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Pengantar
Dalam memahami landform yang ada di muka bumi, banyak cara yang
bisa dilakukan, antara lain: 1). Memperdalam pengetahuan teori melalui buku
atau jurnal, 2). Banyak berlatih mengenal wujud, melalui interpretasi foto
udara atau media yang lain, dan 3). Praktek pengenalan langsung di
lapangan.
Dalam kegiatan praktikum mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk
mengenal ujud-ujud landform yang ada dan mencoba mengidentifikasi
karakteristiknya. Karena keterbatasan waktu dan biaya, maka pengenalan
wujud tersebut lebih banyak dilakukan di laboratorium melalui contoh-contoh
landform yang terdapat dalam sebuah foto udara. Pengenalan langsung di
lapangan, dilakukan setelah mahasiswa mempelajari seluruh atau sebagian
besar proses geomorfik yang ada dan mengenalnya dari wujud yang
terdapat dalam foto udara.
Penggunaan foto udara sebagai sarana pengenalan dilandasi oleh
kenampakannya yang tegas dan jelas bagi hampir sebagian besar landform,
paling tidak ciri-ciri foto udara yang ada dapat mengindikasikan adanya suatu
landform. Oleh Karena itu, dasar-dasar interpretasi foto udara harus
dipahami oleh peserta praktikum mata kuliah ini, khususnya pengenalan
unsur-unsur interpretasi.
Dalam mengenal proses yang terjadi pada suatu lansekap, maka
identifikasi jejak-jejak yang ditinggalkan oleh proses geomorfik di masa
lampau adalah sangat penting. Proses geomorfik tersebut sangat erat
kaitannya dengan kondisi batuan dimana proses tersebut berlangsung. Oleh
karena itu, dasar-dasar pengetahuan tentang geologi sangat penting untuk
dikuasai dengan baik. Identifikasi batuan seperti yang diajarkan di mata
kuliah sebelumnya (Geologi dan Mineralogi Tanah) harus dipahami kembali.
Untuk menunjang pengenalannya dalam foto udara, dapat dipelajari buku
“Aero geology” (Von Bandat, 1962).
Pengenalan di lapangan dilakukan melalui serangkaian trip/perjalanan
di wilayah Provinsi Jawa Timur, khususnya yang memiliki landform seperti
yang telah dijelaskan dalam perkuliahan. Landform yang banyak dijumpai di
Provinsi Jawa Timur khususnya adalah: Alluvial, Marin, Fluvio-Marin, Eolin,
Volkanik, Angkatan, Lipatan/Patahan dan Karst. Oleh karena itu,
serangkaian perjalanan yang melalui berbagai landform tersebut sangat
perlu dilakukan untuk memahami geomorfologi secara baik.
Malang, Maret 2011
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Petunjuk Umum
1. Bacalah petunjuk praktikum sebelum praktikum dimulai. Perhatikan baikbaik petunjuk dari Dosen/Asisten pengasuh, JANGAN SEGAN-SEGAN
BERTANYA, JIKA ADA YANG KURANG JELAS.
2. Dalam menggunakan stereoskop, terutama STEREOSKOP CERMIN
tidak dibenarkan MENYENTUH CERMIN (dan lensa-lensa yang lain)
dengan menggunakan tangan. Bersihkan lensa dan cermin hanya
dengan menggunakan KAPAS atau KAIN PANEL yang telah disediakan.
JANGAN MEMBERSIHKAN CERMIN TERLALU SERING.
3. Jika suatu latihan / praktikum telah selesai dilakukan, hendaklah
dikonsultasikan lebih dulu dengan pengasuh praktikum, sebelum
memulai praktikum berikutnya. Tanpa catatan dan parap pengasuh pada
kartu praktikum, TIDAK dibenarkan melakukan praktikum berikutnya.
4. Gunakan foto udara dengan hati-hati. Penulisan / delineasi hendaklah
dilakukan dengan SPIDOL atau PEN OHP di atas PLASTIK MIKA, atau
RAFIDO / PENSIL HB atau B pada KERTAS KALKIR.
Tidak dibenarkan MENULIS LANGSUNG PADA FOTO, kecuali jika ada
instruksi khusus dari pengasuh.
5. Jika harus menulis SIMBOL atau TANDA-TANDA LAIN, langsung pada
foto, gunakan RAFIDO (0.3 mm, dengan tinta cina yang larut dalam air)
atau PENSIL MINYAK. Jangan gunakan karet penghapus untuk
menghilangkan tulisan pada foto, tetapi gunakanlah KAPAS (yang
dibasahi air), atau KAPAS (yang dibasahi spirtus) untuk pensil minyak.
6. Agar foto tidak mudah bergeser, gunakan PLESTER KERTAS pada
keempat sudut masing-masing foto. Untuk melepaskan foto-foto yang
sudah direkatkan tersebut, mulailah melepaskan plester dari bagian
dalam foto dan bukannya dari arah luar (dari meja) ke arah foto.
7. DILARANG MEROKOK
PRAKTIKUM.

dan MEMAKAN MAKANAN

DI RUANG

8. SERAHKAN ALBUM, KARTU PRAKTIKUM DAN STEREOSKOP (yang
telah dimasukkan ke dalam kotaknya masing-masing). KEPADA
PENGASUH PRAKTIKUM SETELAH TIAP WAKTU PRAKTIKUM
BERAKHIR.

Malang, Maret 2011
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1.1 Geomorfologi dan konsep Ekologi Lansekap
Secara umum orang menafsirkan bahwa lansekap alami dan budaya
tersusun atas sejumlah unsur atau komponen yang satu sama lain saling
berhubungan dalam suatu kerangka ekologi lansekap. Pelajaran tentang
hubungan timbal balik antar unsur merupakan hal yang sangat penting dalam
geografi, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang secara tradisional berusaha
memelihara keseimbangan antara analisa dan sintesa.
Ide pengelompokan suatu wilayah menjadi sub-sub wilayah dengan
karakteristik khusus telah dimulai sejak awal abad ini. Di Amerika misalnya,
tipe topografik (Bowman) dan provinsi fisiografik (Feneman), memerlukan
waktu yang lama untuk menjadi matang dan dapat diterima oleh masyarakat.
Hasilnya, adalah berbagai klasifikasi dan istilah. Pada tahun l931 Bourne
mengenalkan kata “site” untuk lingkungan di muka bumi yang mempunyai
kesamaan karakteristik klimatologis, geomorfologis, geologis, dan pedologis.
Woolridge tahun l931 mengatakan sebagai “facet”; Troll (l939, l962, dan
l966) mengatakan sebagai “ecotype” dan sebagainya. Kumpulan ”site” oleh
Bourne (l93l) diberi nama dengan “region”, dan “Catena” oleh Milne l935.
Klasifikasi yang lebih komplek berangsur-angsur berkembang, salah seorang
penganjurnya adalah Linton (l950) yang membeda-bedakan menjadi kategori
sbb: Site (tingkat terendah), Stow, Tract, Section, Provinsi, Major division dan
Continent (tingkat tertinggi).
Beberapa klasifikasi sederhana sekarang telah dikembangkan. CSIRO
(Australia) menggunakan pendekatan satuan lahan (land unit) dan pola
berulangnya yang disebut dengan sistem lahan (land system). Di USSR
Vinogradov, l968 menggunakan kategori ‘Facies’, ‘Urocchishcha’ (unit lahan)
dan ‘mestnosti’ (sistem lahan).
Ahli survei seringkali mengkhususkan pada komponen lansekap yang khas,
seperti geologi, geomorfologi, tanah atau tumbuhan. Kadang-kadang hal ini
membuat mereka lebih mengkonsentrasikan pada analisa daripada
sintesanya; dengan kata lain, mengabaikan konteks ekologi dari gejala yang
dipelajari. Meskipun demikian, survei khusus atau mono-disiplin dapat pula
bermanfaat bagi ekologi lansekap yang menguraikan komponen-komponen
lahan yang dipelajari oleh ahli tersebut, dalam hubungannya dengan
komponen yang lain (Goosen, l964; Miles, l962; Veenembos, l955).
Foto udara membuka pandangan baru bagi analisis lansekap dan surveii
wilayah (UNESCO, l964; Verstappen, l970). Karena itu, beberapa peneliti
mempertimbangkan pendekatan lansekap pada interpretasi foto udara
sebagai cabang khusus geografi, yang merupakan suatu cara baru dalam
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hubungan antara komponen-komponen antara individu lansekap (Komarov,
l97l). Model tiga dimensi yang disediakan oleh studi stereoskopik foto udara
menunjukkan hubungan timbal balik ruang yang mendetil dan tepat antara
komponen-komponen lansekap yang tampak dan lebih jelas dibanding jika
diamati langsung di muka bumi (Churchill, l955). Konsep ekologi lansekap
dan metodologi pewilayahan dengan menggunakan interpretasi foto udara
dimulai sekitar l938 (Troll, l962)
Prosedur yang umum adalah membuat kerangka hirarki unit lansekap dalam
foto udara dan memisahkan hubungan ekologik lansekap ke dalam unit, jika
mungkin setiap unit dibedakan menjadi sub-unit.
Pengamatan di lapangan tentu saja diperlukan untuk melihat adanya
hubungan timbal balik ekologis. Perlu ditekankan di sini bahwa pendekatan
lansekap untuk interpretasi foto udara tidak hanya bermanfaat pada survei survei multi-disiplin, tetapi juga untuk mono-disiplin (Schmitt-Falkenberg,
l970). Ujud yang dilihat dapat kajian ini, jika dapat dilihat langsung kemudian
dilihat konteks lingkungannya yang tentu saja menambah informasi dan
meningkatkan tingkat kepercayaan dari penafsiran. Jika obyek yang menarik
tidak nampak dalam citra, keberadaan dan karakteristiknya maka bisa
dilacak dari komponen-komponen lansekap yang tampak dan digunakan
sebagai indikator.
Selama bentuk lahan langsung nampak dalam citra, maka bentuk lahan ini
seringkali menjadi indikator lansekap yang penting (Gimbarzewski, l975),
khususnya jika penafsiran terpusat pada komponen-komponen lansekap
yang tidak nampak. Sebaliknya, dalam penafsiran citra geomorfologis,
pendekatan lansekap juga dapat digunakan, khususnya dimana prosesproses yang tidak nampak dan ciri lainnya saling berhubungan. Tumbuhan,
pola tataguna lahan dan ciri lain (Verstappen, l963) dapat berlaku sebagai
indikator lansekap yang berguna (Chikishev, l965), Indikator ini sangat
berguna jika kondisi lingkungan kritis untuk pertumbuhan tanaman, seperti
kondisi-kondisi gersang dan setengah gersang.

1.2. Kondisi-kondisi lingkungan seperti yang direkam oleh citra
penginderaan jauh
1.2.1. Ciri-ciri geomorfologis sebagai indikator lansekap
Hubungan timbal balik antara berbagai faktor-faktor ekologis lansekap
seperti bentuklahan, tanah, kondisi-kondisi hidrologis, tumbuhan dsb.
digambarkan di lapangan dan dalam citra oleh derajat korelasi pola distribusi
dari komponen-komponen ini (Verstappen, l966). Kenyataan ini adalah
sangat penting dalam interpretasi foto udara tanpa memperhatikan tujuan
interpretasi karena pola distribusi atau karakteristik -karakteristik lain dari
satu komponen bisa memberikan suatu petunjuk komponen-komponen alam
lain yang tidak mudah ditemukan. Studi tentang gejala geomorfologis yang
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nampak normal (Lebedev, l96l; Nakano, l955, l962) membantu dalam
menampakkan aspek tanah yang lain (Mabbut dan Stewart, l975; Wright,
l972). Gejala geomorfologis bila dipelajari dalam suatu konteks lingkungan
bisa menghasilkan informasi komponen lahan yang lain.

1.2.2 Indikator lansekap dalam interpretasi citra geomorfologis
Konsep ekologi lansekap jelas menyatakan secara langsung bahwa
komponen-komponen non-geografik bisa membantu pemahaman situasi
geomorfologi (Kint, l934; Verstappen, l966b). Dalam konteks geomorfik,
indikator-indikator lansekap ini bisa dipertimbangkan sebagai wujud yang
berasosiasi (Verstappen, l963), membentuk kriteria interpretasi grup ketiga,
hampir sepenting karakter relief dan kerapatan (density). Tetapi, karena
wujud yang berasosiasi ini tampak dalam citra dari kerapatan dan/atau
karakter reliefnya, tidaklah benar menempatkan wujud yang berasosiasi
tersebut pada dasar yang sama dengan relief dan kerapatan. Ini hanya untuk
menunjukkan bahwa wujud yang berasosiasi penting dalam visualisasi hidup
dari kondisi-kondisi lansekap dalam citra / foto udara. Penjelasan lingkungan
(ekologis) untuk kesamaan dalam pola distribusi dari wujud yang berasosiasi
dan ciri-ciri geomorfologis yang dikaji mungkin dihilangkan jika korelasinya
sederhana. Tetapi, dalam berbagai kasus, pemahaman kasus atau
penyebab di belakang korelasi itu akan menguntungkan (Verstappen, l968,
l972).
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2.1. Metode Survei dan Peranan Interpretasi Citra
Banyak informasi geomorfologi yang dapat diperoleh dari / melalui
interpretasi foto udara. Oleh karena itu, survei geomorfologi tanpa melakukan
interpretasi foto udara tidak efisien dan sudah tidak dilakukan lagi, kecuali di
beberapa negara dimana tidak tersedia foto udara atau foto udara tidak
bebas digunakan untuk tujuan sipil (non militer). Sebaliknya interpretasi foto
udara tanpa studi lapangan tidak akan menghasilkan peta geomorfologi yang
baik (dapat dipercaya). Penggabungan kegiatan interpretasi foto udara
dengan pekerjaan lapangan, tergantung pada tipe survei, keadaan alam
daerah survei, dan pengalaman pelaksana survei (Verstappen; 1963b,
1972). Prosedur survei geomorfologi secara umum terbagi dalam beberapa
cara, yaitu: 1). Survei yang menggunakan foto udara hanya sebagai Peta
Dasar, 2). Survei menggunakan foto udara untuk membantu kerja lapangan,
3). Survei yang didasarkan pada Interpretasi foto udara dengan pengecekan
lapangan secara penuh, dan 4). Survei yang didasarkan pada interpretasi
foto udara dengan pengecekan lapangan tidak komplit.
2.1.1. Survei Yang Menggunakan Foto Udara Hanya Sebagai Peta Dasar.
Survei ini hampir seluruhnya dilakukan dengan studi lapangan. Pembuatan
batas-batas geomorfologi dan identifikasi fenomena geomorfologi dilakukan
di lapangan. Maksud penggunaan citra hanya untuk lokasi dan plotting
informasi yang diperoleh di lapangan. Metode survei ini mungkin berguna
bila obyek studi tidak tampak pada foto udara. Hal ini banyak dipraktekkan
dalam survei tanah atau dalam hal dimana informasi hanya dapat diperoleh
dari foto udara secara tidak langsung. (Buringh dan Vink, 1961; Vink, 1968).
Karena bentuklahan tampak pada foto udara, maka jarang dilakukan survei
geomorfologi tanpa mengadakan identifikasi lebih dahulu terhadap
kenampakan yang terlihat pada foto udara. Dengan kata lain, metode survei
ini tidak mencukupi untuk survei geomorfologi karena tidak memanfaatkan
secara penuh potensi yang ada pada citra.
2.1.2. Survei Menggunakan Citra untuk Membantu Kerja Lapangan.
Perbedaan pokok antara metode ini dengan yang terdahulu adalah
dilakukannya interpretasi foto udara secara detil dalam kegiatan awal survei
(sebelum kerja lapangan dilakukan). Hal yang sangat penting adalah
mendeterminasi batas-batas geomorfologi dan bentuklahan di foto udara.
Proses geomorfik diidentifikasi di lapangan, garis-garis yang digambar pada
foto udara pada saat interpretasi dihapus di lapangan bila tidak sesuai.
PTT - 4212
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Pendekatan yang lebih mudah adalah mengeplot data lapangan yang
diperoleh pada foto udara. Interpretasi ulang dilakukan untuk mencari
hubungan antara data dari lapangan dengan karakteristiknya di foto udara.
Penghapusan dan penambahan garis dilakukan pada interpretasi ulang
untuk membetulkan kesalahan yang dilakukan pada tahap sebelumnya.
Pekerjaan ini dilakukan berulang-ulang sampai batas dan isi peta dinyatakan
sudah benar.
Karena gejala geomorfik biasanya tampak jelas pada foto udara, maka
metode ini tidak umum digunakan dalam survei geomorfologi. Metode ini
hanya dipakai jika fenomena geomorfologi yang menarik tidak jelas pada foto
udara karena penutupan oleh vegetasi, hampir tidak ada perbedaan erosi,
atau jika keadaan geomorfologi sangat komplek. Tingkat profesional atau
pengalaman interpreter bukan merupakan alasan untuk menggunakan
metode ini. Sebab, jika fenomena geomorfiknya dapat dilihat dan karena itu
dapat diplot di foto udara, meskipun keadaan alamnya mungkin tidak jelas,
maka dianjurkan untuk menggunakan metode yang diuraikan dibawah ini.
2.1.3. Survei yang Didasarkan pada Interpretasi Citra dengan
Pengecekan Lapang Penuh.
Metode ini penggunaan citra menjadi optimum sebelum kerja lapangan.
Penggunaannya dilanjutkan diulang selama kerja lapangan, dan terakhir
untuk penyelesaian dalam pembuatan peta dan laporan, di sini batas-batas
satuan geomorfologi diperoleh dari hasil interpretasi. Hasil interpretasi
pendahuluan dicek semua pada waktu kerja lapangan, paling tidak ketepatan
batas survei. Metode ini sangat cocok untuk survei sangat detail sampai
detail dalam pemetaan geomorfologi, terutama pada daerah yang komplek.
Karena interpretasi permulaan dapat dipercaya, maka dapat ditingkatkan
secara luas bila informasi tentang daerah, topografi, geologi, tanah dan peta
tematik yang lain telah dipelajari secara mendalam dari laporan yang telah
ada. Bila sumber-sumber yang ada tidak mencukupi, maka dapat dilakukan
peninjauan lapangan (survei pendahuluan). Dalam waktu pengecekan
lapangan maka hasil interpretasi pendahuluan harus disesuaikan dan
dilengkapi sampai peta akhir siap direproduksi.
2.1.4. Survei yang Didasarkan pada Interpretasi Citra dengan
Pengecekan Lapangan Tidak Komplit.
Prosedur ini sama dengan prosedur tipe 3 akan tetapi pengecekan lapangan
dikurangi, sebagaimana diketahui bahwa kerja lapangan biasanya lambat,
dan banyak makan biaya, maka survei dapat dipercepat dengan mengurangi
jumlah pengecekan lapangan sampai batas minimum yang hasilnya dapat
diterima. Pengecekan penuh dari hasil interpretasi adalah berlebihan untuk
survei geomorfologi pada tingkat semi detail dan tidak realistis untuk tingkat
detail.
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Batas pengecekan lapangan dapat dilakukan dalam berbagai cara sebagai
diuraikan secara singkat dibawah ini.
(1). Pengecekan secara sistematis atau acak dengan kerapatan tergantung
pada tingkat ketelitian yang dikehendaki dan waktu yang tersedia.
Biasanya prosedur ini hanya dianjurkan untuk pengolahan data statistik,
misalnya pada analisa parametrik, karena hal ini tidak memperhatikan
kemampuan lalu lintas (trafficability) maupun penggunaan interpretasi
permulaan yang efisien.
(2). Sepanjang jalur transek, yang dipilih atas dasar jaringan jalan atau
keterjangkauan medan, yang dikombinasi dengan kebutuhan
pengecekan khusus suatu daerah yang diteliti dari untuk pengujian hasil
pengamatan sebelumnya. Cara ini umum digunakan pada survei
geomorfologi pada tingkat semi detail.
(3). Pemetaan detail dan pengecekan lapangan dengan jumlah terbatas
pada daerah sempit dan telah dipilih dengan seksama, sekurangkurangnya satu didalam setiap unit geomorfologi, dan melengkapi peta
dengan ekstrapolasi dan interpolasi dari data yang diperoleh dari daerah
yang dipetakan secara detail. Metode ini biasanya dilakukan dalam
pemetaan geomorfologi tingkat tinjau atau skala kecil. Pemilihan daerah
untuk pemetaan detail (penelitian detail) dapat dipengaruhi data
observasi detail sebelumnya dari literatur/laporan yang telah
dipublikasikan. Perlu diingat, bahwa ekstrapolasi hasil dari pemetaan
detil yang diperoleh dari peneliti lain bisa kurang dipertanggungjawabkan
kebenarannya, terutama jika metodologinya tidak sama. Hal ini karena
situasi geomorfologi mungkin tidak sama, atau terdapat perbedaan
meskipun jaraknya tidak jauh.

2.2. Metode Interpretasi Citra dan Peralatan yang digunakan
Berbagai metode interpretasi citra untuk geomorfologi yang ada, dan
pemilihannya untuk proyek tertentu tergantung pada ketelitian yang
dikehendaki. waktu yang tersedia serta biaya. Disamping itu juga sejumlah
faktor yang lain seperti macam/jenis citra yang diperlukan. Ketelitian dan
waktu yang diperlukan bervariasi sesuai dengan skala survei, metode yang
disusun dibawah ini sesuai dengan tingkat pemetaan tinjau (1.2) semi-detail
(3) atau detail (4,5).
2.2.1. Metode Mosaik
Metode ini terutama cocok untuk pemetaan tingkat tinjau pada daerah yang
luas dengan relief rendah-moderat, dan tersedia foto udara vertikal atau
khusus di foto untuk tujuan survei ini. Tidak ada detail yang memuaskan jika
keadaan reliefnya kasar. Mosaik ukuran jinjing (± 70 x 90 cm) disusun dari
foto 12-20 lembar, kesalahan relief membolehkan penggunaan selang satu.
Mosaik pada daerah survei dapat dipakai untuk studi secara stereoskopis
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bila diperlukan, hasil interpretasi topografi dapat digambarkan baik secara
langsung pada mosaik atau pada kertas transparan yang dioverlay di atas
mosaik, interpretasi secara stereoskopis dapat dengan pasangan foto lepas
secara selang seling.
Pada daerah yang berrelief tinggi dibuat mosaik ortofoto. Detail interpretasi
dapat dipindahkan ke mosaik atau peta ini. Metode mosaik juga digunakan
bila foto udara skala kecil dibuat untuk suatu proyek yang diambil dengan
kamera dengan sudut pandang sangat luas pada altitude yang sangat tinggi
terhadap semua tipe relief.
Jika mosaik dibuat dari strip citra radar, maka strip yang di tengah
dibentangkan lebih dahulu setelah itu strip yang lain ditempel padanya,
dengan menyesuaikan skalanya, mosaik radar dibuat untuk maksud
pemetaan skala kecil.
2.2.2. Penggunaan Citra Orbital dan Side Looking Airborne Radar
(SLAR) skala kecil
Penggunaan citra skala kecil untuk maksud pemetaan geomorfologi pada
tingkat medium dan skala kecil, dilakukan dengan menggunakan foto udara
yang diambil dengan kamera bersudut pandang sangat lebar pada skala 1 :
100.000 – 1 : 125.000. Lebih baik lagi jika foto dengan skala yang sama atau
lebih kecil yang diambil dari tempat yang sangat tinggi dengan pesawat atau
satelit yang berskala 1 : 500.000 - 1: 1.000.000 dan citra SLAR 1: 250.000
tersedia. Tipe tertua dari citra orbital (satelit) ini sebagian besar merupakan
citra dengan resolusi rendah, yang kurang bagus untuk survei / pemetaan
geomorfologi, meskipun informasi dari daerah yang dikaji kadang-kadang
dapat diperoleh dari citra tersebut.
Foto yang diambil dengan kamera jinjing oleh astronaut Gemini Apollo dan
wahana lain sebagian besar mempunyai kualitas yang bagus bila diambil
dalam cuaca yang bagus dan umumnya di daerah semi-arid, dan jarang
terjadi di daerah tropika basah
Citra yang diperoleh umumnya tidak vertikal, karena adanya pengaruh
putaran bumi, ole karena itu banyak kesalahan geometriknya. Transfer tidak
masalah bila digunakan citra Landsat yang lebih baru, karena ini diambil
secara vertikal. Pembesaran menjadi skala 1: 250.000 sering dilakukan.
Citra SLAR tidak memberikan masalah geometri yang besar pada sepanjang
“ground range”, bukan pada “slant range”. Keadaan relief dan bentuk lahan
tampak jelas, oleh karena itu citra tersebut berhasil digunakan untuk
pemetaan geomorfologi langsung pada skala medium dan skala kecil.
Penggunaan citra skala kecil telah mendorong munculnya pendekatan baru
untuk pemetaan geomorfologi skala kecil. Dengan pertolongan citra skala
kecil dari orbital atau SLAR, survei dapat dikerjakan dengan cepat sesuai
dengan skala pemetaan yang dikehendaki. Pengecekan lapangan dilakukan
dengan menggunakan semacam key area pada daerah sempit yang
nantinya diekstrapolasi ke seluruh wilayah. Jumlah pengamatan disesuaikan
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dengan yang diperlukan pada survei detail (semi). Transek mungkin
dilakukan tetapi survei detail akan memberi informasi macam perbedaan dan
skala dan dimensi citra skala kecil.
2.2.3. Penggunaan Pasangan Foto tanpa Koreksi Geometrik
Sebegitu jauh ini merupakan metode yang umum dalam interpretasi citra,
interpretasi dilaksanakan dengan stereoskop dan pemindahan hasil ke peta
dasar dilakukan baik dengan tangan biasa, dengan pertolongan sketch
master atau yang banyak dilakukan dengan proyektor. Penarikan batas
dapat dilakukan pada foto atau pada kertas transparan. Keuntungan dari
pemakaian foto ini dapat penuh menggunakan foto yang berkualitas.
Kerugiannya hasil anotasi dapat tersebar / terpisah sehingga sulit untuk
memperoleh gambaran keseluruhan dari keadaan geomorfologi daerah itu.
Keadaan ini agak tertolong dengan cara anotasi dilakukan pada foto yang
kedua pada pasangan foto, dapat dilakukan secara berselang seling antara
foto sebelah kiri dan kanan, atau dengan membalik/memutar bila ganti
pasangan. Foto udara skala kecil secara selang-seling mungkin digunakan,
tetapi ada problem lain, terutama bahwa detail yang akan dipetakan terlalu
kecil untuk digambarkan.
Jika menggunakan transparan, maka lajur transparan digunakan pada
daerah yang berrelief rendah, transparan kemudian merupakan liputan dari
jalur foto secara menyeluruh, sehingga interpreter dapat mempelajari hasil
interpretasi dalam seluruh jalur. Jika tidak mungkin dilakukan karena relief
kasar, maka digunakan transparan secara individual. Interpretasi hanya bisa
dibatasi pada daerah efektif pada foto, dan dalam menyusun sambungan
garis dianjurkan untuk menghilangkan garis-garis interpretasi yang dobel
atau tripel dari suatu daerah, ini penting terutama jika banyak detail yang
dipetakan. Peta dasar yang digunakan adalah peta topografi atau ortophoto,
tetapi harus dirakit dengan metode slotted template.
Pemindahan hasil interpretasi memakan waktu yang cukup lama, jika
penggunaan sketch master tidak dapat ditinggalkan, dianjurkan untuk
merakit peta dasar dengan skala rata-rata. Kemudian pemindahan dapat
dilaksanakan tanpa menggunakan sketch master. Pemindahan dengan alat
proyektor disamping hasilnya meyakinkan juga dapat mempercepat waktu
sampai 2-3 x, keuntungan lain peta dasar segera tersusun. Peralatan yang
lain seperti: Interpretoscop dan Stereosketch juga digunakan untuk
pemindahan detail, yang terakhir lebih meyakinkan dan lebih teliti. Sistem
optik seperti Bausch and Lomb Zoom transferscope cukup meyakinkan tetapi
ketelitiannya rendah.
2.2.4. Penggunaan Foto Berpasangan dengan Koreksi Geometri
Tilt pada foto udara modern dipertahankan seminimum mungkin, sehingga
mesin plotting pengkoreksi perpindahan relief (relief displacement) dapat
digunakan. Ketepatan yang diperoleh lebih baik daripada menggunakan
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prosedur yang diuraikan sebelumnya. Alat yang paling sederhana untuk
maksud ini adalah radial Line Plotter dan Radial Planimetric Plotter. Alat ini
dianjurkan untuk membuat peta akhir dalam pengecilan skala, dan alat ini
yang tua dalam kelompok ini adalah Multiscope. Alat plotting ini terutama
digunakan pada daerah yang bergunung.
Koreksi untuk kesalahan relief (pergeseran) dan tilt diperlukan jika
dikehendaki ketelitian tinggi, terutama bila tersedia foto dengan skala lebih
kecil dari pada skala peta dasar. Metode/prosedur disesuaikan dengan alat
fotogrametri yang digunakan. Jika instrumen orde ketiga seperti stereotope
dan stereomicrometer digunakan, memungkinkan untuk melengkapi
interpretasi dengan menggunakan alat ini, karena seluruh model stereo
dapat dilihat, tetapi ini tidak dianjurkan karena harganya mahal dibanding
dengan alat interpretasi stereoskop.
Instrumen orde pertama dan kedua mungkin digunakan untuk pekerjaan
yang memerlukan ketelitian tinggi, tetapi aplikasinya akan merupakan
kekecualian. Interpretasi tidak dapat dilakukan dengan alat ini karena medan
pandangnya sangat terbatas, maka interpretasinya harus dilakukan dengan
stereoskop, sebelum fase fotogrametri dilakukan, Anaglyph plotter juga
digunakan untuk studi yang lebih teliti. Model anaglyph itu sendiri tidak cocok
untuk berbagai macam interpretasi, alat ini hanya digunakan untuk
mengeplot data yang diperoleh dari hasil interpretasi dengan menggunakan
stereoskop.
2.2.5. Penggunaan Orthofotograf
Orthofotograf diperoleh dari hasil rektifikasi foto udara, benar-benar vertikal,
dan telah dilakukan koreksi terhadap pergeseran relief. Keuntungannya bagi
interpreter adalah tidak perlu fotogrametris untuk mengeplot hasil anotasi
secara benar dalam bentuk peta, karena ortofoto secara metrik benar.
Ortofoto sangat membantu kegiatan interpretasi, pada daerah yang komplek
dimana kesulitan akan terjadi yang disebabkan adanya perubahan bentuk,
maka interpretasi dilakukan pada foto udara biasa yang kemudian hasilnya
dipindahkan ke ortofoto.
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A. BENTUK LAHAN (LANDFORM)
Bentukan alam di permukaan bumi terjadi karena proses pembentukan tertentu
melalui serangkaian evolusi tertentu pula. Dalam perkembangannya, banyak
klasifikasi landform yang dikenal, dimana masing-masing memiliki kelebihan dan
kelemahan, sehingga perlu kehati-hatian dalam pemilihannya.
Sistem klasifikasi yang digunakan:
1.

Christian & Steward (1968) menggunakan pendekatan Landsystem.
Dikembangkan di Australia, di Indonesia pernah digunakan oleh Departemen
Transmigrasi pada tahun 1989 dengan RePPProT – nya. Sistem klasifikasi ini
menggunakan aspek geomorfologi, iklim dan penutupan lahan.

2.

Desaunnetes (1977), dengan “Catalogue Landform for Indonesia” nya
menggunakan pendekatan fisiografik dan bentuk wilayah. Digunakan oleh
Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat dalam penyusunan sistem klasifikasi
lahan untuk Proyek LREP-I tahun 1985-1990.

3.

Van Zuidam & Zuidam-Cancelado (1979) dengan metode “Terrain Analysis”
nya, menggunakan dasar geomorfologi disertai keadaan bentuk wilayah,
stratigrafi dan keadaan medan.

4.

Buurman dan Balsem (1990), menggunakan pendekatan satuan lahan.
Digunakan oleh Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat dalam penyusunan
sistem klasifikasi lahan untuk Proyek LREP-I di Pulau Sumatra tahun 19851990.

5.

Marsoedi, dkk. (1997), menggunakan pendekatan proses geomorfik. Sistem ini
merupakan perbaikan sistem Desaunnetes dan Buurman & Balsem dengan
memperhatikan kondisi di Indonesia.

Meskipun dalam aplikasinya masih banyak kekurangannya, buku petunjuk
praktikum ini menggunakan pedoman klasifikasi landform yang dikembangkan oleh
Marsoedi dkk (1994) dengan pertimbangan agar mahasiswa terbiasa dengan sistem
klasifikasi yang dikembangkan oleh Puslittanak ini.

B. Kelompok Utama Landform
Berdasarkan Marsoedi et al., (1997), landform / bentuk lahan diklasifikasikan ke
dalam 9 grup atau kelompok utama yang selanjutnya dibagi lebih lanjut sesuai
dengan sifat masing-masing. Sistem klasifikasi ini mendasarkan pada proses
geomorfik dalam penentuan kelompok, pada kategori lebih rendah selanjutnya
menggunakan relief, lereng, litologi (bahan induk) dan tingkat torehannya.
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Pembagian kelompok utama tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Grup Alluvial (Alluvial Landform)

Simbol

: A

2.

Grup Marin (Marine Landform)

Simbol

: M

3.

Grup Fluvio-Marin (Fluvio Marin Landform)

Simbol

: B

4.

Grup Gambut (Peat Landform)

Simbol

: G

5.

Grup Eolin (Aeolian Landform)

Simbol

: E

6.

Grup Karst (Karst Landform)

Simbol

: K

7.

Grup Volkanik (Volcanic Landform)

Simbol

: V

8.

Grup Tektonik dan Struktural
(Tectonic and Structural Landform)

Simbol

: T

9.

Grup Aneka (Miscellaneous Landform)

Simbol

: X

1. Grup Alluvial - Alluvial landform (A)
Landform muda (risen atau sub risen) yang terbentuk dari proses fluvial
(aktivitas sungai) ataupun gabungan dari proses alluvial dan koluvial.
2. Grup Marin - Marine Landforms (M)
Landform yang terbentuk oleh atau dipengaruhi oleh proses marin baik proses
yang bersifat konstruktif (pengendapan) maupun destruktif (abrasi), daerah
yang terpengaruh air asin ataupun daerah pasang surut tergolong dalam
landform marin.
3. Grup Fluvio Marin - Fluvio Marin Landform (I)
Landform yang terbentuk oleh gabungan proses fluvial dan marin. Keberadaan
landform ini dapat terbentuk pada lingkungan laut (berupa delta) ataupun di
muara sungai yang terpengaruh langsung oleh aktivitas laut.
4. Grup Gambut - Peat Landform (G)
Landform yang terbentuk di daerah rawa (baik rawa pedalaman maupun di
daerah dataran pantai) dengan akumulasi bahan organik yang cukup tebal.
Landform ini dapat berupa kubah (dome) maupun bukan kubah.
5. Grup Eolian - Eolian Landform (E)
Landform yang terbentuk oleh proses pengendapan bahan halus (pasir, debu)
yang terbawa angin.
6. Grup Karst - Karst / Kaustic Landform (K)
Landform yang didominasi oleh bahan batu gamping, pada umumnya keadaan
morfologi daerah ini tidak teratur. Landform ini dicirikan oleh adanya proses
pelarutan bahan batuan penyusun yaitu dengan terjadinya sungai di bawah
tanah, gua-gua dengan stalagtit, stalagmit, dll.
7. Grup Volkanik - Volcanic landform (V)
Landform yang terbentuk karena aktivitas volkan / gunung berapi (resen atau
subresen). Landform ini dicirikan dengan adanya bentukan kerucut volkan,
aliran lahar, lava ataupun dataran yang merupakan akumulasi bahan volkan.
Landform dari bahan volkan yang mengalami proses patahan - lipatan (sebagai
proses sekunder) tidak dimasukkan dalam landform - volkanik.
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8. Grup Tektonik dan Struktural – Tectonic and Strucural Landform (T)
Landform yang terbentuk sebagai akibat dari proses tektonik (orogenesis dan
epirogenesis) berupa proses angkatan, lipatan, dan atau patahan. Umumnya
landform ini mempunyai bentukan yang ditentukan oleh proses-proses tersebut
dan karena sifat litologinya (struktural).
9. Grup Aneka - Miscellaneous (X)
Bentukan alam atau hasil kegiatan manusia yang tidak termasuk grup yang
telah diuraikan di atas, misalnya: lahan rusak dan bangunan-bangunan buatan
manusia (perkotaan, disebut).
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Interpretasi foto udara dapat didefinisikan sebagai kegiatan dalam mengkaji
obyek dan fenomena pada permukaan bumi, melalui foto udara dan
menentukan maknanya (dengan jalan deduksi), sesuai dengan tujuan
interpretasinya.
Bagian yang terpenting dalam melakukan interpretasi foto udara adalah
menyeleksi kenampakan-kenampakan 'yang diutamakan' dari citra foto dan
mengenyampingkan kenampakan- kenampakan yang kurang (tidak) penting
untuk tujuan pengkajian tertentu yang sedang dilakukan. Hal ini perlu
diperhatikan karena citra penginderaan jauh menyajikan data-data lapangan
yang lengkap dan utuh yang diabadikan pada kertas foto atau film
(diapositif).
Kegiatan interpretasi foto udara dapat dilakukan dengan mengenali unsurunsur interpretasi dari suatu obyek, seperti: rona, warna, bentuk, ukuran,
tekstur, pola, bayangan, tinggi, situs dan asosiasinya.
Umali (1983)
melakukan interpretasi dengan menggunakan urutan: 1). memisahkan dan
mendeteksi rona/warna; 2). selanjutnya mendelineasi dan mengklasifikasi
kelompok rona/warna; 3). Mengenali hubungan spasial ,seperti: ukuran,
bentuk, tekstur dan pola; 4) menemukan pola, seperti: bentuklahan, kultural,
aliran, penutupan lahan dan penggunaan lahan. Selanjutnya digunakan
untuk interpretasi disipliner seperti: geolofi, penggunaan lahan. Kehutanan,
lingkungan, pertanian, tanah, hidrologi dan sebagainya. (Gambar 1).
Dipihak lain Lo (1976) menyajikan proses interpretasi citra dengan urutan: 1).
Deteksi; 2). Merumuskan identitas obyek dan elemen, berdasarkan
karakteristik foto seperti: ukuran, bentuk, bayangan, rona, tekstur, pola dan
situs; 3) mencari arti melalui proses analisis dan deduksi; 4). Klasifikasi:
melalui serangkaian keputusan, evaluasi, dan sebagainya berdasarkan
kriteria yang ada; serta 5) Deduksi, dengan menyusun atau menggunakan
teori yang ada pada disiplin yang bersangkutan (Gambar 2).
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Unsur-unsur Interpretasi
1. Rona
Tingkat kegelapan/kecerahan obyek, menggunakan spektrum lebar 0.40.7 µm (Hitam – Putih)
2. Warna
Ujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit,
lebih sempit dari spektrum tampak.
3. Bentuk
Ujud spesifik suatu obyek
4. Ukuran
Atribut obyek yang berupa: jarak, tinggi, lereng, dan volume
5. Tekstur
- Frekuensi perubahan rona pada citra
- Pengulangan rona kelompok obyek terlalu kecil untuk dibedakan
secara individual.
6. Pola
- Susunan keruangan
- Susunan yang berulang
7+8. Bayangan + Tinggi
Bersifat menyembunyikan detil obyek
9. Situs
Letak obyek dalam hubungannya dengan lingkungan sekitarnya
10. Asosiasi
Keterkaitan obyek satu dengan yang lainnya
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Memisahkan – Mendeteksi
RONA/WARNA
ANALISIS CITRA
Delineasi – Klasifikasi
KELOMPOK RONA/WARNA
Mengenali
HUBUNGAN SPASIAL
Ukuran
Bentuk
Tekstur
Pola
INTERPRETASI CITRA
Menemukan Pola
BENTUKLAHAN
KULTURAL
ALIRAN
PENUTUPAN LAHAN
PENGGUNAAN LAHAN
INTERPRETASI DISIPLINER
TERPERINCI
Geologi
Penggunaan Lahan
Kehutanan
Sumberdaya akuatik
Lingkungan
Pertanian
Hidrologi
Gambar 1. Urutan Pekerjaan Interpretasi Citra (Umali, 1983)
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4. KLASIFIKASI

Gambar 2 . Proses Interpretasi Citra (Lo, 1976)

Menyusun teori atau menggunakan teori yang ada
pada disiplin yang bersangkutan

5. TEORISASI

3. MENCARI ARTI MELALUI PROSES ANALISIS
DAN DEDUKSI

bentuk, bayangan, rona, tekstur, pola & situs

Berdasarkan karakteristik foto, seperti: ukuran,

2. MERUMUSKAN IDENTITAS OBYEK DAN
ELEMEN
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1. TUJUAN.
Untuk mengenal ujud landform dalam foto udara, agar mahasiswa dapat
mempelajari karakteristik landform melalui gambaran tiga dimensi yang
ditimbulkan oleh foto udara berpasangan di bawah stereoskop.
2. ALAT DAN BAHAN.
a. Alat
- Stereoskop cermin
- Pen OHP
- Plastik transparan
- Penggaris (siku dan panjang)
- Spiritus dan kapas
- Selotape
b. Bahan
Foto yang digunakan adalah
- Stereogram dari Buku Catalogue of Landform for Indonesia
(Desaunnetes, 1977), sesuai dengan topik yang sedang dibahas.
- Foto udara skala 1:50.000 Jawa Timur.
3. PELAKSANAAN
a. Siapkan stereoskop dan stereogram yang akan dipelajari.
b. Letakkan foto udara yang memiliki batas dan anotasi di sebelah
kanan. Orientasikan stereogram pada stereoskop cermin sampai
didapatkan gambaran 3-D secara jelas.
c. Perhatikan nama landform yang tertera pada foto udara. Perhatikan
relief, lereng, torehan (dissection) dan vegetasi yang ada pada foto
dengan yang tertera pada legenda (lembar terpisah).
d. Amati ciri-ciri foto yang terdapat pada masing-masing landform yang
ada pada stereogram. Catat pada lembar pengamatan.
Modul ini terdiri atas tujuh topik, yaitu pengenalan landform yang banyak
dijumpai di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Landform tersebut antara
lain adalah:
1. Grup Alluvial
2. Grup Marin
3. Grup Fluvio Marin
4. Grup Volkanik
5. Grup Tektonik dan Struktural
6. Grup Karst
PTT - 4212
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A. GRUP ALLUVIAL (A)
1. Umum
Grup Alluvial adalah Landform muda (resen dan sub resen) yang terbentuk dari
proses fluvial (aktivitas sungai) ataupun gabungan dari proses fluvial dan koluvial
A.1. Lahan-lahan Alluvial
Wilayah yang terbentuk karena proses fluvial dari bahan endapan baru (resen
dan sub resen), biasanya berlapis-lapis dengan tekstur beragam, biasanya
dicirikan oleh adanya kerikil/batu yang bentuknya membulat.
A.1.1. Dataran banjir (Flood Plain)
Bagian dari Lembah sungai yang berbatasan dengan alur sungai, yang
terdiri dari bahan endapan dari sungai yang mengalir sekarang dan
tergenang air bila air meluap pada waktu banjir
A.1.1.1. Dataran Banjir Sungai Braiding/Bercabang (Braided River)
Sungai dengan banyak alur yang dipisahkan oleh “pulaupulau” kecil. Pola braiding terjadi karena muatan (bahanbahan kasar yang terangkat) melampaui kapasitas angkut
air sungainya. Biasanya alur-alur tersebut membentuk pola
drainase “Anastometik”
A.1.1.2.

Dataran Banjir pada Sungai Meander (Meandering River)
Sungai dengan bentuk aliran yang berlingkar-lingkar,
biasanya terdapat di wilayah datar dengan kecepatan arus
relatif lambat.
A.1.1.2.1. Tanggul Sungai (River Levee)
Bagian tinggi memanjang di sepanjang kanan-kiri
aliran sungai yang terdiri dari bahan-bahan
endapan sungai yang bersangkutan (umumnya
kasar)
A.1.1.2.2. Rawa Belakang (Back Swamp)
Bagian rendah dari dataran banjir yang terletak di
belakang tanggul sungai dan biasanya tergenang
air (umumnya halus)
A.1.1.2.3. Tasik Sungai (Oxbow lake)
Bagian bekas meander yang tertutup dan
tergenang air
A.1.1.2.4. Beting Pasir (Point Bar)
Bagian dalam dari lingkungan meander dimana
diendapkan bahan secara periodik yang makin
lama makin lebar. Biasanya terdiri dari bahanbahan berpasir atau berdebu.
A.1.1.2.5. Gosong Pasir (Sand Bar)
Bahan yang diendapkan di dalam aliran sungai,
kemudian muncul ke permukaan (terutama
bahan berpasir)
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A.1.1.2.6. Mender Scar
Daerah-daerah bekas
bahan-bahan endapan.

meander

yang

terisi

A.1.1.2.7. Bekas Sungai Lama (Old River Channel)
Bekas aliran sungai meander yang telah terisi
bahan-bahan endapan
A.1.1.2.8. Jalur Meander (Meander Belt)
Wilayah sepanjang sungai meander dengan
batas Pinggir pada ujung-ujung lengkung luar
(bila tidak dapat dipisah-pisahkan bagianbagiannya karena sempitnya)
A.1.1.3.

Dataran Banjir pada Sungai Lurus (Straight River)
Sungai yang tidak membentuk meander

A.1.2. Teras Sungai (River Terrace)
Bekas dataran banjir yang tidak lagi tergenang oleh luapan banjir
periodik. Aliran sungai sudah pindah di bagian lebih bawah.
A.1.2.1.

Teras Atas (Upper Terrace)
Teras sungai yang terletak paling atas dari bagian-bagian
teras lainnya

A.1.2.2.

Teras Tengah (Middle Terrace)
Teras sungai yang terletak di bawah teras atas

A.1.2.3.

Teras Bawah (Lower Terrace)
Teras sungai yang terletak dekat di atas dataran banjir yang
ada sekarang

A.1.3. Dataran Alluvial (Alluvial Plain)
Dataran yang terbentuk karena pengendapan bahan alluvial oleh air,
terdiri dari bahan Lumpur, pasir atau kerikil, umumnya termasuk agak
tua (subresen) dan sungai yang membentuk wilayah ini sudah tidak
jelas lagi.
A.1.4. Dasar Lembah Sempit/Jalur Aliran Sungai (Narrow Valley Bottom/
Stream Belt)
Dasar Lembah yang sempit atau jalur aliran sungai yang sulit dipisahpisahkan lebih jauh karena sempitnya.
A.1.4.1.

Dasar Lembah Sempit (Narrow Valley Bottom)
Dasar Lembah sungai sempit diantara Punggung-punggung
tinggi di kanan-kirinya

A.1.4.2.

Jalur Aliran Sempit (Narrow Stream Belt)
Wilayah sempit sepanjang aliran sungai di wilayah yang
relatif datar dan tersusun oleh bahan-bahan baru dari sungai
tersebut

PTT - 4212
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A.1.5. Delta Danau (Inland/Lake Delta)
Delta sungai yang terbentuk di danau
A.2. Lahan-lahan Alluvio-Koluvial (Alluvio-Colluvial Lands)
Lahan-lahan datar agak datar diantara perbukitan dan wilayah kaki lereng
bukit/gunung, terbentuk karena proses fluvial dan atau koluvial
A.2.1. Kipas Alluvial (Alluvial Fan)
Daerah pengendapan berbentuk kipas yang terjadi karena aliran dari
wilayah pegunungan/perbukitan melalui celah sempit di daerah datar.
Kipas biasanya terbentuk bila aliran keluar dari daerah pegunungan ke
daerah dataran dengan membawa bahan kasar cukup banyak
A.2.1.1.

Kepala Kipas (Fan Head)
Kipas Alluvial bagian atas, berdekatan dengan daerah
pegunungan/perbukitan tempat keluarnya aliran. Tersusun
oleh bahan kasar.

A.2.1.2.

Bagian Tengah Kipas (Mid Fan)
Bagian tengah dari kipas alluvial.
kasar dan sedang

A.2.1.3.

Tersusun oleh bahan

Kaki Kipas (Fan base/Toe)
Bagian ujung dari kipas alluvial. Tersusun oleh bahan halus
dan sedang

A.2.2. Kompleks Kipas Alluvial (Coalesced Alluvial Fans/Piedmont Alluvial
Plain)
Kumpulan kipas-kipas alluvial kecil yang menjadi Satu.
A.2.3. Koluvial (Colluvial Slope Wash)
Bahan koluvial di lereng bawah dan kaki, diendapkan karena erosi dan
gravitasi dari lereng atas
A.2.4. Dataran Sempit Antar Perbukitan (Inter hill Mini Plain)
Dataran sempit antar perbukitan tanpa aliran sungai yang relatif besar
A.3. Basin Alluvial (Alluvial Basin)
Daerah rendah (lembah) dimana air di sekitarnya mengalir ke tempat tersebut.
Biasanya merupakan Lembah antar pegunungan
A.3.1. Basin Tertutup/Danau/Lakustrin (Closed Basin/Lake/Lacustrin)
Lembah antar pegunungan yang tidak mempunyai aliran keluar
Lembah
A.3.2. Depresi Alluvial (Alluvial Depression)
Cekungan dimana air menggenang dan terjadi pengendapan bahanbahan (terdapat aliran keluar)
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2. Bahan
Stereogram yang digunakan untuk keperluan ini adalah
No
1

Stereogram
Kode
A21

1

A23
A25
A31
A32
A42
2

10

A21
A24
A25

3

16

4

21

A35
A36
A11
A27
A35
A12
A13

5

22

A22

A25

Landform
Nama
Narrow river valley (<50 m), slope
< 22 %
Meander belt including meander
scar
Recent Terrace (non-flooded river
valley floor)
Narrow, isolated inter hill mini
plain
Broad, isolated inter hill mini plain
Closed basin, depression and the
like
Narrow river valley (<50 m), slope
< 22 %
Undulating to rolling river valleys.
Slopes 2 – 15 %
Recent Terrace (non-flooded river
valley floor)
Alluvio-colluvial cone
Colluvial fan
Swamp (tree vegetation)
Not dissected alluvial fan
Alluvio-colluvial cone
Marsh
(low
vegetation
=
hydrophytes and wet vegetation)
Low lying lands (cultivated
marshes)
Broad river valley (>50 m), slope
< 2% or strait valley. They are
valley bottoms and usually
flooded (flood plain) for a certain
period of year
Recent Terrace (non-flooded river
valley floor)

LREP-II
A.1.4
A.1.1.2.6
A.1.2

A.1.4

A.1.2
A.2.3
A.2.3
M.3
A.2.2
A.2.3

A.1.2

Foto Udara yang digunakan untuk keperluan ini adalah:
No

Jalur Terbang (Run)

Nomor Foto Udara

1

Run Z4-232 B

13, 14 dan 15

2

Run Z4-232 B

19, 20 dan 21

3

Run Z5-234 A

15, 16 dan 17
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BABAD - LAMONGAN

FOTO UDARA :

Run Z4-232 B NO 13, 14 dan 15

KETINGGIAN

:

0-100 m dpl

GEOLOGI

:

FORMASI MUNDU (Napal berpasir dan pada bagian atasnya
berupa batugamping berkapur
FORMASI LIDAH (Batuliat bersisipan batupasir bergamping
dan batugamping)

ENDAPAN PERMUKAAN (Kerikil, Pasir, Liat)
LANDFORM

:

Landform
Kode

Uraian

Relief

Lereng Bahan Induk

Tanah

Vegetasi

KELOMPOK ALLUVIAL
A.1.3

Dataran Alluvial

Datar
datar

–

agak 0 – 3 %

Alluvium

Inceptisol

Sawah

A.1.1.2.1 Tanggul Sungai
(River Levee)

Datar – agak 0 – 3 %
cembung

Alluvium

Inceptisol

Sawah/
pemukiman

A.1.1.2.2 Rawa Belakang
(Back Swamp)

Datar –
cekung

Alluvium

Inceptisol

Sawah/rawa

A.1.1.2.3 Tasik Sungai
(Oxbow lake)

Datar - cekung

Alluvium

Inceptisol

Sawah/
genangan air

Entisol,
Inceptisol

Lahan kritis,
tegal,
pemukiman

agak 0 – 3 %
0–3%

KELOMPOK LIPATAN
F.1.1.

PTT - 4212
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KALITIDU - BOJONEGORO

FOTO UDARA :

Run Z4-232 B NO 19, 20 dan 21

KETINGGIAN

:

0-100 m dpl

GEOLOGI

:

FORMASI MUNDU (Napal berpasir dan pada bagian atasnya
berupa batugamping berkapur
FORMASI LIDAH (Batuliat bersisipan batupasir bergamping
dan batugamping)
FORMASI LEDOK (Perselingan kalkarenit, batupasir, dan
sisipan napal)
FORMASI WONOCOLO (Napal, dengan sisipan kalkarenit dan
batuliat)

ENDAPAN PERMUKAAN (Kerikil, Pasir, Liat)
LANDFORM

:

Landform
Kode

Uraian

Relief

Lereng Bahan Induk

Tanah

Vegetasi

KELOMPOK ALLUVIAL
A.1.3

Dataran Alluvial

Datar
datar

–

agak 0 – 3 %

Alluvium

Inceptisol

Sawah

A.1.1.2.1 Tanggul Sungai
(River Levee)

Datar – agak 0 – 3 %
cembung

Alluvium

Inceptisol

Sawah/
pemukiman

A.1.1.2.2 Rawa Belakang
(Back Swamp)

Datar –
cekung

Alluvium

Inceptisol

Sawah/rawa

A.1.1.2.3 Tasik Sungai
(Oxbow lake)

Datar - cekung

0–3%

Alluvium

Inceptisol

Sawah/
genangan air

A.1.1.2.4 Beting Pasir (Point Datar
Bar)
cembung

- 0–3%

Alluvium

Bukan
tanah

Tidak ada

A.1.1.2.5 Gosong
(Sand Bar)

– 0–3%

Alluvium

Bukan
tanah

Tidak ada

Datar - cekung

0–3%

Alluvium

Inceptisol

Sawah

A.1.1.2.7 Bekas
Sungai Datar - cekung
Lama (Old River
Channel)

0–3%

Alluvium

Entisol

Sawah

A.1.1.2.8 Jalur Meander
(Meander Belt)

0–3%

Alluvium

Inceptisol

Sawah

Entisol,
Inceptisol

Lahan kritis,
tegal,
pemukiman

agak 0 – 3 %

Pasir Datar
cembung

A.1.1.2.6 Mender Scar

Datar

KELOMPOK LIPATAN
F.1.1.

Punggung Antiklin Berbukit
(Anticline)

F.2.4

Kompleks Cuesta
(Cuesta Complex)

F.4.

Landform Lipatan/
Patahan terplanasi Dataran
bergelombang
(Peneplain
Folded/Faulted
Landform)

PTT - 4212

Berbukit kecil

15–30 % Batugamping
berdolomit

15–30 % Batupasir, napal Inceptisol,
Alfisol

Tegal

8 15 %

Tegal

Napal berpasir, Inceptisol,
batugamping
Alfisol
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WIDANG - TUBAN

FOTO UDARA :

RUN Z5-234 A No 15, 16 dan 17

KETINGGIAN

:

0 – 100 m dpl

GEOLOGI

:

FORMASI MUNDU (Napal berpasir dan pada bagian atasnya
berupa batugamping berkapur
FORMASI LIDAH (Batuliat bersisipan batupasir bergamping
dan batugamping)
FORMASI PACIRAN (Batugamping koral dan kalkarenit)

ENDAPAN PERMUKAAN (Kerikil, Pasir, Liat)
LANDFORM

:

Landform
Kode

Uraian

Relief

Lereng Bahan Induk

Tanah

Vegetasi

KELOMPOK ALLUVIAL
A.1.3

agak 0 – 3 %

Alluvium

Inceptisol

Sawah

A.1.1.2.1 Tanggul Sungai
(River Levee)

Datar – agak 0 – 3 %
cembung

Alluvium

Inceptisol

Sawah/
pemukiman

A.1.1.2.2 Rawa Belakang
(Back Swamp)

Datar –
cekung

Alluvium

Inceptisol

Sawah/rawa

A.1.1.2.3 Tasik Sungai
(Oxbow lake)

Datar - cekung

0–3%

Alluvium

Entisol

Sawah/
genangan air

A.1.1.2.7 Bekas
Sungai Datar - cekung
Lama (Old River
Channel)

0–3%

Alluvium

Entisol

Sawah

PTT - 4212
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Datar
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–

agak 0 – 3 %
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Gambar stereotiplet dan foto landform ALUVIAL
Stereotriplet daerah Kalitudu, Bojonegoro
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Stereotriplet daerah Babad, Lamongan

Stereotriplet daerah Widang, Tuban
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B. GRUP MARIN (M)
1. Umum
Landform yang terbentuk oleh atau dipengaruhi oleh proses marin, baik proses yang
bersifat konstruktif (pengendapan) maupun destruktif (abrasi). Daerah yang
terpengaruh air asin ataupun daerah pasang surut tergolong dalam landform marin.
M.1. Pesisir (Beach)
Daerah peralihan antara darat dan laut yang terbentuk karena endapan
gelombang laut baik dari bahan pengikisan tebing maupun dari bahan-bahan
yang dibawa sungai ke laut.
M.1.1. Punggung & cekungan pesisir (Brach Ridges & Swales)
Tanggul pantai, cekungan dan bagian-bagiannya
M.1.2. Pesisir Pasir (Sand Beach)
Pesisir yang terdiri dari pasir
M.1.3. Pesisir Lumpur (Mud Beach)
Pesisir dengan bahan berlumpur
M.1.4. Pasir Penghalang (Sand Barrier/Lido/Coastal Barrier)
Beting pasir pantai agak jauh dari garis pantai (off shore) memanjang
sejajar garis pantai dan muncul lebih tinggi dari permukaan air pasang
tinggi
M.1.5. Tombolo
Beting pasir pantai yang menghubungkan suatu pulau dengan pulau
utama
M.1.6. Spit
Beting pasir penghalang yang menghubungkan pantai pada satu ujung
M.1.7. Bekas Laguna (Ancient Laguna)
Bekas danau payau dangkal antara pantai dan lido
(lido adalah bukit pasir sejajar dengan garis pantai rendah, diendapkan
oleh gelombang laut yang memisahkan laguna dengan laut)
M.2. Tebing Batuan (Rocky Seaside)
Tebing batuan di pinggir laut akibat pengikisan (abrasi) ombak laut
M.2.1. Tebing Batuan Terjal (Cliff)
Tebing batuan di tepi laut yang terjal
M.2.2. Wave cut (short) Platform
Wilayah datar/relatif datar dan sempit di tepi laut akibat pengikisan
ombak laut, dan batuan keras
M.2.3. Fringing Reef
Tebing karang terjal terbentuk menjari.

PTT - 4212
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M.2.4. Barrier Reef
Tebing karang terjal terbentuk memanjang dan berada di depan
daratan pulau yang bersangkutan.
M.2.5. Atol
Pulau karang yang melingkar atau melingkari lagoon. (Lagoon adalah
air laut yang dilingkari karang atau di belakang karang penghalang)
M.3. Dataran Padang Surut (Tidal Flat)
Daerah rawa-rawa atau daerah berlumpur yang dipengaruhi oleh pasang
surut air laut.
M.3.1. Dataran Pasang-Surut Pasir (Sand Tidal Flat)
Wilayah pesisir yang terdiri dari pasir dan dipengaruhi pasang-surut air
laut.
M.3.2. Dataran Pasang-Surut Lumpur (Mud Tidal Flats)
Wilayah pesisir terdiri dari bahan berlumpur dan dipengaruhi pasangsurut air laut
M.3.3. Rawa Belakang Pasang Surut (Tidal Back Swamp)
Wilayah rendah di belakang mudflat atau tanggul pantai yang
dipengaruhi pasang surut air laut.
M.4. Teras Marin (Marine Terrace)
Dataran pantai tua yang terangkat dan tererosi. Biasanya terdiri dari bahan
endapan laut yang berlapis-lapis
M.4.1. Teras Martin Resen (Recent Marine Terrace)
Bahan-bahan penyusun teras terdiri dari bahan endapan resen
M.4.2. Teras Marin Subresen (Sub-Recent Marine Terrace)
Bahan-bahan penyusun teras terdiri dari bahan endapan sub-resen
2. Bahan
Stereogram yang digunakan untuk keperluan ini adalah
No

Stereogram

Landform
Nama

Kode
1

16

A11

Swamp (tree vegetation)

21

A12

Marsh (low vegetation = hydrophyte
and wet vegetation)

A13

Low lying lands (cultivated marshes)

LREP-II
M.3

Foto Udara yang digunakan untuk keperluan ini adalah:
No

Jalur Terbang (Run)

Nomor Foto Udara

1

RUN Z7-236 C

6 dan 7

2

RUN Z4-232 B

5 dan 6

3

RUN Z4-234 Q

3 dan 4

PTT - 4212
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SIDAYU - GRESIK

FOTO UDARA :

RUN Z7-236 C NO 6 dan 7

KETINGGIAN

:

0 – 100 m dpl

GEOLOGI

:

FORMASI MADURA (Batugamping terumbu dan batugamping
berdolomit)

ENDAPAN PERMUKAAN (Kerikil, Pasir, Liat)
LANDFORM

:

Landform
Kode

Uraian

Relief

Lereng Bahan Induk

Tanah

Vegetasi

Alluvium

Inceptisol

Sawah

Sedimen
riverin-marin

Entisol,
Inceptisol

Tambak

KELOMPOK ALLUVIAL
A.1.3

Dataran Alluvial

Datar
datar

–

agak 0 – 3 %

KELOMPOK MARIN
M.3.2

Dataran
Pasang Datar
Surut Lumpur

0–3%

KELOMPOK TEKTONIK
U.1.3.1

Punggung Bute

Bergelombang

8 – 15 % Batugamping
berdolomit

Inceptisol

Semak

U.1.3.2

Gawir Bute

Berlereng

> 60 %

Batugamping
berdolomit

Entisol

Semak

T.11

Dataran Tektonik

Berombakbergelombang

3-8%

Batugamping
Inceptisol,
terumbu
dan Alfisol
batugamping
berdolomit

PTT - 4212
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Gambar stereotiplet dan foto landform
MARIN
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C. GRUP FLUVIO MARIN (B)
1. Umum
Landform yang terbentuk oleh gabungan dari proses fluvial dan marin. Keberadaan
landform ini dapat terbentuk pada lingkungan laut (berupa delta) ataupun di muara
sungai yang terpengaruh langsung oleh aktivitas laut.
B.1. Delta Laut (Sea Delta)
Daratan yang terbentuk di muara sungai di pinggir laut yang terdiri dari bahanbahan endapan dari sungai dan laut.
B.1.1. Delta Estuarin (Estuarine Delta)
Delta di mulut sungai (besar) dengan alur-alur yang banyak dan
terdapat di depan sungai dengan ombak besar dan tebing laut curam
B.1.2. Delta Arcuit (Arcuate Delta)
Delta di muara sungai dengan laut berombak kecil, bentuk seperti
kipas dengan alur-alur banyak.
B.1.3. Delta Kaki Burung (Bird’s Foot Delta)
Delta di muara sungai dengan laut berombak sedang, bentuk seperti
kaki burung.
B.2. Dataran Estuarin Sepanjang Sungai Besar (Estuarine Flat Along Major
Rivers)
Dataran di sekitar muara sungai besar yang dipengaruhi oleh air sungai dan
pasang surut air laut. Terdapat alur-alur jalannya air (estuarin).
Pembagian selanjutnya atas dasar kenyataan lapangan yang terkait dengan
keadaan bahan, relief, vegetasi dan lain-lain.

2. Bahan
Stereogram yang digunakan untuk keperluan ini adalah
No

Stereogram

Landform
Nama

Kode

LREP-II

1

Foto Udara yang digunakan untuk keperluan ini adalah:
No

Jalur Terbang (Run)

Nomor Foto Udara

1

RUN Z4-232 D

5 dan 6,

2

Run Z11-223 A

3 dan 4

PTT - 4212
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SIDAYU - GRESIK

FOTO UDARA :
KETINGGIAN :

RUN Z4-232 D NO 5 dan 6
0 – 100 m dpl

GEOLOGI

FORMASI MADURA (Batugamping terumbu dan batugamping
berdolomit)

:

ENDAPAN PERMUKAAN (Kerikil, Pasir, Liat)
LANDFORM

:

Landform
Kode

Uraian

Relief

Lereng Bahan Induk

Tanah

Vegetasi

Alluvium

Inceptisol

Sawah

0–3%

Sedimen
riverin-marin

Entisol,
Inceptisol

Tambak

0–3%

Sedimen marin

Entisol

Tambak,
Bakau

KELOMPOK ALLUVIAL
A.1.3

Dataran Alluvial

Datar
datar

–

agak 0 – 3 %

KELOMPOK MARIN
M.3.2

Dataran
Pasang Datar
Surut Lumpur

KELOMPOK FLUVIO-MARIN
B.1.3

Delta Kaki Burung Datar
(Bird’s Foot Delta)

KELOMPOK TEKTONIK
T.3.1

Punggung Bute

Bergelombang

8 – 15 % Batugamping
berdolomit

Inceptisol

Semak

T.3.2

Gawir Bute

Berlereng

> 60 %

Batugamping
berdolomit

Entisol

Semak

U.3.0

Dataran Angkatan BerombakLain
bergelombang

3-8%

Batugamping
Inceptisol,
terumbu
dan Alfisol
batugamping
berdolomit

PTT - 4212

Tegal, Kebun
Campuran
dan Hutan
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KALI PORONG- SIDOARJO

FOTO UDARA :

RUN Z11-223 A NO 3 dan 4

KETINGGIAN

:

0 – 100 m dpl

GEOLOGI

:

FORMASI MADURA (Batugamping terumbu dan batugamping
berdolomit)

ENDAPAN PERMUKAAN (Kerikil, Pasir, Liat)
LANDFORM

:

Landform
Kode

Uraian

Relief

Lereng Bahan Induk

Tanah

Vegetasi

Alluvium

Inceptisol

Sawah

0–3%

Sedimen
riverin-marin

Entisol,
Inceptisol

Tambak

0–3%

Sedimen marin

Entisol

Tambak,
Bakau

KELOMPOK ALLUVIAL
A.1.3

Dataran Alluvial

Datar
datar

–

agak 0 – 3 %

KELOMPOK MARIN
M.3.2

Dataran
Pasang Datar
Surut Lumpur

KELOMPOK FLUVIO-MARIN
B.1.3

PTT - 4212

Delta Kaki Burung Datar
(Bird’s Foot Delta)
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Gambar stereotiplet dan foto landform
FLUVIO MARINE
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Stereogram daerah Sidayu, Gresik
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D. GRUP VOLKANIK (V)
Landform yang terbentuk karena aktivitas volkan / gunung berapi (resen atau
subresen). Landform ini dicirikan dengan adanya bentukan kerucut volkan, aliran
lahar, lava ataupun dataran yang merupakan akumulasi bahan volkan. Landform
dari bahan volkan yang mengalami proses patahan - lipatan (sebagai proses
sekunder) tidak dimasukkan dalam landform - volkanik.
Pembagian ke sub grup dan kategori selanjutnya adalah sebagai berikut:
V.1. Volkan Berlapis (Strato Volcano)
Sistem gunungapi dengan letusan berulang-ulang sehingga terjadi pelapisan
bahan hasil letusan
V.1.1.

Kerucut Volkan (Volcanic Cone)
Gunungapi yang berbentuk kerucut
V.1.1.1.

Lereng Volkan (Volcanic Slope)
Bagian samping (atas, tengah dan bawah) dari kerucut
volkan.
V.1.1.1.1. Lereng atas (Upper Slope)
Bagian lereng atas kerucut volkan yang curam,
biasanya dengan garis-garis kikisan dalam.
V.1.1.1.2. Lereng tengah (Middle Slope)
Bagian lereng tengah kerucut volkan yang tidak
terlalu curam dengan pola drainase radial.
V.1.1.1.3. Lereng bawah (Lower Slope)
Bagian lereng bawah kerucut volkan yang agak
melandai.
V.1.1.1.4. Planes (Planeze)
Sisi-sisi permukaan lereng kerucut volkan yang
terisolasi (terpisah-pisah) oleh torehan dan
erosi, biasanya berbentuk segitiga.

PTT - 4212

V.1.1.2.

Lubang Kepundan /Kawah (Crater)
Cekungan/lubang dengan dinding curam di puncak kerucut
volkan langsung di atas lubang yang mengeluarkan bahanbahan volkan dari perut bumi.

V.1.1.3.

Kaldera (Caldera)
Cekungan volkan luas di bagian atas sistem gunungapi
strato, biasanya terbentuk karena penurunan permukaan
(collapse atau tererosi).

V.1.1.4.

Kali Volkan (Volcanic Foot Slope)
Bagian bawah dari kerucut volkan setelah lereng bawah.

V.1.1.5.

Ngarai (Steep Sided Slope)
Lembah-lembah di daerah kerucut volkan dengan dindingdinding terjal.
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V.1.2.

Aliran Lahar (muda)
Bagian kerucut volkan berupa aliran lahar pada lereng dan kaki
kerucut, umumnya berbatu
Pembagian selanjutnya atas dasar posisi (atas, tengah dan bawah)
dan torehan

V.1.3.

Aliran Lava (muda)
Bagian kerucut volkan berupa aliran lava pada lereng dan kakinya
Pembagian selanjutnya atas dasar posisi (atas, tengah dan bawah)
dan torehan

V.2. Volkan Tameng (Shield Volcano)
Volkan dengan lereng landai terbentuk karena erupsi lava basaltik pada suhu
tinggi. Lereng dekat puncak sekitar 5o dimana lava paling panas dan paling
cair membeku dan berangsur-angsur lereng meningkat mendekati 12o ke
bagian bawah (dasar) dimana lava lebih dingin cenderung menumpuk.
V.2.1.

Tameng Membulat (Rounded Shield)
Volkan tameng dengan bentuk cembung membulat

V.2.2.

Plateu
Volkan tameng dengan permukaan relatif datar dengan dindingdinding terjal di sekitarnya.

V.3. Aliran Lahar Lebih Tua (Older Lahar Flow)
Aliran bahan-bahan piroklastika hasil erupsi gunungapi yang telah lama
diendapkan, baik langsung dari erupsi (lahar panas) atau karena jenuh air dari
hujan atau air kepundan.
V.3.1.

Lahar Bagian Atas (Upper part)
Bagian aliran lahar yang terletak berdekatan dengan sumber lahar

V.3.2.

Lahar Bagian Tengah (Middle part)
Bagian aliran lahar antara bagian atas dan bagian bawah

V.3.3.

Lahar Bagian Bawah (Lower part)
Bagian aliran lahar yang terletak di sekitar ujung aliran

V.4. Kipas Volkanik (Volcanic Fan)
V.4.1.

Bagian Atas (Upper part)
Bagian kipas volkan yang terdapat berdekatan dengan celah tempat
keluarnya bahan tersebut

V.4.2.

Bagian Tengah (Middle Part)
Bagian kipas volkan yang terdapat di antara bagian atas dan bawah

V.4.3.

Bagian Bawah (Lower Part)
Bagian kipas volkan yang terdapat dengan ujung aliran

V.5. Kerucut Anakan (Adventives Cone)
Kerucut volkan yang terbentuk bukan pada kawah utama, tetapi pada anakanak kawah/kawah tambahan di sekitar kawah utama.

PTT - 4212
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V.6. Dataran Volkanik (Volcanic Plain)
Dataran (plain) yang terbentuk oleh lava atau bahan lain hasil letusan
gunungapi. Pembagian selanjutnya berdasarkan relief, lereng, torehan dan
litologi.
V7.

Lungur Volkan (Volcanic Ridges)
Bukit-bukit memanjang dengan bahan volkanik.
V.7.1.

Perbukitan Volkan (Volcanic Hill)
Lungur volkan dengan lereng > 15 % dan perbedaan tinggi 50 – 300
m. Pembagian selanjutnya berdasarkan atas relief, lereng, torehan
dan litologi

V.7.2.

Pegunungan Volkan (Volcanic Mountain)
Lungur volkan dengan lereng > 15 % dan perbedaan tinggi 50 – 300
m. Pembagian selanjutnya berdasarkan atas relief, lereng, torehan
dan litologi

V.8. Aliran Lava (Lava Flow)
Aliran lava yang kemudian membeku menjadi batu, biasanya menghasilkan
lereng curam di ujung alirannya.
Pembagian selanjutnya berdasarkan relief, torehan dan litologi.
V.9. Leher Volkanik (Volcanic Neck)
Batu lava yang mengisi lubang (leher) kepundan. Dapat tersingkap karena
erosi.
V.10. Intrusi (Intrusion)
Penerobosan magma melalui celah/retakan/patahan dalam kulit bumi,
membeku di bawah permukaan kulit bumi yang kemudian muncul ke
permukaan karena erosi.
V.10.1. Perbukitan Intrusif (Intrusion Hill)
Penerobosan magma melalui celah/retakan/patahan yang kemudian
muncul di permukaan dengan bentuk wilayah berbukit (lereng 15 – 30
% dan perbedaan tinggi 50 – 300 m)
V.10.1. Pegunungan Intrusif (Intrusion Mountain)
Penerobosan magma melalui celah/retakan/patahan yang kemudian
muncul di permukaan dengan bentuk wilayah bergunung (lereng > 30
% dan perbedaan tinggi > 300 m).
Pembagian selanjutnya untuk V.10.1. dan V.10.2 berdasarkan atas perbedaan
lereng, torehan dan litologi.
V.11. Batolith / Lakolith
Landform berasal dari pembekuan magma di dalam perut bumi (batuan beku
dalam) yang kemudian muncul di permukaan karena pengangkatan dan erosi.
V.11.1. Batolith
Berukuran besar “raksasa”
V.11.2. Lakolith
Berukuran kecil
Pembagian selanjutnya untuk V.11.1. dan V.11.2 berdasarkan bentuk wilayah,
torehan dan litologi. Contoh: Pegunungan / perbukitan granit.

PTT - 4212
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2. Bahan
Stereogram yang digunakan untuk keperluan ini adalah
No

Stereogram

Landform
Nama

Kode

LREP-II

1

Foto Udara yang digunakan untuk keperluan ini adalah:
No

Jalur Terbang (Run)

Nomor Foto Udara

1

RUN Y49-214 I

13 dan 14

2

RUN Y49-215G

20 dan 21

3

RUN Z16A-36

35, 36 dan 37

4

RUN Z9-212A

11 dan 12

PTT - 4212
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LOKASI

:

GUNUNG SEMERU

FOTO UDARA

:

RUN Y49-214 I NO 13 dan 14

KETINGGIAN

:

2500 - 3700 m dpl

GEOLOGI

:

BAHAN PIROKLASTIKA (abu, pasir, kerikil, dan bom ) dan
LAVA

TANAH

:

Bukan Tanah (batuan) pada medan lava, khususnya batuan
jatuhan (piroklastika), medan lava dan lahar yang baru
Entisol,. untuk batuan jatuhan (piroklastika) medan lava dan
lahar yang sudah lebih tua
Inceptisol berasosiasi dengan Entisol dan Andisol di lereng atas
volkanik

LANDFORM:

PTT - 4212

V11a

:

Kerucut Gunung Kepolo, relief bergunung, lereng >
60 %, tertoreh sangat kuat

V11b

:

Kerucut Gunung R.., relief bergunung, lereng > 60
%, tertoreh sangat kuat

V1111

:

Lereng atas Gunung Semeru, relief bergunung,
lereng > 60 %, tertoreh sangat kuat

V1112

:

Lereng tengah Gunung Semeru, relief bergunung,
lereng > 60 %, tertoreh sangat kuat

V1113a

:

Lereng bawah Gunung Semeru, relief bergunung,
lereng > >60 %, tertoreh kuat – sangat kuat

V1113b

:

Lereng bawah Gunung Jambangan, relief
bergunung, lereng > >60 %, tertoreh kuat – sangat
kuat

V1121

:

Kepundan Gunung Semeru

V1122

:

Kepundan Gunung Semeru yang lebih tua

V1123

:

Kepundan Gunung Semeru yang lebih tua dari
V1122

V1131

:

Kaldera Jambangan, berombak-bergelombang,
lereng 8 – 15 %, tertoreh sedang

V1132

:

Dinding Kaldera Jambangan, Lereng > 60 %,
tertoreh sangat kuat

V8

:

Aliran lava tua, berbukit, lereng 25 – 40 %, tertoreh
sedang
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LOKASI

:

GUNUNG LAMONGAN

FOTO UDARA

:

RUN Y49-215G NO 20 dan 21

KETINGGIAN

:

s/d 1900 m dpl

GEOLOGI

:

BAHAN PIROKLASTIKA (abu, pasir, kerikil tergantung dari
gunung pembentuknya) dan LAVA

TANAH

:

Bukan Tanah (batuan) pada medan lava, khususnya medan
lava yang baru
Entisol. Untuk medan lava yang sudah lebih tua
Inceptisol berasosiasi dengan Entisol di lereng bawah – atas
Inceptisol berasosiasi dengan Alfisol di dataran volkanik

LANDFORM:

PTT - 4212

V1111a

:

Lereng atas Gunung Lamongan, relief bergunung,
lereng > 60 %, tertoreh

V1111b

:

Lereng atas Gunung Tarub, relief bergunung, lereng
> 60 %, tertoreh sangat kuat

V1112a

:

Lereng tengah Gunung Lamongan, relief berbukit,
lereng 40 – 50 %, tertoreh

V1112b

:

Lereng tengah Gunung Tarub, relief bergunung,
lereng > 60 %, tertoreh sangat kuat

V1113a

:

Lereng bawah Gunung Lamongan, medan lava,
relief bergelombang, lereng 15 – 25 %, agak
tertoreh

V1113b

:

Lereng bawah Gunung Tarub, relief bergelombang
– berbukit, lereng 25 – 40 %, tertoreh kuat

V112

:

Kepundan Gunung Lamongan, lereng > 60 %,
sangat tertoreh

V114

;

Kaki volkan, relief bergelombang, lereng 15 – 25 %,
tertoreh kuat

V13

:

Aliran lava, relief berombak, lereng 8 – 15 %, agak
tertoreh

V16

:

Depresi Volkanik, cekungan, lereng > 60 %

V5

:

Kerucut anakan, berbukit, lereng > 60 %

V61

:

Dataran Volkanik, relief agak datar – berombak,
lereng 3 – 8 %, agak tertoreh

V62

:

Dataran Volkanik, relief bergelombang - berbukit,
lereng 15 – 25 %, tertoreh sedang – kuat

V82

:

Aliran lava, relief agak datar – berombak, lereng 3 –
8 %, tertoreh ringan
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LOKASI

:

KALDERA BROMO

FOTO UDARA

:

RUN Z16A-36 NP 35, 36 dan 37

KETINGGIAN

:

2000 – 2600 m dpl

GEOLOGI

:

BAHAN PIROKLASTIKA (abu, pasir, kerikil tergantung dari
gunung pembentuknya)
Bagian luar kaldera berasal dari kompleks Pegunungan
Tengger
Bagian dalam setempat-setempat berasal dari Gunung
Widodaren, Gunung Kursi, Gunung Batok, dan Gunung Bromo,
tergantung dari posisinya.

TANAH

:

Di luar Kaldera Bromo umumnya Inceptisol atau Entisol, tekstur
berpasir halus
Di dalam Kaldera Bromo, bukan tanah (batuan segar) atau
Entisol

LANDFORM:

PTT - 4212

V11111

:

Lereng atas Pegunungan Tengger,

V11a

:

Kerucut Gunung Bromo

V11b

:

Kerucut Gunung Batok, relief bergunung, lereng >
60 %

V11c

:

Kerucut Gunung Widodaren dan Kursi, relief
bergunung, lereng > 60 %

V1121

:

Kepundan Gunung Bromo, lereng > 60 %

V1122

:

Kepundan lebih tua (Segorowedi lor), lereng > 60
pada dinding kepundan dan 3 – 8 % pada dasar
kepundan

V1123

:

Kepundan lebih tua dari V112, lereng > 60 pada
dinding kepundan dan 3 – 8 % pada dasar
kepundan

V1124

:

Kepundan lebih tua dari V1123 (Segorowedi kidul) ,
lereng > 60 pada dinding kepundan dan 3 – 8 %
pada dasar kepundan

V1131a

:

Laut pasir Kaldera Bromo, relief datar-agak datar,
lereng 0-3 %

V1132a

:

Dinding Kaldera Bromo, lereng > 60 %

V1131b

:

Kaldera Sukapura, relief bergelombang – berbukit
kecil, lereng dominan 25 – 40 %

V1132b

;

Dinding Kaldera Sukapura, lereng > 60 %
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LERENG SELATAN GUNUNG SEMERU

FOTO UDARA :

RUN Z9-212A NO 11 dan 12

KETINGGIAN :

s/d 1900 m dpl

GEOLOGI

:

BAHAN PIROKLASTIKA (abu, pasir, kerikil, dan bom ) dan LAVA

TANAH

:

Bukan Tanah (batuan) pada medan lava, khususnya medan lava
dan lahar yang baru
Entisol. Untuk medan lava dan lahar yang sudah lebih tua
Inceptisol berasosiasi dengan Entisol di lereng dataran volkanik
Inceptisol berasosiasi dengan Alfisol di perbukitan angkatan

LANDFORM:

PTT - 4212

V1113

:

Lereng bawah Gunung Semeru, relief bergunung,
lereng > 15-25 %, tertoreh sedang - kuat

V12

:

Medan lahar muda), relief agak datar - berombak,
lereng 3 - 8 %, tertoreh sedang

V61

:

Dataran Volkanik, relief datar - agak datar, lereng 0
- 3 %, agak tertoreh

V62

:

Dataran Volkanik, relief berombak - bergelombang,
lereng 8 – 15 %, tertoreh ringan - tertoreh sedang

V8

:

Aliran lava, berombak, lereng 3 – 8 %, tertoreh
sedang

U31

:

Perbukitan Angkatan, tidak dipisah-pisahkan,
berbukit, lereng 30 – 40 %, Tertoreh kuat – sangat
kuat
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Gambar stereotiplet dan foto landform
VULKANIK
Stereotriplet G. Bromo
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Stereogram G. Semeru

Stereogram Gunung Lamongan
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Stereogram daerah lereng selatan Gunung Semeru
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E. GRUP TEKTONIK DAN STRUKTURAL (T)
1. Umum
Landform yang terbentuk sebagai akibat dari proses tektonik (orogenesis dan
epirogenesis) berupa proses angkatan, lipatan, dan atau patahan. Umumnya
landform ini mempunyai bentukan yang ditentukan oleh proses-proses tersebut
dan karena sifat litologinya (struktural).
T.1

Plateau
Wilayah tinggi sebagai hasil proses angkatan, dengan permukaan yang
kurang lebih datar, dan paling tidak pada salah satu sisinya menunjukkan
penurunan mendadak (patahan) ke daerah yang lebih rendah
T.1.1 Punggung Plateu
Bagian plateu yang terletak di bagian punggung, umumnya mendatar
T.1.2 Gawir Plateu (Plateau Escarpment)
Bagian samping plateu yang menunjukkan penurunan mendadak
(berlereng curam) ke daerah rendah

T.2

Mesa
Landform sebagai hasil proses angkatan dengan permukaan datar (seperti
meja), paling tidak salah satu sisinya berlereng curam karena patahan / erosi.
Ukuran mesa lebih kecil dibandingkan dengan plateu dan posisinya terpisah
atau lebih rendah dari plateu.
T.1.1

Punggung Mesa
Bagian punggung mesa yang datar

T.1.2

Gawir Mesa (Mesa Escarpment)
Bagian samping mesa yang berlereng curam.

T.3

“Bute”
Mesa yang tererosi lebih lanjut sehingga bagian punggung yang mendatar
lebih sedikit (kecil), bagian lereng yang tererosi lebih dominan. Bute dapat
berbentuk bukit (hill), bukit kecil (hillock), atau bukit yang lebih kecil lagi, yaitu
tinggi tidak lebih dari 10 m (hummock), bahkan mungkin lebih kecil dari
hummock.

T.4

Teras Angkatan
Landform tektonik/struktural pada elevasi rendah dengan permukaan relatif
datar, terbentuk karena proses pengangkatan mendatar dari strata batuan
sedimen. Pembagian selanjutnya dari T.4 didasarkan atas perbedaan posisi,
relief/lereng, litologi, torehan.

T.5

“Hogback”
Bentuk landform karena proses angkatan atau lipatan dan patahan,
merupakan perbukitan dan atau pegunungan, terbentuk karena adanya
pemiringan (dipping) yang curam, umumnya lebih dari 35%, dan disertai

PTT - 4212

46

PETUJUK PRAKTIKUM AALISIS LASEKAP TERPADU

March 11,
2011

dengan terjadinya patahan sehingga terbentuk gawir pada lereng
belakangnya. Pada lereng gawir terlihat lapisan-lapisan batuan secara jelas,
sedangkan pada lereng pemiringan hanya tersusun oleh satu lapisan saja,
umumnya batuan yang relatif resisten.

T.6

T.5.1

Lereng Pemiringan Hogback
Bagian hogback yang merupakan permukaan lereng dari strata
yang mengalami pemiringan.

T.5.2

Gawir hogback
Bagian dari hogback yang merupakan lereng dimana terjadi
patahan dan erosi.

T.5.3

Kompleks Hogback
Kumpulan dari dua hogback atau lebih yang tidak dapat
dipisahkan karena ukurannya kecil, sehingga tidak dapat
dipisahkan pada skala peta yang digunakan.

T.5.4

Kompleks lereng Pemiringan Hogback
Komplek lereng pemiringan dari hogback yang tidak dapat
dipisahkan karena ukurannya kecil.

T.5.5

Kompleks Gawir Hogback
Kompleks gawir dari hogback yang tidak dapat dipisahkan karena
ukurannya kecil.

Cuesta
Sama dengan hogback, tetapi lereng pemiringannya jauh lebih landai
(kurang dari 35%).
T.6.1

Lereng Pemiringan Cuesta
Bagian dari cuesta ang merupakan permukaan lereng dari strata
yang mengalami pemiringan (sejajar dengan bidang strata).

T.6.2

Gawir Cuesta
Bagian dari cuesta berupa lereng terjal dimana terjadinya patahan
dan atau erosi.

T.6.3

Kompleks Cuesta
Kumpulan dari dua cuesta atau lebih yang tidak dapat dipisahkan
karena ukurannya kecil, sehingga tidak dapat dipisahkan pada
skala peta yang digunakan.

T.6.4

Kompleks lereng Pemiringan Cuesta
Komplek lereng pemiringan dari cuesta yang tidak dapat
dipisahkan karena ukurannya kecil.

T.6.5

Kompleks Gawir Cuesta
Kompleks gawir dari cuesta yang tidak dapat dipisahkan karena
ukurannya kecil.

PTT - 4212
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Landform Patahan Blok
Landform yang berupa wilayah pegunungan, perbukitan, atau pegunungan
dan depresi/lembah yang terbentuk karena proses angkatan dan patahan
di kedua sisinya.

T.7.1

“Horst”
Blok memanjang yang terangkat keatas diantara kedua bidang
patahan.

T.7.2

“Graben”
Blok memanjang yang turun kebawah kedalam bidang patahan dan
dibatasi dikedua sisinya oleh dinding gawir.

Pembagian selanjutnya dari T.7.1 dan T.7.2 didasarkan atas perbedaan
bentuk relief, lereng, litologi, dan torehan.
T.8

Landform Lipatan (Tunggal)
Wilayah yang terbentukkarena proses pelipatan dari strata batuan (umumnya
batuan sedimen).
T.8.1

Pungung Antiklin
Bagian lungur lipatan yang merupakan bagian atas dari proses
lipatan.

T.8.2

Depresi Sinklin
Bagian lembah (bawah) lipatan dari proses lipatan.

Pembagian selanjutnya dari T.8.1 dan T.8.2 didasarkan atas perbedaan
bentuk wilayah (relief), lereng, litologi, dan torehan.
T.9

Perbukitan Paralel
Wilayah berupa punggung-punggung/perbukitan paralel/sejajr memanjang
dan atau berkelok, terdiri dari bagian punggung dan pelembahan sempit
diantranya. Landform ini dapat berupa kompleks sinklin dan antiklin karena
proses lipatan atau landform multi-hogback atau multi-cuesta yang
memanjang dan atau berkelok.
T.9.1

Perbukitan Paralel Patahan
Landform perbukitan paralel yang terbentuk dari proses pengangkata
miring atau pelipatan dari strata batuan sedimen dengan patahanpatahan yang searah dan sejajar.
T.9.1.1

Lereng Pemiringan
Bagian dari perbukitan paralel patahan yang berupa lereng
pemiringan.

T.9.1.2

Gawir
Bagian dari perbukitan paralel patahan yang berupa gawirgawir terjal pada bidang patahan.

Pembagian selanjutnya dari T.9.1.1 dan T.9.1.2 didasarkan atas
perbedaan bentuk relief, lereng, litologi, dan torehan.
PTT - 4212
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Perbukitan Paralel Lipatan
Wilayah berupa punggung-punggung/perbukitan dengan pola
paralel/sejjar yang memanjang dan atau berkelok sebagai akibat dari
proses pelipatan-pelipatan dari strata batuan sedimen.
T.9.2.1

Punggung Antiklin
Bagian dari perbukitan paralel lipatan yang berupa
punggung-punggung memanjang (antiklin).

T.9.2.2

Depresi Sinklin
Bagian dari perbukitan paralel lipatan yang berupa
lembah-lembah memanjang (sinklin).

Pembagian selanjutnya dari T.9.2.1 dan T.9.2.2 didasarkan atas
perbedaan bentuk relief, lereng, litologi, dan torehan.

T.10 Peneplain
Wilayah dengan relief relatif datar sampai bergelombang terbentuk dari
proses pendaratan strata batu sedimen berlapis oleh kegiatan erosi yang
cukup lama. Peneplain (“nyaris daratan”) biasanya terdapat pada wilayah
yang relatif tua dan yang mungkin terangkat kembali setelah pendaratan.
T.10.1

Peneplain Datar
Landform peneplain dengan bentuk wilayah datar-agak datar
(lereng dominan 0-3%).

T.10.2

Peneplain Berombak
Landform peneplain dengan bentuk wilayah berombak (lereng
dominan 3-8%).

T.10.3

Peneplain Bergelombang
Landform peneplain dengan bentuk wilayah bergelombang (lereng
dominan 8-15%).

Pembagian selanjutnya dari T.10.1, T.10.2, dan T.10.3 didasarkan atas
perbedaan bentuk relief, lereng, litologi, dan torehan.
T.11 Dataran Tektonik
Wilayah terbentuk karena proses tektonik dengan relief datar sampai
bergelombang yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam salah satu
landform tektonik/struktural yang telah disebut terdahulu. Wilayah
umumnya mempunyai permukaan tidak teratur karena erosi dan torehan.
T.11.1

PTT - 4212

Dataran Tektonik Datar
Landform dataran tektonik dengan bentuk wilayah datar-agak
datar (lereng dominan 0-3%).
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T.11.2

Dataran Tektonik Berombak
Landform dataran tektonik dengan bentuk wilayah berombak
(lereng dominan 3-8%).

T.11.2

Datarn Tektonik Bergelombang
Landform dataran tektonik dengan bentuk wilayah bergelombang
(lereng dominan 8-15%).

Pembagian selanjutnya dari T.11.1, T.11.2, dan T.11.3 didasarkan atas
perbedaan bentuk posisi, lereng, litologi, dan torehan.
T.12 Perbukitan/Pegunungan Tektonik
Landform dengan relief perbukitan atau pegunungan terbentuk karena proses
tektonik, tetapi tidak atau sedikit menunjukkan indikasi struktural dan
mempunyai variasi perbedaan intensitas relief, kecuraman lereng, bentuk
lereng, pola puncak, kerapatan dan pola drainase serta pola diseksinya.
Landform ini tidak dapat diklasifikasikan dalam salah satu dari landform
tektonik/strukturalyang telah disebut terdahulu.pembentukan landform ini
dipengaruhi oleh tipe batuan (litologi) dan struktur tektonik dalam kaitannya
dengan proses pelapukan dan erosi.
T.12.1

Perbukitan Tektonik
Landform perbukitan/pegunungan tektonik dengan wilayah berbukit
(lereng dominan >15% dan perbedaan tinggi 50-300 m).

T.12.2

Pegunungan Tektonik
Landform
perbukitan/pegunungan
tektonik
dengan
wilayah
bergunung (lereng dominan >30% dan perbedaan tinggi >300 m).

Pembagian selanjutnya dari T.12.1 dan T.12.2 didasarkan atas perbedaan
relief/lereng, litologi, dan torehan.
2. Bahan
Stereogram yang digunakan untuk keperluan ini adalah
No

Stereogram

Landform
Nama

Kode

LREP-II

1

Foto Udara yang digunakan untuk keperluan ini adalah:
No

Jalur Terbang (Run)

Nomor Foto Udara

RUN Z6-234 C

3 dan 4

RUN Z33-214 D

15 dan 16

PTT - 4212

50

PETUJUK PRAKTIKUM AALISIS LASEKAP TERPADU

March 11,
2011

LOKASI

:

PUTERAN-SUMENEP

FOTO UDARA

:

RUN Z6-234 C NO 3 dan 4

KETINGGIAN

:

0 – 100 m dpl

GEOLOGI

:

FORMASI MADURA (Batugamping terumbu dan batugamping
berdolomit)
ENDAPAN PERMUKAAN (Kerikil, Pasir, Liat)

LANDFORM

:

Landform
Kode

Uraian

Relief

Lereng

Bahan Induk

Tanah

Vegetasi

Alluvium

Inceptisol Sawah

0–3%

Sedimen
riverin-marin

Entisol

KELOMPOK ALLUVIAL
A.1.3

Dataran Alluvial

Datar – agak 0 – 3 %
datar

KELOMPOK MARIN
M.3.2

Dataran Pasang Datar
Surut Lumpur

Tambak

KELOMPOK TEKTONIK
T9.1.1.1 Lereng
pemiringan
perbukitan
paralel

Berombak

3–8%

Batugamping Inceptisol Tegal,
Kebun
terumbu dan , Alfisol
batugamping
Campuran
berdolomit

T9.1.1.2 Lereng
pemiringan
perbukitan
paralel

Bergelombang 8- 15 %

Batugamping Inceptisol Tegal,
terumbu dan , Alfisol
Kebun
batugamping
Campuran
berdolomit

T9.1.1.3 Lereng
pemiringan
perbukitan
paralel

Bergelombang 15 –25 % Batugamping Inceptisol Tegal
&
terumbu dan , Alfisol
Kebun
Campuran
batugamping
berdolomit

T9.1.1.4 Lereng
pemiringan
perbukitan
paralel

&
Bergelombang 15 –25 % Batugamping Inceptisol Tegal
terumbu dan
Kebun
batugamping
Campuran
berdolomit

T9.1.1.5 Lereng
pemiringan
perbukitan
paralel

Berbukit

PTT - 4212

&
40 – 60 Batugamping Inceptisol Tegal
%
terumbu dan
Kebun
batugamping
Campuran
berdolomit
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:

PACITAN

FOTO UDARA

:

RUN Z33-214 D NO 15 dan 16

KETINGGIAN

:

0 – 500 m dpl

GEOLOGI

:

March 11,
2011

FORMASI WONOSARI (Batugamping terumbu, batugamping
berlapis, batugamping berkepingan, batugamping berpasir dan napal)
FORMASI CAMPURDARAT (Batugamping hablur dan sisipan batuliat
bertufa)
FORMASI ARJOSARI (konglomerat aneka bahan,
batulanau, batugamping, batuliat, napal berpasir,
berbatuapung, bersisipan breksi gunungapi, lava dan tuf

batupasir,
batupasir

FORMASI MANDALIKA (Perselingan breksi gunungapi, lava, tuf,
bersisipan batupasir bertufa, batu lanau dan batuliat)
ENDAPAN PERMUKAAN (Kerikil, Pasir, Liat)

LANDFORM

:

Landform
Kode

Uraian

Relief

Lereng

Bahan Induk

Tanah

Vegetasi

KELOMPOK ALLUVIAL
A.1.4.2

Jalur
Sungai

Aliran Datar
– 0–3%
agak datar

Alluvium
Koluvium

& Inceptisol

Sawah

KELOMPOK MARIN
M.1.2

Pesisir Pasir

Agak datar

0–3%

Sedimen marin

Batugamping
hablur dan sisipan
batuliat bertufa

Entisol

-

KELOMPOK TEKTONIK
T12.1

Perbukitan
Tektonik

Berbukit

25-40 %

T12.2.1

Pegunungan
Tektonik

Bergunung

40 – 60 % Batugamping
terumbu,
batugamping
berlapis,
batugamping
berkepingan,
batugamping
berpasir dan napal

Tegal,
Kebun
Campuran
dan Hutan

T12.2.2

Pegunungan
Tektonik

Bergunung

Tegal,
Kebun
Campuran
dan Hutan

T12.2.3

Pegunungan
Tektonik

Bergunung

40 – 60 % konglomerat aneka
bahan, batupasir,
batulanau,
batugamping,
batuliat,
napal
berpasir, batupasir
> 60 %
berbatuapung,
bersisipan
breksi
gunungapi,
lava
dan tuf

T12.2.4

Pegunungan
Tektonik

Bergunung

PTT - 4212

> 60 %

Perselingan breksi
gunungapi,
lava,
tuf,
bersisipan
batupasir bertufa,
batu lanau dan
batuliat

Tegal,
Kebun
Campuran
dan Hutan

Tegal,
Kebun
Campuran
dan Hutan
Tegal,
Kebun
Campuran
dan Hutan
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2. Bahan
Stereogram yang digunakan untuk keperluan ini adalah
No

Stereogram

Landform
Nama

Kode

LREP-II

1

Foto Udara yang digunakan untuk keperluan ini adalah:
No

Jalur Terbang (Run)

Nomor Foto Udara

1

RUN Z6-234 C

NO 6 dan 7

2

RUN Z6-234 C

NO 10 dan 11

3

RUN Z6-237 C

NO 4 dan 5

4

RUN Z6-237 C

NO 4 dan 5

PTT - 4212
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LOKASI

:

SUMENEP, MADURA

FOTO UDARA

:

RUN Z6-234 C NO 6 dan 7

KETINGGIAN

:

0 – 100 m dpl

GEOLOGI

:

FORMASI PASEAN (Perselingan napal berpasir dengan
batugamping berlempung)
FORMASI MADURA (Batugamping terumbu dan batugamping
berdolomit)
FORMASI BULU (Batugamping pelat dengan sisipan napal
berpasir)
FORMASI NGRAYONG (Perselingan batupasir kuarsa dengan
batugamping arbitoid dan batulempung)
ENDAPAN PERMUKAAN (Kerikil, Pasir, Liat)

LANDFORM

:

Landform
Kode

Uraian

Relief

Lereng

Bahan Induk

Tanah

Vegetasi

Alluvium

Inceptisol

Sawah

0–3%

Sedimen
riverin-marin

Entisol,
Inceptisol

Tambak

KELOMPOK ALLUVIAL
A.1.3

Dataran Alluvial

Datar – agak 0 – 3 %
datar

KELOMPOK MARIN
M.3.2

Dataran
Pasang Datar
Surut Lumpur

KELOMPOK TEKTONIK
T9.2.1.1

Punggung Antiklin

Bergelombang

15 – 25 %

Napal
dan Inceptisol,
Batugamping
Alfisol

Tegal & Kebun
Campuran

T9.2.2.2

Punggung Antiklin

Berbukit

25 – 40 %

Batupasir,
batugamping
dan batuliat

Inceptisol,
Alfisol

Tegal & Kebun
Campuran

T9.2.2.1

Depresi Sinklin

Berombak

3–8%

Batugamping
Inceptisol,
terumbu
dan Alfisol
batugamping
berdolomit

Sawah, tegal &
Kebun
Campuran

T9.2.2.2

Depresi Sinklin

Berombak

8 – 15 %

Batugamping
Inceptisol,
terumbu
dan Alfisol
batugamping
berdolomit

Sawah, tegal &
Kebun
Campuran

T9.2.2.3

Depresi Sinklin

Bergelombang

8 – 15 %

Napal
dan Inceptisol,
Batugamping
Alfisol

Sawah, tegal &
Kebun
Campuran

T5.1

Pemiringan
Hogback

Bergelombang

25 – 40 %

Batugamping

Inceptisol,
Alfisol

Tegal & Kebun
Campuran

T5.2

Gawir Hogback

Berlereng

> 60 %

Batugamping

Entisol,
Inceptisol

Semak, Kebun
Campuran

PTT - 4212
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LOKASI

:

P. PUTERAN

FOTO UDARA

:

RUN Z6-234 C NO 10 dan 11

KETINGGIAN

:

0 – 100 m dpl

GEOLOGI

:

FORMASI PASEAN (Perselingan napal berpasir dengan
batugamping berlempung)
FORMASI MADURA (Batugamping terumbu dan batugamping
berdolomit)
FORMASI NGRAYONG (Perselingan batupasir kuarsa dengan
batugamping arbitoid dan batulempung)

ENDAPAN PERMUKAAN (Kerikil, Pasir, Liat)
LANDFORM

:

Landform
Kode

Uraian

Relief

Lereng

Bahan Induk

Tanah

Vegetasi

T9.2.2

Depresi Sinklin Agak datar - 3 – 8 %
Berombak

Batugamping

Inceptisol,
Alfisol

Sawah, tegal
& Kebun
Campuran

T5.1

Pemiringan
Hogback

Batugamping

Inceptisol,
Alfisol

Tegal &
Kebun
Campuran

T5.2

Gawir Hogback Berlereng

> 60 %

Perselingan
napal berpasir
dengan batugamping
berlempung

Entisol,
Inceptisol

Semak,
Kebun
Campuran

T5.3

Kompleks
Hogback

40 – 60 %

Perselingan
batupasir
kuarsa dengan
batugamping
arbitoid dan
batulempung

Entisol,
Inceptisol,
Alfisol

Tegal &
Kebun
Campuran

T12.1

Perbukitan
Tektonik

40 – 60 %

Perselingan
batupasir
kuarsa dengan
batugamping
arbitoid dan
batulempung

Entisol,
Inceptisol

Tegal &
Kebun
Campuran

T10.3

Peneplain
bergelombang

15 – 25 %

Perselingan
batupasir
kuarsa dengan
batugamping
arbitoid dan
batulempung

Entisol,
Inceptisol.
Alfisol

Tegal &
Kebun
Campuran

KELOMPOK TEKTONIK

PTT - 4212

Bergelomba 25 – 40 %
ng

Berbukit
kecil
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LOKASI

:

BATANG-BATANG

FOTO UDARA

:

RUN Z6-237 C NO 4 dan 5

KETINGGIAN

:

0 – 100 m dpl

GEOLOGI

:

FORMASI MADURA (Batugamping terumbu dan batugamping
berdolomit)
FORMASI NGRAYONG (Perselingan batupasir kuarsa dengan
batugamping arbitoid dan batulanau)
ENDAPAN PERMUKAAN (Kerikil, Pasir, Liat)

LANDFORM

:

Landform
Kode

Uraian

Relief

Lereng

Bahan Induk

Tanah

Vegetasi

KELOMPOK TEKTONIK
T9.2.2

Depresi Sinklin

Agak datar - 3 – 8 %
Berombak

Batugamping

Inceptisol,
Alfisol

Sawah, tegal
&
Kebun
Campuran

T6.2

Pemiringan
Cuesta

Bergelombang 8 – 15 %

Batugamping

Inceptisol,
Alfisol

Tegal
&
Kebun
Campuran

T6.3

Gawir Cuesta

Berbukit kecil

40 - 60 % Perselingan napal Entisol,
berpasir dengan Inceptisol

Semak,
Kebun
Campuran

40 –60 % Perselingan

Entisol,
Inceptisol,
Alfisol

Tegal
&
Kebun
Campuran

Entisol,
Inceptisol

Tegal
&
Kebun
Campuran

Entisol,
Inceptisol.
Alfisol

Tegal
&
Kebun
Campuran

batugamping
berlempung

T5.3

T12.1

T10.3

PTT - 4212

Kompleks
Hogback

Berbukit kecil

batupasir kuarsa
dengan batugamping arbitoid
dan batulanau

Perbukitan
Tektonik

40 –60 % Perselingan

Peneplain
Bergelombang

15–25 %

batupasir kuarsa
dengan batugamping arbitoid
dan batulanau
Perselingan
batupasir kuarsa
dengan batugamping arbitoid
dan batulanau
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LOKASI

: GULUK-GULUK, SUMENEP

FOTO UDARA

: RUN Z6-234 C NO 10 dan 11

KETINGGIAN

:

GEOLOGI

:

LANDFORM

:

March 11,
2011

0 – 100 m dpl
FORMASI PASEAN (Perselingan napal berpasir dengan
batugamping berlempung)
FORMASI MADURA (Batugamping terumbu dan batugamping
berdolomit)
FORMASI BULU (Batugamping pelat dengan sisipan napal
berpasir)
FORMASI NGRAYONG (Perselingan batupasir kuarsa
dengan batugamping arbitoid dan batulempung)
FORMASI TAWUN (Batuliat, napal, batugamping berliat
dengan sisipan batugamping orbitoid)
ENDAPAN PERMUKAAN (Kerikil, Pasir, Liat)

Landform
Kode

Uraian

Relief

Lereng

Bahan Induk

Tanah

Depresi Sinklin Berombak

3–8%

Napal dan Batu- Inceptisol,
gamping
Alfisol

Depresi Sinklin Berombak

8 – 15 %

Napal dan Batu- Inceptisol,
gamping
Alfisol

Depresi Sinklin Bergelombang 8 – 15 %

Napal dan Batu- Inceptisol,
gamping
Alfisol

Pemiringan
Hogback
Pemiringan
Hogback
Pemiringan
Hogback

Napal dan Batugamping
Napal
dan
Batugamping
Batupasir,
Batugamping dan
Batuliat
Perselingan napal
berpasir dengan
batugamping
berlempung
Batugamping dan
napal berpasir
Batugamping dan
napal berpasir

Vegetasi

KELOMPOK LIPATAN
F.1.2.1

T5.1.1
T5.1.2
T5.1.3

Berbukit

40 - 60 %

Berbukit

> 60 %

Berbukit

40 - 60 %

T5.2.1

Gawir Hogback Berbukit

> 60 %

T5.2.2

Gawir Hogback Berbukit

> 60 %

T5.3

Kompleks
Hogback

Berbukit kecil

> 60 %

F.2.3.2

Kompleks
Hogback

Berbukit kecil

15 - 25 %

T12.1.1

Perbukitan
Tektonik
Perbukitan
Tektonik
Peneplain
Bergelombang

Berbukit kecil

T12.1.2
T10.3

PTT - 4212

Berbukit kecil
Berbukit kecil

Batupasir,
Batugamping dan
Batuliat
15 – 25 % Batugamping dan
napal berpasir
40 - 60 % Batuliat,
napal
dan batugamping
15 – 25 % Batuliat,
napal
dan batugamping

Inceptisol,
Alfisol
Inceptisol,
Alfisol
Inceptisol,
Alfisol

Sawah, tegal &
Kebun
Campuran
Sawah, tegal &
Kebun
Campuran
Sawah, tegal &
Kebun
Campuran
Tegal & Kebun
Campuran
Tegal & Kebun
Campuran
Tegal & Kebun
Campuran

Entisol,
Inceptisol

Semak, Kebun
Campuran

Entisol,
Inceptisol
Entisol,
Inceptisol,
Alfisol
Entisol,
Inceptisol,
Alfisol
Entisol,
Inceptisol
Entisol,
Inceptisol
Entisol,
Inceptisol

Semak, Kebun
Campuran
Tegal & Kebun
Campuran
Tegal & Kebun
Campuran
Tegal & Kebun
Campuran
Tegal & Kebun
Campuran
Tegal & Kebun
Campuran
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LOKASI

:

DUNGKEK

FOTO UDARA

:

RUN Z6-237 C NO 4 dan 5

KETINGGIAN

:

0 – 100 m dpl

GEOLOGI

:

FORMASI MADURA (Batugamping terumbu dan batugamping
berdolomit)
FORMASI NGRAYONG (Perselingan batupasir kuarsa dengan
batugamping arbitoid dan batulanau)
FORMASI TAWUN (Batuliat, napal, batugamping berliat
dengan sisipan batugamping orbitoid)

ENDAPAN PERMUKAAN (Kerikil, Pasir, Liat)
LANDFORM

:

Landform
Kode

Uraian

Relief

Lereng

Bahan Induk

Tanah

Vegetasi

GRUP LIPATAN
T6.1.1

Pemiringan
Cuesta

Berbukit

T6.1.2

Pemiringan
Cuesta

Berbukit

T6.2

Gawir Cuesta

Berbukit

T6.3.1

Kompleks
Pemiringan
Cuesta

Berbukit kecil

T6.3.2

Kompleks
Pemiringan
Cuesta

Berbukit kecil

T6.3.3

Kompleks Gawir Berbukit kecil
Cuesta

T12.1.1

Perbukitan
Tektonik

Bergelombang

T12.1.2

Perbukitan
Tektonik

Berbukit kecil

15 - 25 %

T12.1.3

Perbukitan
Tektonik

Bergelombang

8 – 15 %

T12.1.4

Perbukitan
Tektonik

Bergelombang

8 – 15 %

PTT - 4212

15 - 25 %

Batugamping
terumbu dan
batugamping
berdolomit
25 - 40 % Batugamping
terumbu dan
batugamping
berdolomit
40 - 60 % Batugamping
terumbu dan
batugamping
berdolomit
8 – 15 %
Perselingan
batupasir kuarsa
dengan batugamping arbitoid
dan batulanau
15 – 25 % Perselingan
batupasir kuarsa
dengan batugamping arbitoid
dan batulanau
15 – 25 % Batupasir,
batugamping dan
batuliat
8 - 15 %
Batupasir, batuaping dan batuliat

Inceptisol, Tegal &
Alfisol
Kebun
Campuran
Inceptisol, Tegal &
Alfisol
Kebun
Campuran
Entisol,
Inceptisol

Semak,
Kebun
Campuran

Entisol,
Tegal &
Inceptisol, Kebun
Alfisol
Campuran
Entisol,
Tegal &
Inceptisol, Kebun
Alfisol
Campuran
Entisol,
Inceptisol,
Alfisol
Inceptisol,
Alfisol

Tegal,
Kebun
Campuran
Tegal &
Kebun
Campuran
Batupasir,
Inceptisol, Tegal &
batugamping dan
Alfisol
Kebun
batuliat
Campuran
Batupasir,
Inceptisol. Tegal &
batugamping dan
Alfisol
Kebun
batuliat
Campuran
Batuliat, napal,
Inceptisol. Tegal &
batugamping berliat Alfisol
Kebun
dengan sisipan
Campuran
batugamping
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Gambar stereotiplet dan foto landform
TEKTONIK DAN STRUKTURAL
Stereogram daerah Guluk-guluk, Sumenep

PTT - 4212
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Stereogram daerah Batang-batang, Madura

Stereogram Pulau Puteran

PTT - 4212
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Stereogram daerah Sumenep, Madura

Stereogram daerah Pacitan

PTT - 4212
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GRUP KARST (K)

1. Umum
Landform yang didominasi oleh bahan batugamping, pada umumnya keadaan
morfologi daerah ini tidak teratur. Landform ini dicirikan oleh adanya proses
pelarutan bahan batuan penyusun yaitu dengan terjadinya sungai di bawah tanah,
gua-gua dengan stalagtit, stalagmit, dll.
2. Klasifikasi
K.1. Plateu Karst (Karst Plateau)
Wilayah tinggi dari batugamping dengan pola karst dengan bukit-bukit kecil
yang relatif sama ketinggiannya, dan mempunyai tebing curam di sekitarnya.
Pembagian selanjutnya berdasar atas relief, lereng dan torehan.
K.2. Punggung (Ridges: Knobs, Blocks, Lapies)
Lungur dan bukit-bukit dari batugamping pada wilayah karst
Pembagian selanjutnya berdasar atas relief, lereng dan torehan.
K.3. Cekungan / Depresi (Depression)
Cekungan-cekungan dalam sistem karst akibat runtuhnya atap-atap gua
dalam tanah.
K.3.1.

Sinkhole
Cekungan karst dengan ukuran kecil dan bentuk membulat

K.3.2.

Dolin
Cekungan karst berbentuk oval dengan “rims” yang berkelok-kelok
(sinous rims), terbentuk dari beberapa sinkhole yang menyatu

K.3.3.

Uvala
Beberapa dolin yang membaur (coalescing)

K.3.4.

Poljes
Cekungan (depresi) di daerah batugamping yang terisolasi, biasanya
panjang atau lebarnya beberapa km, dasarnya sendiri dari bahanbagan alluvium, dindingnya biasanya curam, terbentuk karena
terjadinya patahan blok

K.4. Singkapan Batuan (Rock Outcrops)
Batu gamping yang tersingkap ke permukaan
K.4.1.

PTT - 4212

Singkapan runcing (Pinnacle)
Singkapan batugamping yang berbentuk tiang-tiang tinggi dan
runcing
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K.4.2.

Hummock
Singkapan batugamping berbentuk bukit-bukit kecil (tinggi kurang dari
10 m)

K.4.3.

Terumbu
Batugamping terumbu (coral reef) yang muncul di permukaan

3. Bahan
Stereogram yang digunakan untuk keperluan ini adalah
No

Stereogram
Kode

Landform
Nama

LREP-II

1
2
3

Foto Udara yang digunakan untuk keperluan ini adalah:
No

Jalur Terbang (Run)

Nomor Foto Udara

1
2
3
4
5

PTT - 4212
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Gambar stereotiplet dan foto landform KARST
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Field Trip
MalangMalang-JombangJombang-LamonganLamongan-GresikGresik-Gunung BromoBromoLumajangLumajang-Malang

March 11,
2011

6

Pedoman Trip disusun pada buku yang terpisah. Rencana Trip tiga hari
dengan
Jalur
Malang-Jombang-Lamongan-Gresik-Gunung
BromoProbolinggo-Lumajang-Malang.

Gambar Jalur Trip : Malang – Jombang –Lamongan – Gresik – G. Bromo –
Probolinggo – Lumajang - Malang
PTT - 4212
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Modul Praktikum 2
Identifikasi Landform pada Foto Udara
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7

1. TUJUAN.
Untuk mengidentifikasi, mendelineasi dan mengklasifikasikan landform
melalui interpretasi foto udara.
2. ALAT DAN BAHAN.
a. Alat
- Stereoskop cermin
- Pen OHP
- Plastik transparan
- Penggaris (siku dan panjang)
- Spiritus dan kapas
- Selotape
b. Bahan
Foto yang digunakan adalah
- Foto udara skala 1:50.000 Jawa Timur.
3. PELAKSANAAN
a. Siapkan stereoskop yang akan dipelajari.
b. Orientasikan foto udara pada stereoskop cermin sampai didapatkan
gambaran 3-D secara jelas.
c. Perhatikan relief, lereng, torehan (dissection) dan litologi yang ada
pada foto udara. Lakukan delineasi (pembuatan garis) pada batas
relief, lereng, torehan dan litologi yang berbeda.
d. Amati ciri-ciri yang terdapat pada masing-masing landform. Catat
pada lembar pengamatan dan simpulkan nama landformnya.
Modul ini terdiri atas tujuh topik, yaitu pengenalan landform yang banyak
dijumpai di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Landform tersebut antara
lain adalah:
1. Grup Alluvial
2. Grup Marin
3. Grup Fluvio Marin
4. Grup Volkanik
5. Grup Angkatan
6. Grup Tektonik dan Struktural
7. Grup Karst
Modul ini belum selesai dikerjakan, pekerjaan detil dan foto-foto udara yang
digunakan akan disusulkan kemudian, saat praktikum sampai pada tahap ini.
PTT - 4212
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A. GRUP ALLUVIAL (A)
Bahan
Foto Udara yang digunakan untuk keperluan ini adalah:
No

Jalur Terbang (Run)

Nomor Foto Udara

1

Run Z5-234 A

17, 18, dan 19

2

Run Z13-222 D

10, 11, dan 12

B. GRUP MARIN (M)
Bahan
Foto Udara yang digunakan untuk keperluan ini adalah:
No

Jalur Terbang (Run)

Nomor Foto Udara

1

Run Z33-211 F

1, 2, dan 3

C. GRUP FLUVIO MARIN (B)
Bahan
Foto Udara yang digunakan untuk keperluan ini adalah:
No

Jalur Terbang (Run)

Nomor Foto Udara

1

Run Z4-232 B

5, 6, dan 7
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D. GRUP VOLKANIK (V)
Bahan
Foto Udara yang digunakan untuk keperluan ini adalah:
No

Jalur Terbang (Run)

Nomor Foto Udara

1

RUN Z16A-36

35, 36 dan 37

2

RUN Z9-212A

10, 11 dan 12

3

RUN Z31-217 C

26, 27, dan 28

4

RUN Z31-217 C

45, 46, dan 47

E. GRUP TEKTONIK dan STRUKTURAL (T)
Bahan
Foto Udara yang digunakan untuk keperluan ini adalah:
No

Jalur Terbang (Run)

Nomor Foto Udara

1

Run Z42-226 B

33, 34, dan 35

2

Run Z5-238 B

9, 10, dan 11

PTT - 4212

68

PETUJUK PRAKTIKUM AALISIS LASEKAP TERPADU

March 11,
2011

DAFTAR PUSTAKA
Desaunettes, JR. 1977. Cataloque of Landforms for Indonesia. Soil Research
Institute, Bogor.
Marsoedi, Widagdo, J. Dai, N. Suharta, Darul SWP, S. Hardjowigeno, H. Hof,
E.R. Jorden. (1997). Pedoman Klasifikasi Landform. Centre for
Soil and Agroclimate Research. Bogor.
Verstappen, H.Th, l977. Remote Sensing in Geomorphology. Elsevier
Scientific publishing Conpany. Amsterdam.
Verstappen, H.Th, l983. Applied Geomorphology: Geomorphologycal
Surveys for Environmental Development. Erlsevier Scientific
publishing Conpany. Amsterdam.
Von Bandat, H.F, 1962. Aerogeology. Gulf Publishing Company. Houston.
Texas.

PTT - 4212

69

PETUJUK PRAKTIKUM AALISIS LASEKAP TERPADU

March 11,
2011

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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Kode

PTT - 4212

No

Nama Landform

A. GRUP ALLUVIAL

MODUL PRAKTIKUM 1.

Rona

Ukuran

Lampiran 1.
FORM PENGAMATAN
PRAKTIKUM GEOMORFOLOGI DAN ANALISIS LANSEKAP

59

Tekstur Pola
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Bentuk
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Tinggi

Bayangan Situs

Asosiasi
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Kode
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No

B. GRUP MARIN

Nama Landform

MODUL PRAKTIKUM 1.

Rona

Ukuran

FORM PENGAMATAN
PRAKTIKUM GEOMORFOLOGI DAN ANALISIS LANSEKAP
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Tekstur Pola
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Tinggi

Bayangan Situs

Asosiasi
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Kode
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No

Nama Landform

C. GRUP FLUVIO-MARIN

MODUL PRAKTIKUM 1.

Rona

Ukuran

FORM PENGAMATAN
PRAKTIKUM GEOMORFOLOGI DAN ANALISIS LANSEKAP

61

Tekstur Pola
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Tinggi

Bayangan Situs

Asosiasi
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Kode
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No

Nama Landform

D. GRUP VOLKANIK

MODUL PRAKTIKUM 1.

Rona

Ukuran

FORM PENGAMATAN
PRAKTIKUM GEOMORFOLOGI DAN ANALISIS LANSEKAP
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Tekstur Pola
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Tinggi

Bayangan Situs

Asosiasi
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Kode
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No

Nama Landform

E. GRUP TEKTONIK DAN STRUKTURAL (1)

MODUL PRAKTIKUM 1.

Rona

Ukuran

FORM PENGAMATAN
PRAKTIKUM GEOMORFOLOGI DAN ANALISIS LANSEKAP
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Tinggi

Bayangan Situs

Asosiasi
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Kode

PTT - 4212

No

Nama Landform

F. GRUP TEKTONIK DAN STRUKTURAL (2)

MODUL PRAKTIKUM 1.

Rona

Ukuran

FORM PENGAMATAN
PRAKTIKUM GEOMORFOLOGI DAN ANALISIS LANSEKAP
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Tekstur Pola
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Tinggi

Bayangan Situs

Asosiasi
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Kode
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No

G. GRUP KARST

Nama Landform

MODUL PRAKTIKUM 1.

Rona

Ukuran

FORM PENGAMATAN
PRAKTIKUM GEOMORFOLOGI DAN ANALISIS LANSEKAP
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Tinggi

Bayangan Situs

Asosiasi
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Lampiran 2. Klasifikasi Lereng
1. Kemiringan Lereng
Kode

Lereng, %

Kriteria

A
B
C
D
E
F
G

0 –3
3-8
8-15
15-25
25-40
40-60
>60

Datar
Agak landai
Landai
Agak curam
Curam
Sangat Curam
Terjal

2. Panjang Lereng
No

Panjang, m

Kriteria

1
2
3
4
5

<50
51-100
101-200
201-500
>500

Sangat pendek
Pendek
Sedang
Panjang
Sangat panjang

3. Bentuk lereng
A

Bentuk lereng
1 Cekung
2 Cembung
2 Lurus

B

Ketidak teraturan lereng
1 Halus
2 Tidak teratur

PTT - 4212
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Lamiran 3. Klasifikasi Relief
1. Hubungan antara relief-lereng-tinggi
No

Relief

1
2
3
4
5
6
7
8

Datar
Agak datar
Berombak
Bergelombang
Bergumuk
Berbukit kecil
Berbukit
Bergunung

Lereng
(%)
<1
1-3
3-8
8-15
15-30
15-30
15-30
>30

Beda tinggi,m
<2
<2
2-10
10-50
<10
10-50
50-300
>300

2. Kerapatan Drainase
No

Tipe

1

Halus

2

Sedang

3

kasar

Karakteristik
Jarak pada skala
1 : 20.000
< 0.5 cm
Limpasan permukaan tinggi, batuan tidak
lolos air
0.5-5 cm
Limpasan permukaan sedang, batuan
agak lolos air
>5 cm
limpasan permukaan sedikit, batuan
resisten

Lampiran 4. Tingkat Torehan
Klasifikasi tingkat torehan secara kuantitatif mengikuti Stahler 1964
berdasarkan panjangnya alur-alur drainase per satuan luas tertentu.

Tingkat Torehan

Di lapangan
km/km2

Di Peta
1:50.000

Di Peta
1:25.000

(cm/cm2)

(cm/cm2)

0

Tidak Tertoreh

< 0.5

< 0.25

< 0.125

1

Sedikit Tertoreh

0.5 – 1.0

0.25 – 0.5

0.125 – 0.25

2

Agak Tertoreh

1.1 – 2.0

0.5 – 1.0

0.25 – 0.5

3

Sangat Tertoreh

2.1 – 4.0

1.0 – 2.0

0.5 - 1.0

4

Ekstrim Tertoreh

> 4.0

> 2.0

> 1.0

PTT - 4212
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Lampiran 5. Pola Drainase

Pola drainase dendritik (dendritic drainage
pattern). Juga disebut pola drainase mirip pohon
(tree like). Pola drainase yang banyak dijumpai.
F menunjukkan tekstur halus, C tekstur kasar.
Tidak terkontrol oleh struktural.

Modifikasi Pola Dendritik (Modification
ication of
Dendrtic Pattern). Cabang sungai orde ke tiga
dan empat berbentuk seperti spatula. FF
dikontrol oleh retakan. Terjadi pada intrusi
batuan beku.

Pola Dendritik setengah paralel (Subparallel
Dendritic Pattern). Tipe dataran pantai. Dasar
sungai datar. Sungai yang memanjang di bagian
kanan karena permukaan yang miring (arah
panah). Pola drainase ini berkembang pada
bahan berpasir halus

Pola Dendritik-Pinatte
Pinatte (Dendritic Pinate Pattern)
Tidak dikontrol oleh struktural. Bahan induk
tanah berpasir dan berliat

PTT - 4212
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Pola Dendritik-Pinatte
Pinatte (Dendritic Pectinate
Pattern). Pola drainase yang banyak dijumpai
pada bahan gumuk pasir.Dasar sungai umumnya
datar. P adalah permukaan gumuk pasir
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Modifikasi Pola Dendritik (Modification of
Dendrtic Pattern). Pola drainase yang
berkembang pada Clayshale (C), berpasir atau
liat berdebu (SC), dan pasir atau batupasir (Ss).

POLA DRAINASE INTERNAL

Pola Drainase Angular (Angular Drainage
Pattern). Sering juga disebut dengan pola
drainase trelis. A dan B adalah blok
batupasir yang miring. Pola drainase
dikontrol oleh struktural. Dijumpai pada
deposit granular yang retak atau intrusif.

PTT - 4212

ngular pattern) pada sungai
Pola Angular (Angular
yang memiliki batuan batupasir. Saluran
yang dikontrol oleh retakan adalah
membulat pada bagian atas dan bersudut
pada bnagian bawah. Erosi gully terjadi di
sepanjang retakan.
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Pola Angulate (Angulate Pattern). Modifikasi dari
pola angular. Sebagian anak sungai paralel dan
bertemu dengan induk sungai membentuk sudut
tumpul. Pola terkontrol oleh retakan dan
biasdanya dijumpai pada sedimen granular,
seperti batu pasir di daerah yang agak mendatar.
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Pola paralel
aralel (Paralle pattern). Pola umum
yang banyak dijumpai pada lahan yang
memiliki material bertekstur halus dan
berlereng curam. Juga pada formasi
berlapis yang memiliki resistensi yang
berbeda, seperti: batupasir-shale.
shale.

Pola Drainase berliku (Contorted Drainage
Pattern). Arah aliran sungai kadang
belawanan (lihat tanda panah). Pola ini
biasa dijumpai pada batupasir dan terkontrol
oleh struktural.
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Radial

Annu

Radial Pinate

Sinkhole

Pol

Dichotomic
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Anas

Terjalin (Braided stream pattern)

Pol91

Pol92
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