
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Geomorfologi Daerah Penelitian 

 

 

Gambar 2.1 Peta Lokasi Penelitian (Bakosurtanal, 2003) 

 

Secara astronomis, Papua atau Irian Jaya terletak antara 00
0
 19’ – 10

0
 43’ 

LS dan 130
0
 45’ 150

0
 48’ BT, mempunyai panjang 2400 km dan lebar 660 km. 

Secara administratif pulau ini terdiri dari Papua sebagai wilayah RI dan Papua 

Daerah Penelitian 
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Nugini yang terlatak di bagian timur. Fisiografi Papua dibedakan menjadi tiga 

bagian: 

1. Semenanjung Barat atau Kepala Burung yang dihubungkan oleh leher 

yang sempit terhadap pulau utama (130
0
 – 135

0
 BT)  

2. Pulau Utama atau Tubuh (135
0
 – 143,5

0
 BT) 

3. Bagian Timur termasuk Ekor (143,5
0
 – 151

0
 BT) 

Di sebelah Utara Papua terdapat bagian Samudra Pasifik yang dalamnya 

4000 m, dibatasi oleh Kepulauan Carolina di sebelah Utara. Pulau-pulau karang 

yang muncul terjal dari dasar samudra itu (Mapia di sebelah utara Manokwari) 

menunjukkan bahwa bagian samudra ini merupakan blok kontinen yang 

tenggelam. Blok kontinen yang tenggelam di sebelah Utara Papua ini dianggap 

sebagai tanah batas “Melanesia”. Ke arah Selatan, Dangkalan Sahul (laut Arafura) 

dan selat Torres menghubungkan Papua dengan Australia. 

Sejajar dengan Pantai Utara, Kepala Burung terjadi rangkaian pegunungan 

yang membujur Timur-Barat antara Salawati dan Manokwari. Ini terbagi oleh 

Utara dan Selatan oleh sebuah depresi memanjang. Rangkaian Utara tersusun dari 

batuan volkanis neogen dan kuarter yang diduga masih aktif atau volkan Umsini 

pada tingkat solfatar. Rangkaian Selatan terdiri dari sedimen tertier bawah dan 

pre-tertier yang terlipat kuat. Arahnya Timur-Barat, kemudian melengkung ke 

Selatan sampai Pegunungan Lima. Bagian Utara Kepala Burung dipisahkan 

terhadap Bagian Selatan (Bombarai) oleh teluk Macculer yang luas tetapi dangkal, 

karena sedimentasi yang besar dan di tandai dangkalan yang berisi pulau-pulau, 

parit-parit, dan bukit-bukit yang terpisah-pisah.  
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Gambar 2.2 Elemen Tektonik Kepala Burung (Anonymous, 2012) 

 

Struktur elemen penting yang berada di daerah Kepala Burung, antara lain:  

1. Sesar Sorong, terletak di sebelah Utara 

Sesar Sorong adalah salah satu sesar mayor yang terletak di sebelah Utara 

Kepala Burung, dengan arah sesar berarah timur-barat. Jenis Sesar Sorong 

ini yaitu sesar mendatar kiri (left-lateral strike-slip fault). 

2. Sesar Tarera Aiduna, terletak di sebelah Selatan 

Sesar Tarera Aiduna merupakan sesar mayor yang berada di daerah 

Kepala Burung dimana sesar ini terletak di sebelah Selatan dengan arah 

sesar Barat-Timur. 

3. Lengguna Fold-Belt, terletak di sebelah Timur 

Lengguna Fold-Belt (LFB) merupakan serangkaian antiklin yang 

mempunyai arah umum Barat Laut-Tenggara, yang kemudian terangkat 
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ketika terjadi proses oblique convergent antara Lempeng Pasifik-Indo 

Australia. Di sebelah Selatan, LFB ini dipotong oleh sesar Tarera Aiduna. 

Pada saat LFB ini terbentuk, mengakibatkan adanya penurunan 

(subsidence), sehingga mengalami sedimentasi pada cekungan LFB 

sebagian besar tersusun atas kelompok New Guinea Limestone (NGL) 

yang mengisi Cekungan Bintuni. 

4. Seram Through, berada di sebelah Barat 

Palung Seram berada di sebelah Barat Daya Kepala Burung. Sesar ini 

terbentuk akibat adanya konvergen Lempeng Australia. 

 

2.2 Struktur Regional Papua 

 

 

Gambar 2.3 Elemen tektonik Indonesia dan pergerakan lempeng-lempeng 

tektonik (Hamilton, 1979) 
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Geologi Papua dipengaruhi dua elemen tektonik besar yang saling 

bertumbukan dan serentak aktif (Gambar 2.3). Pada saat ini, Lempeng Samudera 

Pasifik-Caroline bergerak ke Barat-Barat Daya dengan kecepatan 7,5 cm/th, 

sedangkan Lempeng Benua Indo-Australia bergerak ke Utara dengan kecepatan 

10,5 cm/th. Tumbukan yang sudah aktif sejak Eosen ini membentuk suatu tatanan 

struktur kompleks terhadap Papua Barat (Papua), yang sebagian besar dilandasi 

kerak Benua Indo-Australia. 

Periode tektonik utama daerah Papua dan bagian Utara Benua Indo-

Australia dijelaskan dalam empat episode, yaitu (1) periode rifting awal Jura di 

sepanjang batas Utara Lempeng Benua Indo-Australia, (2) periode rifting awal 

Jura di Paparan Baratlaut Indo-Australia (sekitar Palung Aru), (3) 

periode tumbukan Tersier antara Lempeng Samudera Pasifik-Caroline dan Indo-

Australia, zona subduksi berada di Palung New Guinea, dan (4) periode tumbukan 

Tersier antara Busur Banda dan Lempeng Benua Indo-Australia. Periode tektonik 

Tersier ini menghasilkan kompleks-kompleks struktur seperti Jalur Lipatan 

Anjakan Papua dan Lengguru, serta Antiklin Misool-Onin-Kumawa 

 

2.3 Stratigrafi Papua 

 

Geologi Irian Jaya secara garis besar dibedakan ke dalam tiga kelompok 

batuan penyusan utama yaitu: (a) batuan kraton Australia; (b) batuan lempeng 

pasifik; dan (c) batuan campuran dari kedua lempeng. Litologi yang terakhir ini 

batuan bentukan dari orogenesa Melanesia. Batuan yang berasal dari kraton 

Australia terutama tersusun oleh batuan alas, batuan malihan berderajat rendah 
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dan tinggi sebagian telah diintrusi oleh batuan granit di sebelah barat, batuan ini 

berumur palaezoikum akhir, secara selaras ditindih oleh sedimen paparan 

mesozoikum dan batuan sedimen yang lebih muda, batuan vulkanik dan batuan 

malihan hingga tersier akhir. Singkapan yang baik dan menerus dapat diamati 

sepanjang daerah batas tepi utara dan pegunungan tengah. 

 

Stratigrafi wilayah Papua terdiri atas: 

 

2.3.1 Paleozoic Basement (Pre-Kambium Paleozoicum) 

Di daerah Kepala Burung atau Salawati-Bintuni, batuan dasar yang 

berumur Paleozoikum terutama tersingkap di sebelah timur kepala Burung yang 

dikenal sebagai Tinggian Kemum, serta disekitar Gunung Bijih Mining Access 

(GBMA) yaitu di sebelah barat daya Pegunungan Tengah. Batuan dasar tersebut 

disebut Formasi Kemum yang tersusun oleh batusabak, filit dan kuarsit. Formasi 

ini di sekitar Kepala Burung dintrusi oleh bitit Granit yang berumur Karbon yang 

disebut sebagai Anggi Granit pada Trias. Oleh sebab itu Formasi Kemum 

ditafsirkan terbentuk pada sekitar Devon sampai Awal Karbon.  

Selanjutnya Formasi Kemum ditindih secara tidak selaras oleh Group 

Aifam. Di sekitar Kepala Burung group ini dibagi menjadi 3 Formasi yaitu 

Formasi Aimau, Aifat dan Ainim. Group ini terdiri dari suatu seri batuan sedimen 

yang tak termalihkan dan terbentuk di lingkungan laut dangkal sampai fluvio-

delataik. Satuan ini di daerah Bintuni ditutupi secara tidak selaras oleh Formasi 

Tipuma yang berumur Trias. 
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2.3.2 Sedimentasi Mesozoikum hingga Senosoik  

a. Formasi Tipuma 

Formasi Tipuma tersebar luas di Papua, mulai dari Papua Barat hingga 

dekat perbatasan di sebelah Timur. Formasi ini dicirikan oleh batuan 

berwarna merah terang dengan sedikit bercak hijau muda. Formasi ini 

terdiri dari batu lempung dan batu pasir kasar sampai halus yang  berwarna 

abu-abu kehijauan dengan ketebalan sekitar 550 meter. Umur formasi ini 

diperkirakan sekitar Trias Tengah sampai Atas dan diendapkan di 

lingkungan supratidal. 

b. Formasi Kelompok Kembelangan 

Kelompok ini diketahui terbentang mulai dari Papua Barat hingga Arafura 

Platform. Bagian atas dari kelompok ini disebut formasi Jass. Kelompok 

Kembelangan terdiri atas lapis batu debu dan batu lumpur karboniferus 

pada lapisan bawah batu pasir kuarsa glaukonitik butiran-halus serta 

sedikit shale pada lapisan atas. Kelompok ini berhubungan dengan formasi 

Waripi dari kelompok Batuan Gamping New Guinea atau New Guinea 

Limestone Group (NGLG). 

c. Formasi Batu Gamping  New Guinea 

Selama masa Cenozoik, kurang lebih pada batas Cretaceous dan 

Cenozoik, Pulau New Guinea dicirikan oleh pengendapan (deposisi) 

karbonat yang dikenal sebagai Kelompok Batu Gamping New Guinea 

(NGLG). Kelompok ini berada di atas Kelompok Kembelangan dan terdiri 

atas empat formasi, yaitu; (1) Formasi Waripi Paleosen hingga Eosen; (2) 
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Formasi Fumai Eosen; (3) Formasi Sirga Eosin Awal; dan (4). Formasi 

Kais Miosen Pertengahan hingga Oligosen. 

 

2.3.3 Sedimentasi Senosoik Akhir 

 Sedimentasi Senosoik Akhir dalam basement kontinental Australia 

dicirikan oleh sekuensi silisiklastik yang tebalnya berkilometer, berada di atas 

strata karbonat Miosen Pertengahan. Di Papua dikenal 3(tiga) formasi utama, dua 

di antaranya dijumpai di Papua Barat, yaitu formasi Klasaman dan Steenkool. 

Formasi Klasaman dan Steenkool berturut-turut dijumpai di Cekungan Salawati 

dan Bintuni. 

 

2.3.4 Kenozoikum  

Grup Batu gamping New Guinea, Grup ini dibagi menjadi 4 formasi dari 

tua ke muda adalah sebagai berikut: Formasi Waripi, Formasi Faumai, Formasi 

Sirga dan Formasi Kais. Formasi Waripi terutama tersusun oleh karbonat 

dolomitik, dan batupsir kuarsa diendapkan di lingkungan laut dangkal yang 

berumur Paleosen sampai Eosen. Di atas formasi ini diendapkan Formasi Faumai 

secara selaras dan terdiri dari batu gamping berlapis tebal (sampai 15 meter) yang 

kaya fosil foraminifera, batu gamping lanauan dan perlapisan batu pasir kuarsa 

dengan ketebalan sampai 5 meter, tebal seluruh formasi ini sekitar 500 meter.  

Formasi Faumai terletak secara selaras di atas Formasi Waripi yang juga 

merupakan sedimen yang diendapkan di lingkungan laut dangkal. Formasi ini 

terdiri dari batuan karbonat berbutir halus atau kalsilutit dan kaya akan fosil 

foraminifera (miliolid) yang menunjukkan umur Eosen.  
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Formasi sirga dijumpai terletak secara selaras di atas Formasi Faumai, 

terdiri dari batupasir kuarsa berbutir kasar sampai sedang mengandung fosil 

foraminifera, dan batu serpih yang setempat kerikilan. Formasi Sirga ditafsirkan 

sebagai endapan fluvial sampai laut dangkal dan berumur Oligosen Awal.  

Formasi Kais terletak secara selaras di atas Formasi Sirga. Formasi Kais 

terutama tersusun oleh batu gamping yang kaya foraminifera yang berselingan 

dengan lanau, batu serpih karbonatan dan batu bara. Umur formasi ini berkisar 

antara Awal Miosen sampai Pertengahan Miosen dengan ketebalan sekitar 400 

sampai 500 meter. 

 

2.3.5 Miosen sampai Recent.  

Pada Miosen sampai recent, di Papua dijumpai adanya 3 formasi yang 

dikenal sebagai Formasi Klasaman, Steenkool dan Buru yang hampir seumur dan 

mempunyai kesamaan litologi, yaitu batuan silisiklastik dengan ketebalan sekitar 

1000 meter. Ketiga formasi tersebut di atas mempunyai hubungan menjari, 

Namun Formasi Buru yang dijumpai di daerah Badan Burung pada bagian 

bawahnya menjemari dengan Formasi Klasafat. Formasi Klasafat yang berumur 

Mio-Pliosen dan terdiri dari batu pasir lempungan dan batu lanau secara selaras 

ditindih oleh Formasi Klasaman dan Steenkool. Endapan aluvial dijumpai 

terutama di sekitar sungai besar sebagai endapan bajir, terutama terdiri dari 

bongkah, kerakal, kerikil, pasir dan lempung dari rombakan batuan yang lebih tua. 
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2.3.6 Stratigrafi Lempeng Pasifik  

Pada umumnya batuan Lempeng Pasifik terdiri atas batuan asal penutup 

(mantle derived rock), island-arc volcanis dan sedimen laut dangkal. Di Papua,  

batuan asal  penutup  banyak dijumpai luas sepanjang sabuk Ophiolite Papua, 

Pegunungan Cycloop, Pulau Waigeo, Utara Pegunungan Gauttier dan sepanjang 

zona sesar Sorong dan Yapen  pada umumnya terbentuk oleh  batuan ultramafik,  

plutonil  basik, dan mutu-tinggi metamorfik. Sedimen dalam Lempeng Pasifik 

dicirikan pula oleh karbonat laut-dangkal yang berasal dari pulau-arc. Satuan ini 

disebut Formasi Hollandia dan tersebar luas di Waigeo, Biak, Pulau Yapen dan 

Pegunungan Cycloop. Umur kelompok ini berkisar dari Miosen Awal hingga 

Pliosen. 

 

2.3.7 Stratigrafi Zona Transisi 

Konvergensi antara lempeng Australia dan Pasifik menghasilkan batuan 

dalam zona deformasi. Kelompok batuan ini diklasifikasikan sebagai zona transisi 

atau peralihan, yang terutama terdiri atas batuan metamorfik. Batuan metamorfik 

ini membentuk sabuk kontinyu (>1000 km) dari Papua hingga Papua New 

Guinea. 

 



 

Gambar 2.4 Stratigrafi Papua (Anonymous, 2013) 
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