2 m. 
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Foto perselingan satuan napal dan batupasir 
Fomasi Cibulakan yang tersingkap di sungai 
Cisarua. 

 
Foto struktur sedimen laminasi sejajar pada 
perselingan batupasir dan napal Formasi 
Cibulakan tersingkap di sungai Cisentek 

 

  
 
Foto kontak satuan batuan batupasir selangseling 
napal Formasi Cibulakan dengan satuan batugamping 
Formasi Parigi di bagian hulu sungai Cisubuh. 
 

 
Foto “closeup” batugamping yang memperli- 
hatkan susunan cangkang-cangkang fosil yang 
mewakili Formasi Parigi  

  
 

Foto batupasir sebagai sisipan pada satuan batuan 
batulempung sisipan batupasir Formasi Subang 
yang tersingkap di sungai Cisarua 

 
 

 
Foto batulempung yang mewakili satuan batuan 
batulempung sisipan batupasir Formasi Subang 
tersingkap di sungai Cisarua. 
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BAB 4  STRUKTUR GEOLOGI 
 

 

3.4 Struktur Geologi Regional Jawa Barat 
 

Pulau Jawa merupakan bagian dari busur Sunda yang membentang dari Pulau Sumatera, Pulai 
Jawa hingga Nusa Tenggara. Busur kepulauan tersebut merupakan manifestasi dan interaksi lempeng 
samudera Indo-Australia yang bergerak ke Utara dan menujam di bawah tepian benua Eurasia yang 
relatif tidak bergerak. Hasil interaksi tersebut tercermin sebagai susunan dari Selatan ke Utara Palung 
Jawa, busur luar non vulkanik, cekungan muka busur, jalur volkanik dan cekungan belakang busur. 
Dibagian utara sumbu-sumbu dari struktur geologi ini melengkung ke arah utara akibat gaya dari 
selatan, yang diikuti oleh sesar-sesar naik dan perlipatan yang kuat. Inti dari perlipatan ini terdiri dari 
batuan sedimen yang berumur Miosen, dan pada bagian sayapnya terdiri dari bagian yang lebih muda, 
yaitu endapan yang berumur Pliosen. Salah satu sesar tersebut yang terpanjang adalah Sesar Baribis 
yang merupakan sesar naik dengan panjang lebih kurang 70 km, mulai dari daerah Subang sampai ke 
bukit Baribis.  

 
Menurut Bemmelen, (1949) struktur komplek ini disebabkan oleh dua orogenesa yang terjadi 

pada zona tersebut. Sedangkan berdasarkan periode tektoniknya Jawa Barat selama zaman tersier 
telah mengalami 3 (tiga) kali periode tektonik (orogenesa), yaitu : 

1. Orogenesa Oligo-Miosen. Pada periode ini terjadinya pembentukan cekungan Bogor, dimana 
sebelumnya terletak pada cekungan depan busur menjadi cekungan belakang busur. 

2. Orogenesa Intra Miosen. Pada periode ini dicirikan oleh perlipatan dan pensesaran yang kuat, 
terjadi pembentukan geantiklin yang terletak di sebelah Selatan Pulau Jawa yang melahirkan 
gaya ke arah Utara. Gaya-gaya ini membentuk lipatan-lipatan yang berarah Barat – Timur dan 
sesar-sesar  mendatar dengan arah Baratdaya - Timurlaut. Periode tektonik ini diperkirakan 
berlangsung dari kala Miosen hingga Pliosen. 

3. Orogenesa Plio-Plistosen. Pada periode ini dicirikan oleh adanya aktifitas gunungapi, gaya-
gayanya mengarah ke Utara dan menyebabkan terjadinya amblesan pada Zona Bandung 
bagian Utara. Proses amblesan Bandung ini mengakibatkan tekanan-tekanan kuat terhadap 
Zona Bogor sehingga terbentuk lipatan dan sesar naik yang berkembang di bagian Utara Zona 
Bogor dan memanjang dari Subang hingga Gunung Ceremai. 

 
Berdasarkan struktur umum Jawa Barat menurut Soejono Martodjojo (1984), maka dapat 

dibedakan 3 (tiga) kelompok sesar yang didasarkan kepada arah umumnya, yaitu: 
1. Sesar dengan arah Baratlaut - Tenggara, secara umum sesar ini membatasi daerah Bogor, 

Purwakarta, Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, Banjar dan menerus ke sebagian Jawa Tengah. 
Sebagian besar daerah ini termasuk ke dalam Zona Fisiografi Bogor. 

2. Sesar dengan arah Barat - Timur, memotong sepanjang jalur Pegunungan Selatan, merupakan 
sesar normal dengan bagian Utara yang relatif turun terhadap bagian Selatannya. 

3. Sesar dengan arah Timurlaut - Baratdaya, seperti yang terlihat di lembah Cimandiri dekat 
Pelabuhan Ratu. 

 
Ketiga pola struktur tersebut sangat dipengaruhi oleh posisi jalur subduksi dan busur magmatik 

Indonesia. Seiring dengan proses yang terjadi, maka terjadi pula deformasi dan perkembangan 
tektonik hingga terbentuk morfologi pada masa sekarang (Gambar 4.1) 



 22 Geologi Daerah Mulyasejati, Kec. Ciampel, Kab. Karawang, Jawa Barat @2015 by Johan Setiawan & Djauhari Noor 

 

 
 

Gambar 4-1. Peta pola struktur regional Jawa Barat berdasarkan data 
lapangan, data gravimetri, dan data seismik (Soejono, 
1984) 

 

4.2     Struktur Geologi Daerah Penelitian 
 
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan di daerah penelitian dijumpai indikasi struktur geologi 

yang berupa kekar, lipatan dan sesar. 
 
4.2.1 Struktur Kekar 

Struktur kekar yang dijumpai di daerah telitian terdapat pada semua satuan batuan yang ada, 
yaitu pada satuan batuan batunapal selang-seling batupasir sisipan batugamping dari formasi 
Cibulakan, satuan batugamping dari formasi Parigi, dan satuan batulempung sisipan batupasir dari 
formasi Subang. Arah umum kekar gerus (shear fracture) berkisar dari  N 20° E/59° dan  N 320° E/60°  
sedangkan kekar tarik (gash fracture) berarah  N 1700 E - N 1800 E. 

 
4.2.2 Struktur Lipatan 

 
Struktur perlipatan yang terdapat di daerah telitian berupa struktur antiklin dan sinklin. Adanya 

struktur sinklin dan struktur antiklin diketahui berdasarkan kedudukan batuan yang berbalik dimana 
arah kemiringan lapisan dijumpai saling berhadapan atau berlawanan arah. Struktur perlipatan di 
daerah telitian adalah struktur antiklin Pasirremeng, Cisalak, Cikeruh, dan Sumurbatu  serta struktur 
sinklin sinklin Cisubah, Cikondang dan Munjul. 

 
a. Antiklin Pasiremeng. Penamaan antiklin ini didasarkan pada sumbu antiklin yang melewati 

daerah Pasiremeng yang berada di bagian tengah daerah penelitian. Antiklin ini berarah 
relatif barat – timur, dengan panjang sumbu antiklin 8,25 km. Kedudukan lapisan pada 
sayap bagian utara berkisar N295oE - N320oE, dengan besar kemiringan berkisar 20° - 26°. 
Sedangkan sayap bagian selatan memiliki jurus lapisan batuan berkisar N100oE - N130oE, 
dengan besar kemiringan lapisan batuan sekitar 20° - 29°. Berdasarkan besar kemiringan 
pada kedua sayap dari penampang geologi, maka antiklin ini diklasifikasikan sebagai 
antiklin simetri. 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6709301816090137512
http://1.bp.blogspot.com/-Izsc_5y0BZc/UPg-3pKoHKI/AAAAAAAAABU/J6paqYSD44I/s1600/struktur.jpg
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b. Antiklin Cisalak. Penamaan antiklin ini didasarkan sumbu antiklin yang melewati sungai 

Cisalak, berada di bagian selatan daerah penelitian. Antiklin ini berarah relatif barat - timur, 
dengan panjang sumbu antiklin diperkirakan ± 3 km. Kedudukan lapisan pada sayap bagian 
utara berkisar N300oE - N330oE, dengan besar kemiringan berkisar 23°, sedangkan sayap 
bagian selatan memiliki jurus lapisan batuan berkisar N117oE, dengan besar kemiringan 
lapisan batuan sekitar 20°. Berdasarkan besar kemiringan pada kedua sayap yang relatif 
sama, maka antiklin ini diklasifikasikan sebagai antiklin simetri. 

 
c. Antiklin Cikeruh. Penamaan antiklin ini didasarkan sumbu antiklin yang melewati sungai 

Cikeruh, Antiklin ini berarah relatif barat – timur, dengan panjang diperkirakan mencapai 
6,5 km. Kedudukan lapisan pada sayap bagian utara berkisar N305oE - N310oE, dengan 
besar kemiringan berkisar 20° - 22°, sedangkan sayap bagian selatan memiliki jurus lapisan 
batuan berkisar N110oE - N130oE, dengan besar kemiringan lapisan batuan sekitar 21° - 23°. 
Berdasarkan besar kemiringan pada kedua sayap yang relatif sama maka antiklin ini 
diklasifikasikan sebagai antiklin simetri. 

 
d. Antiklin Sumurbatu. Penamaan antiklin ini didasarkan pada sumbu antiklin yang melewati 

daerah Sumurbatu yang berada dibagian utara daerah penelitian. Antiklin ini berarah relatif  
barat - timur, dengan panjang diperkirakan ±4 km. Kedudukan lapisan pada sayap bagian 
utara berkisar N300oE - N310oE, dengan besar kemiringan berkisar 20° - 250, sedangkan 
sayap bagian selatan memiliki jurus lapisan batuan berkisar N110oE - N112oE, dengan besar 
kemiringan lapisan batuan sekitar 20° - 30°. Berdasarkan besar kemiringan pada kedua 
sayap relatif sama maka  antiklin ini diklasifikasikan sebagai antiklin simetri. 
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e. Sinklin Cisubah. Penamaan sinklin ini didasarkan sumbu sinklin melewati sungai Cisubah, 
sinklin ini berarah hampir barat - timur, dengan panjang diperkirakan ±7,6 km. Kedudukan 
lapisan pada sayap bagian utara berkisar N110oE - N130oE, dengan besar kemiringan 
berkisar 20° - 21°, sedangkan sayap bagian selatan memiliki jurus lapisan batuan berkisar 
N290oE - N300oE, dengan besar kemiringan lapisan batuan sekitar 18° - 26°. Berdasarkan 
besar kemiringan pada kedua sayap yang relatif sama, maka sinklin ini diklasifikasikan 
sebagai sinklin simetri. 
 

f. Sinklin Cikondang . Penamaan sinklin ini didasarkan sumbu sinklin melewati sungai 
Cikondang, sinklin ini berarah hampir barat - timur dengan panjang diperkirakan 
mencapai 5,2 km. Kedudukan lapisan pada sayap bagian utara berkisar N110oE - N125oE, 
dengan besar kemiringan berkisar 21° - 26°. Sedangkan sayap bagian selatan memiliki 
jurus lapisan batuan berkisar N300oE - N305oE, dengan besar kemiringan lapisan batuan 
sekitar 23°. Berdasarkan besar kemiringan pada kedua sayap yang relatif sama, maka 
sinklin ini diklasifikasikan sebagai sinklin simetri. 

 
g. Sinklin Munjul. Penamaan sinklin ini didasarkan sumbu sinklin melewati daerah Munjul, 

sinklin ini berarah hampir barat - timur. Panjang sumbu sinklin diperkirakan ±4,2 km. 
Kedudukan lapisan pada sayap bagian utara berkisar N115oE - N120oE, dengan besar 
kemiringan berkisar 20°- 30°. Sedangkan sayap bagian selatan memiliki jurus lapisan 
batuan berkisar N285oE - N300oE, dengan besar kemiringan lapisan batuan sekitar 20° - 
28°. Berdasarkan besar kemiringan pada kedua sayap yang relatif sama, maka sinklin ini 
diklasifikasikan sebagai sinklin simetri. 

 
4.2.3       Struktur Sesar 

 
a. Sesar Geser Jurus Cisarua. Penamaan sesar mendatar ini didasarkan kepada bukti-bukti 

sesar yang dijumpai terutama di Sungai Cisarua dan Sungai Cisentek. Panjang sesar 
diperkirakan sekitar 5,5 km, dengan arah memanjang dari timurlaut - baratdaya. Adapun 
indikasi adanya sesar mendatar Cisarua di lapangan berupa: 
1) Bidang sesar pada napal dengan kedudukan N43°E/70°, dengan gores garis 34°, 

N135°E dan Pitch 7° di lokasi Ckrj-72, Sungai Cisarua. 
2) Milonitisasi yang terdapat pada batulempung yang dijumpai di lokasi Cstk-30, Sungai 

Cisentek dengan arah N216°E. 
3) Bidang sesar dengan arah N35°E pada batulempung yang terdapat di lokasi Csr-27, 

Sungai Cisarua. 
 

b. Sesar Geser Jurus Cisentek. Penamaan sesar mendatar Cisentek didasarkan atas 
bukti-bukti sesar yang dijumpai di Sungai Cisentek, Sungai Cisalak dan Sungai 
Cikarangjati. Panjang sesar mendatar Cisentek diperkirakan sekitar ± 8,7 km, 
dengan arah timurlaut - baratdaya. Adapun indikasi struktur sesar mendatar 
Cisentek di lapangan berupa: 
1) Bidang Sesar dengan kedudukan N37°E/67°, dengan gores garis 35°, N225°E dan 

Pitch 5° yang dijumpai di Sungai Cikarangjati pada lokasi pengamatan Ckrj-104.. 
2) Bidang Sesar dengan kedudukan N36°E/70°, dengan gores garis 34°, N135°E dan 

Pitch 5° yang dijumpai di Sungai Cisentek pada lokasi pengamatan Cstk-33.  
3) Morfologi “Triangular facet” yang terbentuk akibat dari pergeseran sesar mendatar 

Cisentek.  
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4.3     Mekanisme Pembentukan Struktur Geologi 
 

Pembentukan struktur geologi di daerah telitian terjadi pada kala Pliosen yaitu diawali dengan 
pengkekaran berupa kekar-kekar gerus dan tensional, kemudian dilanjutkan dengan terbentuknya 
struktur perlipatan berupa struktur sinklin dan antiklin yaitu antiklin Pasirremeng, Cisalak, Cikeruh, 
Sumurbatu dan sinklin Cisubah, Cikeruh, dan Munjul.  Aktivitas tektonik berakhir dengan terbentuknya 
sesar-sesar geser jurus Cisarua dan Cisentek. Tektonik yang terjadi di daerah telitian terjadi dalam satu 
perioda, yaitu kala Pliosen - Plistosen, dengan arah gaya utama N140 E atau Utara-Selatan. 
 
  

  
 
Kenampakan kekar gerus pada batupasir dengan 
kedudukan N 20° E/59° dan  N 320° E/60° yang 
dijumpai pada lokasi Cptj-07 sungai Cipatunjang. 

 
Bidang sesar dengan arah N 43

0
 E/ 70

0
 yang 

dijumpai di Sungai Cisarua, pada lokasi pengamatan 
Ckrj-72 

  
 
Bidang sesar yang berarah N35°E pada batulempung 
yang terdapat di Sungai Cisarua, Lokasi Pengamatan 
Csr-27. 

 
Bidang sesar dengan kedudukan N36°E/70 pada 
batupasir dijumpai di Sungai Cisentek pada lokasi 
pengamatan Cstk-33 
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BAB  5  SEJARAH GEOLOGI 
 
 
 
5.1.     Paleogeografi Jawa Barat 
 

Sejarah perkembangan paleogeografi Jawa Barat sejak Tersier hingga Kuarter memperlihatkan 
perubahan yang cukup bervariasi dimana proses transgresi - regresi cekungan Jawa Barat berubah-
rubah seiring dengan waktu geologi. Berikut ini adalah paleogeografi Jawa Barat sejak Awal Miosen 
Tengah hingga Holosen.      
 
 Paleogeografi  Kala Awal Miosen 

 
Kondisi Paleogeografi Jawa Barat pada kala miosen awal adalah bagian daratan berada di bagian 
selatan Jawa Barat, yang meliputi sekitar Jampang Kulon, ke arah bagian tengah berupa laut 
dalam yang meliputi daerah Sukabumi, Bogor, Cianjur, Bandung hingga ke Tasikmalaya. 
Sedangkan di bagian utara Jawa Barat mulai Serang, Rangkas Bitung, Jakarta hingga Cirebon 
berupa laut dangkal. 

 
 Paleogeografi Kala Akhir Miosen Tengah 

 
Kondidi Paleogeografi kala akhir dari Miosen Tengah adalah kondisi daratan yang berada di 
bagian selatan Jawa Barat sudah mengalami penyusutan, tersebar dari Jampang Kulon hingga ke 
Ujung kulon, sedangkan ke arah bagian tengah Jawa Barat masih berupa laut dalam dan ke arah 
utara di tempati oleh terumbu Batugamping yang menyebar hingga ke laut Jawa. Laut dangkal 
berada di bagian utara, barat dan selatan laut Jawa, Selat Sunda dan Samudra Hindia. 
 

 Paleogeografi  Kala Miosen Akhir 
 
Kondisi Paleogeografi Jawa Barat pada kala Miosen Akhir sudah mengalami perubahan yang 
cukup berarti yaitu daratan ada pada bagian barat (Banten) dan selatan Jawa Barat 
(Jampangkulon–Tasikmalaya). Kondisi laut dalam semakin menyempit, berada di bagian tengah 
Jawa Barat sedangkan laut transisi berada di bagian utaranya tersebar dari selatan Jakarta-
Cirebon. Laut dangkal tersebar di bagian utara Jawa Barat mulai dari dataran pantai Jakarta 
hingga Cirebon dan menerus hingga kelaut Jawa. 
 

 Paleogeografi  Kala Pliosen 
 
Pada Kala Pliosen kondisi Paleogeografi Jawa Barat hampir separuh Jawa Barat sudah berupa 
daratan, yaitu mulai dari Serang, Rangkas Bitung, Bogor, Bandung hingga ke Tasikmalaya. Ke 
arah utara di tempati oleh endapan kipas alluvial, sedangkan laut dangkal menempati bagian 
utara Jawa Barat, mulai dari dataran pantai Jakarta hingga Cirebon dan lautan berada di bagian 
utaranya yaitu di laut Jawa sekarang. 
 

 Paleogeografi  Kala Plistosen – Holosen 
 
Kondisi Pelogeografi Jawa Barat Kala Pliestosen–Resen sudah seperti kondisi saat ini di mana 
seluruh pulau Jawa Barat sudah berupa daratan, sedangkan lautan sama seperti kondisi lautan 
saat ini. 
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Paleogeografi Kala Awal Miosen Tengah  Paleogeografi Kala Akhir Miosen Tengah 

 

  
Paleogeografi Kala Miosen Akhir Paleogeografi Kala Pliosen 

 

 
Paleogeografi Kala Plistosen - Resen 

 
Gambar 5.1. Perkembangan paleogeografi Jawa Barat Kala Miosen - Holosen (Soejono,1984) 

 
5.2.    Sejarah Geologi Daerah Penelian 
 

Sejarah geologi daerah penelitian dimulai pada Kala Miosen Tengah Bagian Tengah (N12), 
dimana kondisi daerah penelitian pada waktu itu adalah laut dangkal. Pada Kala Miosen Tengah bagian 
tengah sampai Miosen Tengah bagian akhir (N12 - N14), mulai diendapkan satuan batuan napal selang-
seling batupasir sisipan batugamping Formasi Cibulakan pada lingkungan Neritik Luar dengan 
kedalaman antara 100 -200 m. Kemudian pada Kala Miosen Tengah bagian akhir sampai Miosen Akhir 

Lokasi Penelitian Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian 
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bagian tengah (N14 - N16), berkembanglah terumbu karang yaitu berupa satuan batuan batugamping 
Formasi Parigi diatas satuan batuan napal selang-seling batupasir sisipan batugamping Formasi 
Cibulakan pada lingkungan Neritik Tengah – Neritik Luar dengan kedalaman 30 - 130 m. Terdapat 
hubungan stratigrafi yang menjemari pada kedua satuan batuan tersebut pada umur N14, kedua 
satuan batuan tersebut memiliki kesamaan pada proses lingkungan pengendapan berupa paparan 
dengan kondisi tektonik yang stabil. Selanjutnya di atasnya diendapkan secara selaras Satuan Batuan 
Batulempung Sisipan Batupasir Formasi Subang pada Kala Miosen Akhir bagian akhir (N17) pada 
lingkungan Neritik Tengah dengan kedalaman 20 – 100 m. 
 

Pada Kala Miosen Akhir bagian akhir (N18), terjadi aktivitas tektonik pada daerah penelitian yang 
mengakibatkan batuan-batuan mengalami proses deformasi sehingga menyebabkan terjadi perlipatan 
dan pensesaran, orogenesa tersebut menerus hingga Plistosen. Kejadian orogenesa di daerah 
penelitian merubah kondisi awalnya lingkungan laut dangkal menjadi daratan. Mekanisme 
pembentukannya dimulai pada Kala Miosen Akhir bagian akhir (N18) dengan arah gaya utamanya 
adalah N14oE atau relatif berarah utara - selatan. Gaya tersebut membentuk pola-pola kekar yang 
berupa shear fracture dan tensional fracture, yang kemudian diikuti dengan pembentukan perlipatan 
berupa Antiklin Pasiremeng, Antiklin Cisalak, Antiklin Cikeruh, Antiklin Sumurbatu, Sinklin Cisubah, 
Sinklin Cikondang dan Sinklin Munjul. Selanjutnya gaya terus bekerja sampai melewati batas ambang 
elastisitas batuan, maka terbentuk sesar mendatar Cisarua dan sesar mendatar Cisentek. 
 

Pada kala Plistosen daerah telitian sudah berupa daratan sehingga proses-proses eksogen mulai 
bekerja seperti proses pelapukan, erosi dan sedimentasi. Proses-proses ini kemudian diangkut dan 
diendapkan oleh aktivitas sungai-sungai yang mengalir di daerah telitian yang kemudian menghasilkan  
endapan aluvial yang menutupi satuan batuan yang ada di bawahnya.  Proses-proses ini terus  
berlangsung sampai sekarang.  
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BAB 6   KESIMPULAN 
 
 
 
 

Berdasarkan hasil telitian dan pemetaan geologi daerah Mulyasejati dan Sekitarnya, Kecamatan 
Ciampel, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat dapat disimpulkan sebagai berikut: 
 

1. Geomorfologi daerah telitian dapat dikelompokan menjadi  2 (dua) satuan geomorfologi yaitu: 
satuan geomorfologi perbukitan lipat-patahan dan satuan geomorfologi dataran aluvial.  
dengan jentera geomorfik muda dan dewasa.  
 

2. Tatanan batuan yang terdapat di daerah telitian mulai dari tua ke muda adalah satuan batuan 
napal selang-seling batupasir sisipan batugamping Formasi Cibulakan yang berumur Miosen 
Tengah (N12 - N14) diendapkan pada lingkungan neritik luar. Satuan batuan batugamping 
Formasi Parigi secara menjemari diendapkan dengan satuan batuan napal selang-seling 
batupasir sisipan batugamping Formasi Cibulakan pada Kala Miosen Tengah - Miosen Akhir 
(N14 - N16) pada lingkungan Neritik Tengah – Neritik Luar. Hubungan stratigrafi kedua satuan 
batuan ini menjemari pada umur N14. Secara selaras di atas satuan batuan ini diendapkan 
Satuan Batuan Batulempung Sisipan Batupasir Formasi Subang pada kala Miosen Akhir (N17) 
pada lingkungan laut dangkal yaitu Neritik Tengah. Selanjutnya Satuan Endapan Aluvial 
merupakan satuan termuda yang menutupi satuan batuan yang ada di bawahnya . 
 

3. Struktur geologi yang berkembang di daerah penelitian adalah kekar, lipatan dan patahan. 
Adapun kekar yang berkembang adalah shear fracture dan gash fracture. Struktur perlipatan 
berupa Antiklin Pasiremeng, Antiklin Cisalak, Antiklin Cikeruh, Antiklin Sumurbatu, Sinklin 
Cisubah, Sinklin Cikondang dan Sinklin Munjul. Struktur sesar yang berkembang adalah Sesar 
Mendatar Cisarua dan Sesar Mendatar Cisentek. Peiode tektonik yang terjadi di daerah telitian 
terjadi pada kala Miosen Akhir – Plistosen  dengan arah gaya relatif Utara – Selatan.  
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Lampiran 1. Peta Geomorfologi 
 

PETA GEOMORFOLOGI DAERAH MULYASEJATI DAN SEKITARNYA 
KECAMATAN CIAMPEL – KABUPATEN KARAWANG 

JAWAA BARAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satuan Geomorfologi Dataran Aluvial 

Satuan Geomorfologi Perbukitan Lipat Patahan 

Subsatuan Geomorfologi Punggung Antiklin 

Subsatuan Geomorfologi Punggung Monoklin 

Keterangan: 
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Lampiran 2 : Peta Geologi 
 
 

PETA GEOLOGI DAERAH MULYASEJATI DAN SEKITARNYA 
KECAMATAN CIAMPEL, KABUPATEN KARAWANG 

JAWA BARAT 
 

 
 

LEGENDA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satuan Aluvial 

Satuan lempung sisipan batupasir (Formasi Subang) 

Satuan batugamping (Formasi Parigi) 
Satuan napal selangseling batupasir sisipan batugamping (Fm. Cibulakan) 

Holosen 

Miosen Akhir 
(N17-N18) 

Miosen Tengah 
(N12-N16) 


