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9.1. Struktur geologi 
 
Struktur geologi adalah gambaran bentuk arsitektur batuan-batuan penyusunan 
kerak bumi. Akibat sedimentasi dan deformasi. berdasarkan kejadiannya, struktur 
geologi dapat dibedakan menjadi : 
 
- Struktur primer 
- Struktur sekunder 
 
 Struktur primer  adalah struktur geologi yang terbentuk pada saat 
pembentukan batuan. Misalnya, struktur sedimen (silang siur, flute cast, dll, lihat 
gambar 3.3); struktur kekar akibat pendinginan magma (columnar joint dan 
sheeting joint) dan struktur perlapisan. 
 
 Struktur sekunder  adalah struktur geologi yang mempelajari dan 
membahas bentuk-bentuk deformasi kerak bumi dan gejala-gejala penyebab 
pembentukannya. Dibedakan dengan geotektonik atau tektonik, geologi struktur 
mempunyai ruang lingkup yang lebih sempit, yang meliputi deformasi-deformasi 
pada isi cekungan, sedangkan tektonik menyangkut skala yang lebih luas dari ini, 
misalnya proses pembentukan pegunungan (orgenesa) dsb. 
 
Struktur geologi terutama mempelajari struktur-struktur sekunder yang meliputi 
kekar (joint), sesar (fault) dan lipatan (fold). 
 
 
9.2. Kekar (Joint) 
 
Kekar adalah struktur rekahan pada batuan yang tidak memperlihatkan 
pergeseran. Hampir tidak ada suatu singkapan di muka bumi ini yang tidak 
memperlihatkan gejala rekahan. Kekar bukan merupakan gejala yang kebetulan, 
tetapi merupakan hasil kekandasan/kegagalan batuan akibat tegasan (stress). 
Karena itu kekar akan mempunyai sifat-sifat yang menuruti hukum-hukum fisika. 
Struktur kekar merupakan gejala yang paling umum dijumpai dan banyak 
dipelajari secara luas tetapi merupakan struktur yang paling sukar untuk 
dianalisa. 
 
Berdasarkan cara terbentuknya kekar dapat diklasifikasikan menjadi : 
 
- Kekar tektonik, misalnya kekar gerus (shear joint) dan kekar tarik (tension joint). 
- Kekar non tektonik, misalnya mudcrack, columnar joint dan sheeting joint. 
 
Struktur ini banyak dipelajari karena sangat berhubungan erat dengan masalah-
masalah : 
 a. geologi teknik 
 b. geologi minyak bumi, terutama masalah cadangan dan produksi. 
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 c. geologi untuk pertambangan, baik dalam hal sistim penambangannya  
maupun pengerahan terhadap bentuk-bentuk mineralisasi dll. 

 
Di dalam teknik sipil dan pertambangan, masalah kekar merupakan hal yang 
sangat penting, karena meraka merupakan jalur-jalur lemah dalam batuan. 
Kesukaran yang dihadapi dalam membuat analisa struktur ini terletak pada 
banyaknya sifat-sifat dasar yang dimilikinya, artinya terdapat bukti-bukti bahwa 
rekahan-rekahan ini dapat terbentuk pada setiap waktu kejadian. 
 
Umumnya, dalam batuan sedimen, kekar dapat terbentuk mulai dari saat 
pengendapan, atau segera terbentuk setelah pengendapannya, dimana sedimen 
tersebut masih dalam proses kompaksi. 
 
Kekar non-tektonik, yaitu kekar, yang terbentuk bukan karena gaya tektonik, 
misalnya kekar akibat pendinginan (cooling joint) pada batuan beku, misalnya 
kekar kolom (columnar joints) atau dapat juga terbentuk akibat pembebanan, 
misalnya “sheeting joints”. 
 
Struktur kekar dipelajari dengan cara statistik, mengukur dan mengelompokkan 
nya dalam bentuk diagram roset (diagram bunga) atau diagram kontur. 
 
 
9.3. Sesar (Fault) 
 
Sesar adalah rekahan atau zona rekahan pada batuan yang telah mengalami 
pergeseran sehingga terjadi perpindahan antara bagian-bagian yang berhadapan, 
dengan arah yang sejajar dengan bidang patahan. Pergeseran pada sesar bisa 
terjadi sepanjang garis lurus yang disebut sesar translasi atau terputar yang 
dinamakan sesar rotasi. Pergeseran-pergeseran ini mempunyai demensi berkisar 
antara beberapa cm sampai mencapai ratusan km. 
 
Bahan yang hancur akibat pergeseran yang terdapat pada jalur sesar, dapat 
berupa “gouge” yaitu suatu bahan yang halus karena lumat akibat gerusan dan 
“breksi sesar” yaitu zona hancuran yang memperlihatkan orientasi fragmen akibat 
gerusan. 
 
a. Istilah-istilah penting yang berhubungan dengan sesar. 
 
- Bidang sesar  adalah bidang rekahan dimana terjadi pergeseran antara blok-blok 

yang saling berhadapan. Seringkali bidang sesar tercerminkan secara 
morfologis sebagai “gawir sesar” (gambar 9.1). 

 
- Hanging wall  adalah blok patahan yang berada dibagian atas bidang sesar. 
 
- Foot wall  adalah blok yang ada dibagian bawah bidang sesar (gambar 9.1). 



9   Praktikum Geologi Fisik 
 

 
Geologi Dinamik – Geologi ITB 64 

 
- Throw  (loncatan vertikal) adalah jarak slip / separation yang diukur pada 

bidang vertikal (gambar 9.1). 
 
- Heave  (loncatan horizontal) adalah jarak slip / separation yang diukur pada 

bidang horizontal (gambar 9.1). 
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Gambar 9.1 : Diagram  blok yang memperlihatkan bagian-bagian dari sesar 
 
 
b. Klasifikasi Sesar 
 
Berdasarkan pada sifat gerak, sesar dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu : 
 
a. Sesar normal yaitu gerak hanging wall relatif turun terhadap foot wall 
b. Sesar mendatar yaitu gerak relatif hanging wall relatif naik terhadap foot wall 
c. Sesar mendatar yaitu gerak relatif mendatar pada bagian-bagian yang 

tersesarkan. 
 
Gerak-gerak ini sangat berhubungan dengan sifat atau posisi tegasan utama yang 
bekerja pada daerah atau tubuh batuan yang mengalami deformasi (gambar 9.2). 
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Gambar 9.2 : Diagram blok yang memperlihatkan jenis-jenis sesar 
 
 
9.4. Lipatan 
 
Lipatan adalah hasil perubahan bentuk atau volume dari suatu bahan yang 
ditunjukkan sebagai lengkungan atau kumpulan dari lengkungan akibat 
pengaruh suatu tegasan (stress). Pada umumnya refleksi pelengkungan 
ditunjukkan pada perlapisan batuan sedimen atau foliasi batuan metamorf. 
a. Beberapa definisi pada struktur lipatan 
 
- Hinge point  adalah titik maksimum pelengkungan pada lapisan yang terlipat 

(b. pada gambar 9.3). garis yang menghubungkan titik-titik tersebut, disebut 
juga “hinge-line” atau “axis line” (sumbu perlipatan) (d pada gb. 9.3). 

 
- Crest point  adalah titik tertingi pada lipatan (a. pada gambar 9.3). Garis yang 

melalui titik-titik tersebut “crestal-line” (c pada gambar 9.3). 
 
- Trough point dan Trough line  adalah titik dan garis terendah pada lipatan (g 

pada gamb 9.3). 
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- Garis sumbu lipatan  (Axial line)  adalah perpotongan antara bidang sumbu 
dengan bidang horizontal. (Garis ini lazim dicantumkan pada peta geologi). 

 
- Axial plane (bidang sumbu)  adalah bidang yang melalui garis sumbu dan garis 

pusat perlipatan dan membagi sama besar sudut yang dibentuk sayap-
sayapnya (f pada gambar 9.3). 

 
- Crestal plane  adalah bidang yang melalui crestal-line dan pusat perlipatan (e 

pada gambar 9.3). 
 
- Sayap lipatan (Limb)  adalah bagian sebelah-menyebelah dari sisi lipatan (I 

pada gambar 9.3). 
 
- Core  adalah pusat lipatan (h pada gambar 9.3) 
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Gambar 9.3 : diagram blok yang memperlihatkan bagian-bagian dari lipatan 

 
 
b. Jenis-jenis lipatan 
 
Secara umum bentuk lipatan dapat dibedakan menjadi : 
 
- Antiklin  yaitu lipatan yang kedua sayaonya mempunyai arah kemiringan yang 

saling menjauh. 
 
- Sinklin  yaitu lipatan yang kedua sayapnya mempunyai arah kemiringan yang 

saling mendekat. 
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Berdasarkan posisi bidang sumbunya, lipatan dapat diklasifikasikan menjadi 
(gambar 9.4) : 
 
- lipatan tegak 
- lipatan miring 
- lipatan rebah 
 

Lipatan tegak                       Lipatan miring                                Lipatan rebah
 
 

Gambar 9.4 : Jenis-jenis lipatan berdasarkan bidang sumbu 
 
secara diskriptif (berdasarkan posisi bidang sumbu dan sayap), lipatan 
diklasifikasikan menjadi : 
 
- lipatan simetri  yaitu lipatan yang kedua sayapnya mempunyai sudut 

kemiringan  
-  lipatan  asimetri   yaitu lipatan yang kedua sayapnya mempunyai sudut 

kemiringan tidak sama besar. 
 

Lipatan simetri                                            Lipatan asimetri     
 
 

Gambar 9.5 : Jenis-jenis lipatan berdasarkan bentuknya 
 
 
 
 


