GEOLOGY

I..APORAN SEMENTARA MENGENAI GEOLOGI DAERAH OMBILIN
PESISIR UTARA DANAU SINGKARAK.
oleh JOHN KATILI dan KAMAL i')
SUMMARY.
DETAILED GEOLOGICAL MAPPING I,7AS CARRIED OUT
IN THE OMBILIN AREA, North ol Lake Singltarah in ord,er
to stud,y more closely tlte Late Palaeozoic-Early Mesozoic uolcanic
sed,imentarAd.epos:itsknown as th,e Silungkang f ormation, the Tri,assic and, tlr,e so-called Pre-Permian grani.te of Guguk Bulnt. Some
fusuli,nns of th,e Stlungkang formation were determi,nedand, considered, to be as Permian d.ge'+*"1.Tlte Sr,lungkangfornuati,anis correlated, wttlr, similar sed,tmentaryv-olcanic series of Glc. Gie Si Top
Top and,the Lake Air Tauur in North Sumatra.
Fielcl i,nuesti,gationsh.auereuealed,th.ut a part of the li,mestone
in thp upper stream, o.f the riuer Lurah Tambang does not belong to
the Tri,assic,but to the Silunglnng formation. Furthermore it became
eutrlent tluat th,e Pre-Perm,iongrani,te d,oesnot euist, on the contrary
u:e luaueta considnr th,earkosic rock o! Gu,glukBttlat aEa part of tlrc
Tertiaru quartzsancl,stoneformuti,on, renilting lrom meathering of ,a
yolLnger granite, possibly Cretaceoustn acte.The quartzd,iorite wltich
occurs us em.allbodies between the granite and the Pre-Tert'i,arguolcanic producfs, is constderedas ultered andesi,ticrocks ol the Silungkang uolcanic serres,c,ausedfu1 the formatzon of tlte granites.
PENDAHULUAN.
qEDARI TAHUN 1951 SAMPAI DENGAN TAHUN 1957, TALrNAH TINGGI PADANG merupakan tempat darmawi,sata dan
kerdjapraktek mahasiswa2bagian Geologi FIPIA, Universitas fndonesia Bandung. Pada tahun 1953 dimulai pemetaan sistematik didaerah-daerah sebelahUtara, Timur dan Tenggara Danau Singkarak,
dengan maksud untuk mendapat suatu penampanggeologi jang lengkap dari daerah Sumatra Barat. Dengan pemetaan ini hendak di*) Bahagian Geologi, Departemen Tcknik, Instilut Teknologi Bandung.
*t') The determination u'as done by MARKS, folmef lecturer in
iralaeontology,
of the tr'aculty of Science, University of Indonesia, Bandung.
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usahakan djuga untuk memetjahkan umur apa jang disebut ,,old
slate" agar dengandemikian kita dapat menjelidik arti pembentukan::
pegununganpada masa Mesozoikum,serta djuga hendak diusahakan
untuk memetjahkan masalah umur granit2 disana jang beraneka
djenisnja itu.
Pada tahun 1955 daerah Minangkabaudikerdjakan oleh 5 orang
mahasiswadan pada tahun 1956 djumlah ini ditambah lagi dengan
l0 orang. Karena keadaanpolitik achirz ini di Sumatra,lagi pula karena pemimpin rentjana semula, jakni Prof. KLOMP6 meninggalkan
Indonesia,maka pekerdjaandidaerahini untuk sementarawaktu terpaksa dihentikan. Pada tahun 1957 daerah Ombilin jang terletak disebelah Utara pesisir danau Singkarak dimasukkan pula kedalam
daerahpemetaan,karena lingkunganini merupakantempat penemuan
klasik endapan2Perm dan djuga karena terdapatnjaberbagaiformasi
geologi mulai dari Perm sampai Tersier didaiam suatu daerah pada
djarak begitu pendek.VERBEEK (1883) telah menjelidiki daerah ini
aan YOLZ (1904) serta TOBLER (1909) djuga telah mengarahkan
perhatian mereka kepada geologi daerah Ombilin. Penjelidikan jang
sangat berharga dan teliti dilakukan oleh MUSPER (1929) setjara
lebih detail, dengan melakukan perobahan:penting tentang apa jang
teiah diselidiki oleh ahli: sebelumnja.
Pemetaanpendahuluantelah dilakukan oleh penulis kedua dari
bulan Djuli sampai dengan Septernber1957,clan meliputi daerah seluas kira: 20 KM2. Maksud untuk mendjadikan daerah ini sebagai
daerah tesisnjatidak dapat diteruskan,karena kesukaran':dikemukakan diatas. Selamapenjelidikanini telah timbul ketentuanzbaru, jang
perlu rasanja dikemukakandalam laporanjang bersifat sementaraini.
Para penulis tidak lupa menjatakan terimakasih pada Prof. Th. H.F.
KLOMP€ jang telah bertindak sebagaisupervisor ketika pekerdjaan
ini dilakukan. Kepada maskapai minjak STANVAC jang telah membiajai pekerdjaan lapangan darr kepada pemerintah setempat jang
telah memberikanpertolongannjatak lupa pula kami utjapkan terima
kasih. Terimakasih kami achirnja ditudjukan kepada sdr. MULJONO
PUHBOHADIWIDJOJO jang telah memberikan pandanganjang kritis
tentang peristilahanbahasa Indonesia dalam karangan ini.
Pendjelasan singkat geografi daerah Ombilin.
JANG DISELIDIKI INI TERLETAK DIPESISIR
T\AERAH
LTUTRRA danau Singkarak, Sumatra-Tengah, d,i kabupaten Batusangkar, dengan posisi antara 0o.30' - 0o.33' .39' garis lintang Selatan dan 100o.31'- 1000.25'garis budjur Timur (lihat gambar 1).
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNE

,^".,"

F ):,."-,ti.

ftl:-"-,,..,
f:_:

Lrj
f-.

\

."'

F3'oi1

)'.'t'

/:

notl

j 'id 1''i

utjl

.,-,r:i -

! : ElLtiU "

(r-,- -< '

: : E__l_t 5.r..-.' ". ?-.. t,

:.-:-_

i

't -

l

l::tLr"...,

I

1

..''"',.

--_l'--'

/"-':\

-

Gantbar 1.

Sungai jang terbesardidaerah ini ialah S. Ornbilin, jang merupakan satuznja sungai jang menjalurkan air keluar dari danau Singkarak. S. Ombiiin jang mengalir kearah Timur bertemu dengan anaksungai S. Bengkawasjang datangnja dari Utara. S. Lurah Ta,mbang
iang mengalir dari Barat ke Timur merupakan anaksungaiS. Bengkawas, dan adalah tempat penemuan singkapan2jang baik endapan2
Pra-Tersier.Ditindjau dari sudut morfologi djalan besar jang mengTH. I No. 1 PROCEEDINdS
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hubungkan Ombilin dan Batusangkar merupakan batas jang njata
antara pebukitan rendah endapan2Tersier dan Kwarter sebelahTimur
dan pebukitan jang menundjukkanreli€f jang lebih kuat dari endapan
Pra-TersierdisebelahBarat. Daerahpemisahair utama adalah sebuah
pematanggunungdengan puntjakznja Gk. Basi, Gk. Gadang (674 m),
Bukit Aur Tanah (730 m) Gk. Bungo (683 m) jang membudjur dari
arah Timur ke Barat. Guguk Bulat terletak disebelahUtara dan dari
sini kearah Utara memandjang sebuah pematang jang sebahagian
besar terdiri dari batuan granodiorit dan granit, ialah Bt. Ganting
Putus, Bt. Kubang,Bt. Sulambangdan Bt. Batu Tinggi.
Stratigrafi.
GNEIS JANG UMURNJA BELUM DIKETAHUI.
PATUAN INI TERSINGKAP DENGAN BAIK DITEPI DANAU
fJSingkarak, sepandjang djalan raja Ombilin-Singkarak dan djalan Ombilin-Simawang. Gneis ini terdiri dari mineralr muskovit,
fetrspardan kwarsa dan menundjukkan schistositet jang njata. Djurus
bidang2schistositetini pada umumnja adalah N 230oE dan N 28008
dengan kemiringan 70o sampai B0o.Gangzporfirit jang djuga menundjukkan gedjala pergneisan (,,vergnei'ssing") banjak terdapat dalam
batuan ini, biasanja agak sukar untuk dibedakan dari gneis biasa. Diaklaszbatuan gneis ini mempun.jaidjurus N 110oE dan N 195oE dengan ke,miringan78o sampai 80o. TOBLER (1909) beranggapanbahwa gneis ini adalah batuan beku jang telah mengalami tekanan, dan
tekstur bersifat gneis ini menurut pendapatnja makin kearah Tilnur
nampak lebih njata. Disebelah Barat pesisir danau Singkarak, disekitar Panjinggahan,kita temukan for,masi,,old slates" VERBEEK jg.
terdiri dari batuan sabak (slate), sekischlorit dan paragneis. Djurus
bidang schistositet sekisz disini adalah N 320"8 dan N 325otr)dengan
kemiringan 20o sampai 25o. Besar kemungkinan batuan gneis Ombilin terhitung djuga formasi sabak Panjinggahan itu. Umur sebenarnja serta terdjadinja gneis ini masih merupakan masalah.Disebelah
Selatan padatan (masif) granit S. Lasi telah ditemukan biotitgneis,
dan disini dengan njata dapat dibuktikan bahwa gneis itu terletak dibawah batugamping jang dapat digolongkan kedalam for?nasi ,,old
slates" (KATILI 1957). Batuan gneis sebelah Selatan padatan Lasi
adalah paragneis, dan terdjadinja dapat diterangkan oleh karena
pengaruh granit pada batuan sedimen hersifat pelit jang tergolong
formasi sabak. Hubungan antara gneis Ombilin ini dengan gneis Lasi
hingga kini belum diketahui dengan pasti. Dilembah Anai terdapat
djuga batuan gneis, bersama batuan granit. DE HAAN (1935) berpendapat bahwa gneis disini terdjadi dari batuan granit jang telah
I N ST IT UT T E KN OIJOGI B AN DUN G

mengalami tekanan dan ia memberikan umur jang tua untuk gneis
ini, ialah Paleozoikum. Dengan demikian kita lihat bahwa batuan
gneis jang terdapat di Tanah Tinggi Padang, hingga kini sebahagian
masih merupakan persoalanjang belum terpetjahkan dan diharapkan
bahwa para penjelidik dimasa depan akan lebih mernperhatikan penjebaran, umur, tjara terdjadinja dan hubungan satu dengan jang
lain dari pada batuan2 gneis di Sumatra-Tengah.
FORMASI SILUNGKANG.
QINGAPANz JANG BAIK FORMASI SILUNGKANG TERDAPAT
I didaerah Ombilin. Meskipun tidak terdapat batas2 jang njata,
formasi Silungkang didaerah ini seperti djuga di-tempat2 lain disekitar Danau Singkarak, dapat dibagi Calam dua bahagian. Pertama
ialah seri volkanik, jang sebagian besar terdiri dari batuan porfirit
dengan interkalasi serpih tekersikkan dan batugamping, dan kedua
seri gamping jang sebagian besar terdiri dari batugamping fusulina
d-enganinterkalasi endapanzvolkanik-serpih dan batupasir. Batuanz
ini tersebar dibagian Selatan daerah pemetaandan mempunjai tebal
kiraz 1000 m. Batr:an volkanil<ini biasania mudah hantjur disebabkan karena pelapukan, dan warnanja pada umumnja adalah tjoklat
tua kehitam-hitarnan. Sebahagian besar batuan disini adalah horenblendeandesit, dengan mineralz horenblenda dan plagioklas sebagai fenokris dan massa-dasar jang terdiri dari mineral2 jang isama.
Plagioklas disini adalah oligoklasandesin,sedangkansebagaimineral
sekunder terdapat epidot dan chlorit. Serpih tekersikkan (silicified)
shale) adalah batuan jang kera,s,mudah petjah dan hasilzpelapukannja berwarna kemerah-merahan sampai kelabu. Singkapan jang baik
clapat ditemuhan didaerah Sikalentong. Tebal serpih didaerah ini
kirair 300 M dan djurus lapisanr-njapada umumnja adalahWNW-ESE
dengan kerniringan 80o kearah NE. *).
Bahagian atas formasi Silungkang didaerahini terdiri dari batugamping,batupasir,napal dan serpih denganinterkalasi batuan augitandesit dan augitbasalt. Batugamping didaerah ini pada umumnja
adalah batuan jang padat, berwarna kelabu dan sebahagiankristalin,
Fosilz jang ditemukan adalah Brachiopoda,Crinoida, dan Fusulina.
Beberapa fusulina dari Tanah Tinggi Padang menurut UMBGROVE
(lit. van Bemmelen)berumur Perm dan Karbon dan MARKS mendeternr,inasidari Guguk Bulat, Doliolina lepida SCHWAR., dari Ngalau
disekitar Suli't Air Pseudofusuli,na padangensis, Neoschwagerina
multiseptata DEPRAT, dan dari Muara Kelaban,Fusulinellalantenoisi
DEPRAT. Umur batugamping fusulina ini menurut MARKS adalah
Perm.
*)

Untuk tanda nrata-angin clipakai simbolg internasional.
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Disebelah Selatan padatan granodiorit, batugarnpingini tidak
mengandungfosil, sedangkandaerah Gk. Bulat merupakanpenelnuan
klasik fosil: Perm jang semendjakdahulu telah dikenal. Pengukuran
djurus dan kemiringan batugampingdidaerahini memberikanangkaz
jang berbeda-beda.Pada massaz ketjil disebelah Selatan pada-tan
lranodiorit djurus batugamping adalah N 50o E sampai N 60o E
dengankemiringan antara 20o dan 65o, N t65oE dan N 270a8dengan
kemiringan antara 35o dan 45'. Dihulu-sungai S. Lurah Tambang
djurus 6atugamping ini adalah antara N 2750E sampai N 290oE
dengan kemiringan antara 32o dan 65o.
Disekitar Padangdatardjurus batugampingpada ttmumnja adalah
N-S dengan kemiringan 45o sampai 60o kearah E' Diantara kedua
deretan batugamping jang terletak disebelahSelatan batuan granodiorit terdapat batuan augitandesit dan augitbasalt. Dibawah mikroskop terlihat fenokris: andesin-labradoritdenganhorenblendadan
rnassa-datarjang terdiri dari minerai: jang sarna.Batupasir ditemukan disuatu tempat didjalan besar Ombiiin-Batusangkardar-rdisebelah
Selatan Tanah Datar.
Warna batuan ini kemerah-merahandan tebainja ditaksir 40 M.
Djurusnja adalah N l50o E dengan kemiringan 85o. Batupasir ini
tidak mengandungfosil. vERBEEK (1883) memasukkanbatupasir ini
kedalam umur Eosen, sedangkanYOLZ (1909) berpendapatbahwa
batuan ini mungkin berumur Trias. MUSPER (1929)menghubungkan
endapan ini dengan batugampingPerm jang terletak di Utara, meskipun persentuhanantara kedr.tabatuan ini tidak terlihat. MUSPER
dalam hal ini memang benar, karena djuga disekitar Silungkangantara 'batugampingPerm terdapat interkalasi batupasir (KATILI 1957)
jang menundjukkan persamaandengan batupasir disini. Nama formasi Silungkanguntuk pertama kali digunakan oleh KLOMP€ KATILI, JOHANNAS dan SUKENDAR (1957) untuk endapanr volkaniksedimen berumur Permo-Karbonjang terdapat disekitar Silungkang,
sebelahIJtara padatangranit S. Lasi. Para penulis diatas telah mengadakan korelasi endapan: Silungkang ini dengan endapan::jang
serupa jang terdapat di Djambi, Malaya (Pahangvolcanic series)4an
di Bbrneo-Barat dan Tengah (seri Bojan dan Danau). Berdasarkan
penjebaranberbagai-bagaimatjam batuan volkanik itu dan melihat
pula susunankimia batual:: ini, teiah dikemukakananggapan,bahwa
pada Paleozoikum-Mudaterdapat dua buah lengkunganvolkanik did,aerahTanah-Sunda;jang sebelahUtara melalui Malaja dan BorneoTengah, jang tertjirikan oleh bahan:: erupsi asam dal intermed'i6r,
serta jang sebelahSelatanmelalui Sumatra dengan bahan::volkanil<
jang bersifat intermedidr sampai basa.
Djikalau kita menjelidiki endapan'ivoikanik Paleozoikum'Muda
ini di Sumatra-Utara,maka al<an terlihat bahrva endapan:zPermoKarbon jang terdapat di Gk. Gle Si Top dapat disamakan dengan
endapanzdisekitar Silungkang,karena djuga didaerahSumatra-Utara
tufa volkanik terdapat bersama-samadengan batugampingfusulina.
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Endapanbatugampingfusul,inaserta tufa diabasini untuk pertama kaii ditemukan oleh ZWIERZYCKI (1919). Oleh VOLZ (1904)
d;daerahAir Tawar didjumpai batugampingjang menurut pendapatnja berumur Karbon, dan batuan diabasjang menurut van ES (lgl7)
dapat disamakan dengan batuan ,,diabas" di Tanah Tinggi Padang
atau jang kini disebut formasi Silungkang.ZWIERZYCKI (i919) menaruh keberatan djikalau ondapan?volkanik Pra-Tersierdi Sumatralltara itu dikorelasi dengan endapan: volkanik di Sumatra-Tengah
clan Selatan.
Perkemb,angan
batua,nvolkanik di Sumatra-Utara,terlebih-lebih
sebelah Barat berlainan dengan perkembanganbatuan dernikian di
Sumatra-Tengah.
Menurut JANSENS,LINDBERG dan WOLVEKAMP
(1919) batuan volkanik Pra-Tersierdi Sumatla-Utara sebelahBarat
adalah batuan hipo-abisik,dan intrusi ini menjebabkanpembentukan
tjebakan besi dan tembaga didaerah ini. Anggapan demikian djuga
teiah dikemukakan oleh VERBEEI( (1883) un'rul<menerangkanterdjadinja tjebakan tembaga disekitar danau Singkarak. Dari penjelidikanl modern terbukti bahwa anggapanuntuk menerangkanterdjadinja tjebakan'roleh pengaruh intrusi diabas sukar untuk dipertahankan. Pembentukan tjebakan ini ditelangl<andengan pengaruh persentuhanantara batuan granit dan batugaurpingdan besal kemungkinan bahawa proses demikian berlaku pula di Sumaira-Utara.
Anggapanini diperkuat oleh kenjataan, bahwa tidak sedikit batuan
granit jang tersebar di bagian Barat daerah Sumatra-Utara.
TRIAS.
D ENJELIDIKAN2 JANG MENDALAM DAN TELITI TELAH
I dilakukan oleh MUSPER (1929) mengenai lapisanzTrias jang
tersingkap di Sungai Lurah Tambang. Endapanz Trias disini terdiri
dari batugamping tak murni, serpih gampingan dan serpih napalan,
jang tebal seluruhnja ditaksir kira2 375 M.
Djurus lapisan:rTri'a'sini padaumumnja adalah ,,djurusSumatra"
dengankem,iringandari l0o sampai40o NE dan SW.
DidaerahLurah Tambang terdapat sebuahantiklin dengandjurus
porosnjakiraz N - S. Persentuh,anantara perm dan Trriasdidaerah
ini tidak djelas, sehinggadalam hal ini kita harus mengadakankore-trasi dengan daerah disekitarnja. Berlainan dengln endapan,:
Trias disebelah Selatan Sawahlunto jang dalam garis2 besai
dapat dibedakan seri gamping dan seri napal (KATILI l9b7), endapan:
disini agak susah dibagi. Selain daripada itu kita melihat perbedaan
!-ynu antara endapanzTrias di S. Lurah Tambang dengan endapanr
Trias dibahagianlain Tanah ringgi padang. Jang sangat chas sekati
bagi endapan2Tri,asdi S. Lurah Tarnbangialah fosilz My o phoria
v e r b e e k , i B O E T T G . d a nC a r d i t a g l o b i f o r m i i
SOeffC,
s e d a n g k a nd i s i n i t i d a k t e r d a p a t f o s i l s s e r l e r t i M y o p h o r i a
BOETTG.danCardita
cf. sinsularis
HEALY.
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SebelahTimur Talago didaerah pen'letaanini, telah ditemukan
gang dioritporfirit dalam endapan: Trias. Djadi didaerahini masih
ada tanda kegiatan volkanik dalam Djaman Trias, meskipun agak
lemah.Gedjalademikian kita temukan djuga didaerahsebelahSelatan
Sawahlunto (KLOMP6, KATILI, JOHANNAS, SUKENDAR 1957).
Ketentuanjang berlainanpula denganpenjelidikan2sebelumnjaialah
mengenaiendapanbatugamping dihulu-sungai S. Lurah Tamb,ang.
MUSPER (1929) memasukkan endap,anini kedalam forma'si Trias,
akan tetapi setelah diselidiki maka endapanuini setjara stratigrafi
terletak diantara endapan: formasi Silungkang.Perawakanbatugamping disini serupa dengan batugampingdari formasi Silungkang,dan
fosilz Trias tidak pernah ditemukan didaerah bagian atas S. Lurah
Tambang.
Dalam studinja mengenai endapan2 Trias di Indonesia LIEM
TJHIANG IN (1959) sampai pada kesimpuianbahwa endapan2Trias
didaerah Sumatra pada umumnja tergolong fasies batugamping,dan
besar kemungkinan bahwa endapan: Trias disini terbentuk dalam
keadaan jang sama, didalam tjekungan sedimentasijang sama, jang
memandjangmenurut djurus Sumatra sekarang.
FORMASI

BATUPASIR

KWARSA.

E NDAPAN2 JANG BERUMUR TERSIER INI TERLAMPAR DI
J- sebelahTimur djalan Ombilin-Batnsangkar.Djuga endapan2ini
telah diselidiki oleh VERBEtrK (1883), MUSPER (1929) dan penjelidikan2 lainnja. Formasi batupasir kwarsa ini terdapat sebagai
batupasir jang mengandung butirz kwarsa dan batuan arkosa, Singkapan batupasir itu jang baik terlihat disepandjangS. Bengkawas
dan Ombilin. Konglomerat-alasbatupasir ini terdapat didekat djembatan S. Lurah Tambang,dan didekat PadangDatar. Djurus lapisan2nja pada umumnja adalah N 300o E dan N 360' dengankemiringan
jang ber-beda2dari 30o. Tebal endapan2batupasir didaerah ini ditaksir kira 800 M. Pada batuan tersebut didaerah ini tidak ditemukan perlapisan silang-siur. Lapisan batubara jang tipis teiah pula
ditemukan didekat Kandang Merampas didalam formasi batupasir
kwarsa ini. Disebabkan karena penemuan-penemuanfosil-fosil foraminifera seperti Miliolidae
dan Rotalidae
didalam
batupasir kwarsa, maka PULUNGGONO (1958) rnenarik kesimpulan bahwa endapan-endapan
disini adalah endapanlaut. MUSPER
(1929) telah menjatakan pendapat jang serupa untuk konglomeratzalas batupasir kwarsa inj. Umur batupasir ini tak dapat ditetapkan
didaerah pemetaan,karena tidak terdapatniasisazfosil. Berdasarkan
keterangans d,idaerah disekitarnja (PULUNGGONO 1958), maka
endapan ini dimasukkan kedalam Oligo-Miosen.Usia endapanzini
menurut ZWIERZYCKI (1919) adalah Paleogen. menurut RuTTEN
(1927) Eosen dan Neogendan TOBLER (1909) Oligosen.
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Penjelidikanz jang baru: ini diadakan kepada kita ketentuan:
baru, jang menundjukkan perbedaan: besar dengan penjelidikanz
dahulu. Disebelahutara Gk Bulat oleh I\{USPER(1929)telah ditemukan end,apan::batu,an arkosa. Didalam S. Lurah Tambang menurut
MUSPER (1929) terdapat batuan granit jang bersifat gneis,jang leb,ih
keatas beralih mendjadi batuan arkosa jang berlapis, dengan tebai
kiras beberapapuluh meter. Batugampingjang terletak diatas batuan
arkosa ini berumur Perm, sehinggaMUSPER sampaipada kesi,mpular
bahwa arkosa itu adalahhasil pelapukanbatuan granit jang berumur
Pra-Perm. Ketika diselidiki lebih landjut maka ternjata, bahwa persentuhan antara arkosa dengan batugampingPerm itu tidak terlihat,
akan tetapi sebaliknja djurus dan kemiringa,nendapan: arkosa ini
searahdenganendapan:.:
batupasir kwarsa Tersier jang terletak disekitar batuan arkosa itu. Kesimpulan jang dapat ditaril< ialah, bahwa
arkosa disini termasuk formasi batupasirkwarsa, dan adalah hasil
pelapukangranit jang lebih muda lagi, mungkin berumur I(apur.
Bahan-rgunungapi muda dan endapan: aiuviurn.
El AHANI GUNUNGAPI MUDA I]VI SEBAHAGIAN BESAR
l, menutup daerah sebelahSelatan dan terdiri dari tu-fagunungapi.
Keratan2 andesit dengan diameter kiraz 1 m terdapat didalamnja.
Lapili, bom dan pasir gunungapi jang telah terikat dalam bentuk
aglomerat terdapat didekat Padangluar dan Batusangkar. Endapan:
aluvium tersingka.p didaerah-daerah jang rendah letaknja seperti disekitar Padang Datar dan Balimbang. Endapan2 pasir dan lempung
pada kedudukan mendatar dapat dilihat disebelah Selatan Lurah
Sikalentong.
Eruptiva.
Q EBAHAGIAN BESAR BATUAN PLUTON TERLETAK DII bagian Utara daerah pemetaan,akan tetapi disepandjangpesisir
d.anau Singkarak batuan ini tersingkap djuga dalam massazjang
ketjil.
Batuan jang tersebar dibagian Utara terdiri dari batuan
granodiorit dan granit-granofir, sedangkan dibagian Selatan hanja
terdapat granit-granofir. Kwarsadiorit ditemukan disebelah Banat,
diper,batasanantara granit dan formasi Silungkang, dalam massa2
jang ketjil2. G r an o d i o ri t denganbaik dapat dipeladjari dalam
sungai tak djauh dari Parandjungan. Batuan ini berbutirsedang,
rnempunjai struktur holokristalin dengan felspar berwarna kemerahmerahan dan,butir kwarsa serta mineral2 horenblendajang berwarna
hidjau-kehitam-hitaman. Dibawah mikroskop terlihat diantaranja
mineral2 kalifelspar plagioklas, kwarsa, horenblenda, biotit, chlorit
sebagaimineral sekunder,zirkon, apatit sebagaiaksesoriadan bidjih:
oksida.
TH. I No. 7 PROCEEDINGS
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Pl ag i o k I as mengambilbahagianjang terbesardaripada
batuan ini, dan terdapat daiam bentuk euhedral hingga subhedral
jrrng besar::.Sedsitisasidan sausuritisasiterlihat dengan djelas, terlebih-lebih dibahagian inti daripada plagioklas ini. Pad,aumumnja
terlihat bentuks kembar polisintesismenurut hukum albit, sedangkan
kembar dengan hukum Karisbad dan periklin l<adang:djuga nampak.
Beberapadiantara plagioklas ini menundjukkangedjala ,,progessive
zonitn'g".Dengan pertolongan angkabiasdan sudut-padam maksimurn
telah dapat drtetapkan kadar anortit jang rata: adaiah 30/6.
I(al if e I sp a r biasanjaanhedral,
disebabkan
karenaserisitasi menun'djukkangedjala berawa,n ("cloudy"). K w a r s a djuga
terdapat daiam beniuk anhedral, tacijam tetapi djuga terbulat dan
mengrsi.tempatr jang kosong sebagaibentukan mineral terachir.
Tidak nampak kwarsa jang memasuri mlneral: lain. H o r e n b I e n d a, pada umumn1aterd,apatdalanr oentuk arlhedrai hrngga
menunlti bagan jang lrrasaialah n gamma
subhedrai. j;'lec.horoisma
hidjauzaitun, n beta hidjau, cian n delta hrdjau-kuning. IVlmeral:
horenbienda ini berubah, teriebih-lebih dibaglan teprnja, mendjadi
biorir dan chlorit. c/n gamma - l5o. NI i k a terdapat sob4gai
biotit
d a n m i k a h i d l a u , j a i n g k a d a n g :sre l u r u h n j tae l a h b e rubah mendladi chlont. Perooahan Lrerangsurbiotit ke mika hidjar"r
clan achirnja chiorit nampak dengandjelas. Sebagaiaksesoriaterd,apat apatrt cian sirkon;
apatit dalam bentuk butir: jang
kadang: bersegi enam dan d.;uga bentrik pandjang. B i d j i h r
o k s i d a tersebardiseluruh batuan, sering bersamahorenblenda.
Menurut kiassifrkasiJOHANNSEN batuan ini dapat dinamaka,n
biotit-horenblenda-granodiorit.
Didalam batuan granodiorit ini dekat Parandjangan terdapat
sislem diaklas tertentu, jang pada umumnja menuruti djurus NE SW dan NNE - SSW dengan kemiringan hampir: tegaklurus.Pelapukan sferoidal menuruti sislim: diaklas in,i dan menghasilkan
bongkah: batuangranit sebesarbuah njiur. Gang: aplit tersebardala'rn
djumlah banjak sekaii,terdiri dari batuan berbutir halus dan mengandung felspar berwarna kemerah-merahan.
Persentuhanantara batuan granit inii denganformasi Silungkang
hanja sedikit sekali tersingkap.Batugampingformasi Silungkang dridaerah persentuhan dengan granodiorit menundjr"rkkangedjala rekristalisasi sadja, sedangkan belum pernah didaerah in,i d,i,temukan
mineral?kontak. Persentuhandenganbatuan volkanik seri Silungkang
terlihat didekat Gk. Buiat, tempat batuan granit itu dalam bentuk:
apofisa dan urat: ketjil memasukibatuan andesit.Dibeberapatempat
terlihat peralihan jang berangsur dari batuan granodiorit keba,tuan
andesit formasi Silungkang.
Didaerah persentuhan,batuan andesit berubah mendjadi batuan
kwarsa-diorit.Peralihandemikian telah pula dibitjarakanoleh KATILI
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(1957) didaerah padatan granit S. Lasi, tempat terdapatnja peralihan
berangsur dari granit-biotitkwarsadiorit-biotithorenblenda-kwarsa
ciiorit dan kwarsa-diorit jang berbutir halus. Batuan kwarsadiorit jang
ditemukan didaerah pemetasanadalah baiuan berbutir sedang jang
dengandjelas terlihat mineral:nja ialah felspar dan antfibol. Dibawalt
rnikroskop terlihat mineral-: piagioklas, kalifelspar, kwarsa, horendan bidjih: oksida.
blenda,mineral: aksesesoria
ini
hipidiomorf berbutir, dan sebahagian
batuan
adalah
Tekstur
terb e s a rt e r d i r i d a r i , p l a g i o k l a sd a n h o r e n b l e n d a .P l a g i o k l a s
dapat dalarn bentuk subhedral,dan menundjukkan serisitisas,idan
sausuritisasijang kuat. Pada umumnja terlihat kembar: poiisin,tesls
menurul hukum albit, sedangkanhembar denganhukum Karlsbaddan
periklin djarang terlihat.
bentuk 'berzonedjuga hampir'- tak terlihat. Kadar 4n [i1a:r40le.
t e r d a p a td a l a m b e n t u k s u b h e d r a ld, e n g a np l e o !Iorenblenda,
chroisma n gamma hidjauzaitun, n bela hidjau dan n delta hidjaukuning sedangkancfn gamma : 15n. Perobahan:kemineral chlorit
adalahgedjalajang umum. Ka I i f el s p a r sangatsedikit sekali
terdapat dan berbentuk anhedral cian berawan disebabkan karena
p e r o b a h a n : .K w a r s a
d j u g a a d a s e d i k i t ,b e n i u k n j aa n h e d r a ld a n
rrrterstisial,diantara nrineralr lain. A p a t i t, Derbutirdan berbeniuk
pandjangseria sirkon
t e r d a p a t s e b a g a im i n e r a i : . a k s e s o r i a .
Bidjih!
oksida
t e r d a p a ts e b a h a g i abne s a r b e r s a , m a - s a m a
horenblenda.
DisebelahUtara titik T-52 kita temukanbatuan granit jang iberjang
struktur porfir denganfelspar sebagaifenokris dan massa-dasar
dan
minerai':
berwarna
kelabu
dan
tua,
terdini dari mineral: felspar
kehidjau-hidjauan.
Untuk batuan ini para penulis menggunakannama g r a n i t g r a n o f i r, dan menafsirkannjasebagaifasies-tepidaripadabatuan
granit (iihat penampang).Anggapanjang demikian telah pula dikemukakan oleh MUSPER (1929) untuk batuan granit jang terdiri dari
j a n g i d i o m o r f ,d i k e l i l i n g io l e h o r t o k l a s
da'n
andesin
k w a r s a, kedua-duanjasering dalam pertumbuhanseljara pegmajang mengalami
hidjau dan biotit
tit, serta amf iboi
chioritisasi.
Didekat Gk. Samalangditemukan djuga batuan granit demikian
jang berwarna putih kekuning-kuningandengan struktur porfir jang
kwarsanja dapat mentjapai ukuran sampai 0,75 cm. Djuga felspar
terdapat sebagaifenokris.
Dibawah mikroskop terlihat dengan njata tekstur granofir, dan
mineralz kalifelspar, piagioklas, kwarsa dengan sedikit biotit dan
horenblenda.
Kal i f e I s par, anhedraldan tumbuhbersamadengankwarsa.
P I a g i okl as terdapatdalam bentuk subhedraldanditepi menunTH.
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djukkan pertumbuhan mirmekit dengan kwarsa. Serisitisasi jang kuat
'terdapat
nampak dengandjelas. Kadar An adalah 34lo. K w a r s a
dalam bentuk anhedral sedangkan biotit jang mengalami chloritisasi
dan horenblendaterdapat dalam djumlah jang sangatterbatas..
Batuan: beku didaerah in,i berumur lewat (Post) - Trias dan PraTersier m,r.rngkinsekali Kapur. Meskipun didaerah i'ni hanja dapat
ditetapkan bahwa granit ini berumur Post-Permtak djauh dari tempat
itu, jakni disekitar Bt. Basi, batuan granodiorit jang serupa telah
mengubah batugamping berumur Trias. Selandjutnjabatuan pluton
disini bem,mur Pra-Tersier, karena komponenznja banjak diternukan
didalam konglomerat dan breksi berumur Tersier-Bawah (MUSPER
1929, KATILI 1953, 1957). Sebagaimanatelah dikernukakandi,a,tas,
maka grani. jang dahulu dianggap Pra-Perm itu sc:enarnja adalah
berumur lebih muda, d.3adimlrngKll sama dengan batuan2grano'diorit
dan granit disekeliltngnja.
Dengan demikian besar kemungkinan bahwa memang makin
kearah SelaLan kita menemukan batuanz grani,t jang makin muda,
sebagaimanatelah dikemukakan oleh 1VESTERVELD(1948) dan van
BEMMELEN (1949)di Sumatra-Selatan.
Meskipun deurikian,kitaharus berhati-hatidalarnhal ini, sebelum
kita mengumpulkanlebih banjak lagi keterangan lebih landjut. Menrangadalah sangatmenarik untuk menempatkangranit Mesozoikum
Barisan dalam usia Kapur Atas, berdasarkananggapansusunanberzone orogen: di Sumatra, akan teiapi penjebaranberzone ini serbaIiknja djangan dipakai sebagaidasar untuk penetapanumur b,atuan
granit (KATILI i958). Penetapanumur jang pas,ti harus dilakukan
dengan penetapan: umur sedimen: disekitarnja setjara paleontologi
dan setjara radioaktif. 'r)
Tektonik dan Geologi Sediarah.
CTRUKTUR GEOLOGI DAERAH JANG DISELIDIKI INI ADA.
9lah sederhana. Dari pengukuran2 djurus dan kemiringan jang
dilakukan pada batugamping Perm, disepandjang Gk. Djarik, Gk.
Basi, dan Gk. Bulat ternjata bahwa didekat Pialas terdapat perobahanz dalam kemiringan lapisanz. MUSPER (1929) menafsirkan
gedjala ini sebagai struktur antiklin, jang berdjalan melalui Gk.
Bulat, dengan poros jang berdjurus NNW - SSE. Oleh karena struk-

x)
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Bahagian Geologi dalam hal ini telah mengadakan hubungan dengan Pet€luruan Tinggi di Clermont-Ferrand, Perantjis untuk menetapkan umur
batuan granit di Sumatra-Tengah setjara raclioaktif, dan hasilr'rpenjelidikan
ini dikemudian hari mudah2an dapat diumumkan dalamsebuah pttblikasi
jang sedang disiapkan oleh KLOMPE, Gurubesar pada Universitas Chulalongkorn di Bangkok dan penulis pertama
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tur antiklin dalam batugamping Perm ini tidak djelas, dan djuga
karena kemiring2an lapisan2 ini kadangz lebih dari 70o, maka clalam
peta geologi jang terla?npir, struktur antiklin ini tidak digambarkan.
Batugamping disini mungkin merupakan satu ladjur jang pa,tahpatah ketjil, sehingga menjebabkan kemiringanz jang berlainan arahnja. Batugamping Perm jang terletak sebelah Selatan padatan granodiorit sebagaimana terlihat dari pengukuran2 dalam peta rnemperlihatkan struktur jang katjau, tak teratur. Besar kemungkinan ladjur
batugampingjang melaiui Bagamtunggal,Bt. Aur Tana dan Bt. Sigu,.
ling merupakan sebuahsinklin dengan poros berdjurus E - W, akan
tetapi jang sebahagianbesar telah lenjap karena erosi.
Massa2 batugamping jang tak teratur, jang te:letak berbatasan
cienganbatuan granodiorit, mungkin adalah bagianz jang meiengser
dari batugamping jang telah kita brtjarakan. Pelengseranini bergerak
melalui permukaanztopografi jang litjin jang terdiri dari tufa formas,i
pada batugampingPerm di Utara Silungkang. Anggapan jang dikemukakan disini diperkuat oleh kenjataan bahwa batugamping disini merupakan massa?jang relatif ketjil, bemkuran 50 sampai 100 meter,
dengan letaknja jang tak keruan. Meskipun batugampingini letaknja
berdekatan dengan granit, batuan itr-r tidak menundjukkan pengaruh
kontak jang kuat. Deradjat kristalisasi batugamping disini, s,amadengan deradjat kristalisas'i batuan jang terletak disebelah Selatanrnja.
Hal ini dapat diterangkan bahwa batugamping jang tak tera'tu,rini,
tiba pad,atempatnja jang sekarang dari Selatan karena pelengseran,
la"mase'sudahbatuan granit itu terbenlul<.
Antiklin di S. Lurah Tambang dengar lipatan koper jang digambarkan oleh MUSPER, dengan djelas sekali dapat dilihat, dan dapat
ditambahkan disini bahwa puntjak antiklin itu tidak merupakan sesuatu jang rata, akan tetapi lipatanz ketjil jang kadang: dapat membingungkan pengukuran?.
Patahan,jang dikirakan MUSPER (1929) terdapat antara ar*osa
,,Perm" dan tratupasir kwarsa, sebenarnjatidak terdapat. MUSPER
telah menggambarkannja pada penampangnja untuk menerangkan
persentuhan jang tak wadjar daripada perm dan Tersier. Dengan
anggapan jang telah dikemukakan diatas, ialah bahwa arkosa ,,perm"
itu berumur Tersier, maka kesulitan MUSpER dapat diatas,i,dan patahan itu tak usah digambarkan dalam peta.
Berdasarkan ketentuan2 jang telah dibitjarakan d,iatas,maka d,alam garisz besar akan diusahakan untuk merekonstru,ksi sedjarah
geologi daerah ini. Untuk memudahkanurutan kedjadianzin,i disertakan disini kolom stratigrafi dari daerah Umbilin (Gambar 2).
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Pada Djaman Perm atau
Djaman sebelumnja terdjadilah didaerah itu kegiatan volkanik jang kuat,
jang ;ber-angsur2
mendjadi
lemah semakin kita mendekati Djaman Trias. Bantuan2 jang dihasilkan oleh
gunungz api ini adalah batuan efusif, kadangr djuga
piroklastika terlebih-lebih
sewaktu kegiatan ini berkurang. Pada permulaan,
susunanbatuan ini bersifat andesit, akan tetapi
mendjadi basa pada achir
Djaman Perm, ketika mulai terbentuk augitandesit
dan augibasalt.Bersamaan
endapanevolkanik ini terbentuk,pula endapan2gam
ping, batupasir, napal dsbnja. Di,bahagianatas formasi Silungkang kita melihat
terdapatnja batugamping dalam djumlah
jang agak banjak. Sedimentasi ini masih terus disertai kegiatan volkan'ik
jang terus menerus, dan
kadangz periodik. Sedimentasi' gamping, napal,
pasir dan sebagainja ini
mungkin terdjadi pada bagian dangkal daripada tjekunganlaut karena sedirnen2 disini memperlihatkan fasies neritik dan batial.
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PETA PALEOGEOGRAFI PERM INOONESIA BARAT.
MENURUT MARKS.
Gb.5

Besar kemungkinan bahwa tjekungan: laut ini dibatasi oleh
pulauz bergunungapi. Didalam peta paieogeografi (Gb. 3) setjara
bagan sekali di,perlihatkan o,leh MARKS tjekungan sedimentasi dan
pulauz gunung api pada Perm di Indonesiabagian Barat. Pengendapan
sedi,menini berlangsungsampai Trias. Diantara Trias dan Perm t,idak
teradapat fa,seorogenesis,karena MUSPER (1929), SIGIT (1953) dan
KATILI (1953) telah d'apat membuktikan bahwa di Tanah Tinggri Padang lapisanz Trias terletak kongkordan di'a,taslapisanz Perm. Bdlamana berlangsungnja fase orogenesis Mesozoikum ini kita belum
dapat rnengatakan dengan tepat, karena di daerah ini tidak terd,a,pat
endapan2Jura atau Kapur. Tersier langsung terletak diskordan driatars
Trias. Besar kernungki,nan bahwa orogenesis itu disini telah mulai
pada Djaman Jura dan mentjapai puntjaknja pada achir Djaman Kapur. Tiidak terdapatnja endapan?Jura dan Kapur didaerah ini dapat
oiterangkan dengan lenjapnja endapan: jni oleh erosi atau rbatuanr
itu samasekali tidak diendapkankarena daerah in,i semendjak Djaman
Jura telah merupakan daratan. Orogenesisjang mungkin terdjadi pada
Djaman Jura-Atas ini, disusul oleh pembentu,kanbatuan granodio,rit
dan granit. Perist,iwa irr-idisusul oleh erosi dan sed,imentasipada Tersier-Tua, ketika didaerah disekitar Kolok, Tandjungbal,it, terbentuk
(mungkin dalam danauz atau tjekungan:ztertutup) endapan: brehsinapal. Pada Oligo-Miosen terdjadilah transgresi laut, jang menjebabkan terbentuknja endapan batupasir-kwarsa, jang kemud'ian disusul
pula ol'eh lipatan dan regresi. Achirnja pada Kwarter, kegiatan gunungapi mulai lagi denganhebatnja, jang intensitetnja rnu,ngkindapat
kita samakan dengan kegiatan gunungapi pada Djaman, Perm.
Kesimpulan2 umum.
Penjelidikan dan ,urai'an:rdiatas mem,bawa ki,ta kepada 'beberapa
kesimpulan2umum a.l.:
1. Formasi Silungkang jang terdapat di Tanah T'inggi Padang, tidak
sadja dapat d,ikorelasi dengan endapan2 jang serupa di Djambi,
akan tetapi djuga denganrendapan::volkaraik dari Gk. Gle Si Top
Top dan Air Tawar di Su.matraUtara. Besar kemungkinan bahwa
korelasi ini dapat djuga dilakukan dengan endapanzdari Sumatra
Timur bagi,anBarat.
2.

EndapanzTrias di S. Lurah Tambang menundjukkan perbedaanz
fauna dengan endapan: Trias jang terdapat disebelah Selatarn
Sawahlunto, dan dengan endapan2 serupa d,i Tanah Tinggi
Padang.

3.

Sebahagiandaripada endapanz jang dianggap Trias, jang terdapat dihulu-sungai S. Lurah Tambang sebenarnja tergolong seri
gamping f ormasi Silungkang.
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4.

5

o.

4.

Batuan arkorsa dari Guguk Bulat, jang berasal dari pelapukan
batuan, granit, tidak terletk dibwh batugamping Perm, kn tetapi
adalah bahagian dari formasi batupasir-kwarsa Tersier. Granit
Gk. Bulat jang dianggapPerm, berumar lebih muda, mungkin
Kapur.
Massa2 ketjil batuan gamping formasi Silungkang jang terletak
berbatasan dengan batuan granodiorit, dapat ditafsirkan sebagai
bagian: jang melengserdari Selatan melalui bidangz topografi,
dimana tufa dari formasi Silungkan jang telah lapuk dan lunak
itu, berfungsi sebaga'ipelengser.
Batuan kwarsadiorit jang terdapat diantara batuan granit dan
formasi Silungkang, ditafsir"kan sebagai hasil perubahan andesit
dari formasi Silungkang oleh granit.
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