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Kawasan Taman Nasional Alas Purwo sebagian besar bertopogarafi kars dari

Semenanjung Blambangan. Satuan kars yang menempati Semenanjung Blambangan

merupakan salah satu dari empat kawasan kars terluas dipantai selatan pulau jawa

(Balazs,1968). Batugamping penyusun kawasan ini berumur miasen-Pliosen, mengalami

pengangkatan sampai diatas permukaan laut oleh tektonik pada pleistosin tengah (Van

Bemmelen,1970) . Elevasi kars Blambangan berkisar 0-322 dpl. Morfologi kars ini di

tandai oleh adanya gua, liang langgah dan sungai bawah tanah.

Potensi batuan vulkanik bisa ditemukan disekitar wilayah Resort Pancur, salah

satunya adalah batu karang hitam yang kemudian dijadikan nama Blok di wilayah resort

pancur yaitu Blok Parang Ireng.

Lokasi formasi batu ampar maupun jenis batuan lain bisa ditemui di sepanjang

pantai Pancur, Parang Ireng , Plengkung serta  sekitar gua Istana dan  Mayangkoro.

Lokasi ini Sangat berpotensi untuk kegiatan wisata pendidikan bagi siwa SLTA. Sehingga

bagi siswa yang mendapat teori pelajaran mengenai bebatuan dibangku sekolah dapat

praktek secara langsung terhadap obyek yang dimaksud.

Adapun Jenis Batuan yang ada di wilayah TN Alas Purwo berdasarkan dari hasil

Survey tim Moseum Geologi Bandung bulan Juni 2009, antara lain:

A. Batuan Sedimen

1. Formasi Batuampar (Tomb).

Batuan sedimen Formasi Batuampar (Tomb) misalnya breksi gunungapi, batupasir

tufan, konglomerat, batulempung, lava dan batugamping. Batuan jenis ini umumnya

telah mengalami ubahan yang menyebabkan batuan ini berwarna kelabu kehijauan.

Ubahan ini menghasilkan mineral-mineral klorit, epidot, serisit, kalsit dan mineral opak.



Adapun titik ditemukannya Formasi Batuampar ini, adalah :

a. Formasi Batuampar (Tomb), di Blok Pancur dengan titik Koordinat :

S. 8° 40' 46.5168"  E. 114° 22' 21.8100"

Singkapan perlapisan batupasir,

konglomerat dan breksi. Batupasir, warna

abu kecoklatan, kompak , berbutir kasar

– sangat kasar, menyudut - membundar

tanggung, terpilah baik, porositas baik,

semen silika, tebal lapisan 2 meter.

Konglomerat, warna coklat, kompak,

fragmen batuan beku dan tuf,

fragmen berukuran kerikil - kerakal,

bentuk fragmen membundar tanggung

- membundar, masa dasar batupasir,

terpilah buruk, kemas terbuka,

porositas baik, semen silika, tebal

lapisan 1 meter.

Breksi, warna coklat, kompak, fragmen batuan beku dan tuf, fragmen berukuran

kerikil - kerakal, bentuk fragmen menyudut - menyudut tanggung, masa dasar

batupasir, terpilah buruk, kemas terbuka, porositas baik, semen silika, tebal

lapisan 1 meter



b. Formasi Batuampar (Tomb), di Goa Istana, Resort Pancur dengan titik

Koordinat : S. 8° 40' 12.4824" E. 114° 22' 56.5500"

Singkapan breksi, warna abu kehitaman,

lapuk, menyudut – membundar tanggung,

matriks supported,

c. Formasi Batuampar (Tomb), di Goa Mayangkoro Resort Pancur dengan titik

Koordinat : S. 8° 40' 11.0208" E 114° 23' 7.4148"

Singkapan breksi, lapuk, warna putih

kecoklatan, bentuk fragmen menyudut –

membundar tanggung, komponen andesit

lapuk, warna putih kehijauan, porfiritik,

feldspar, FeOx tinggi, matriks tuf. Tebal

singkapan ± 0.5m

d. Formasi Batuampar (Tomb) di Blok Pancur dengan titik Koordinat :

S. 8° 40' 37.9380" E .114° 22' 23.5668"



Singkapan breksi, warna abu kehijauan, kompak, fragmen batuan beku,
batulempung, tuf, besar fragmen kerikil sampai bongkah, bentuk fragmen
menyudut sampai menyudut tanggung, masadasar batupasir, semen karbonat,
terpilah buruk, kemas terbuka, porositas sedang., tebal lapisan ± 1.5 m. Pada
bagian atas terdapat lapisan batupasir, warna coklat, kompak, berbutir halus,
semen karbonat, terpilah baik, kemas terbuka, porositas baik dengan ketebalan
±0.5m.

e. Formasi Batuampar (Tomb). Di Parang Ireng Resort pancur dengan titik

Koordinat : S. 8° 41' 2.6196" E. 114° 22' 25.4244"

Singkapan lava basal kontak dengan

perlapisan batupasir dan breksi. Basal,

warna hitam, masif, afanitik, komposisi

mineral plagioklas 90%, mineral mavic

7%, kuarsa 3%. Batupasir, warna coklat

kehijauan, kompak, fragmen tuf, berbutir

kasar, masadasar pasir, berbutir halus,

terpilah buruk, kemas terbuka, porositas

baik, semen silika, tebal lapisan 1-1,5

meter. Breksi, warna coklat, kompak,

fragmen batuan beku dan tuf, fragmen

berukuran kerikil - bongkah, menyudut -

menyudut tanggung, masadasar

batupasir, terpilah buruk, kemas terbuka,

porositas baik, semen silika



2. Formasi Wuni (Tmw)

Batuan sedimen formasi wuni (Tmw) terdiri atas breksi gunungapi, konglomerat,

batupasir tufan, tuf, napal dan batugamping tufan. Secara Stratigrafi Formasi Wuni

menjemari dengan Formasi Batuampar dan menindih selaras Formasi Jaten, sehingga

umurnya ditafsirkan Miosen Tengah bagian tengah dengan lingkungan pengendapan

laut dangkal. Adapun titik ditemukannya Formasi Wuni ini antara lain :

a. Formasi Wuni (Tmw) di Goa Istana, Resort Pancur dengan titik Koordinat :

S. 8° 40' 11.0208"  E. 114° 23' 7.4148"

Singkapan berupa goa batugamping. Batugamping, warna putih kekuningan,

keras, kristalin, terdapat jejak moluska. Pada bagian atas banyak terdapat kristal

kalsit dengan warna putih kekuningan, agak keras.  Di dalam goa terdapat stalaktit

dan stalagmit.

b. Formasi Wuni (Tmw) di Goa Mayangkoro, Resort Pancur dengan titik Koordinat :
S.8° 40' 1.2288"  E. 114° 23' 12.1200"

Singkapan batugamping, warna putih

kekuningan, keras, berbutir sedang - kasar,

menyudut - membundar tanggung, terpilah

sedang, kemas terbuka, porositas buruk,

kristalin



3. Formasi Puning (Tmp)

Batuan sedimen Formasi Punung (Tmp) terdiri dari batugamping terumbu,

batugamping tufan, dan napal. Formasi Punung menjemari dengan Formasi Batuampar

bagian atas dan menindih selaras Formasi Wuni.

Adapun titik ditemukannya Formasi Punung di daerah Pancur, antara lain :

a. Formasi Punung (Tmp) di Plengkung, Resort Pancur dengan titik Koordinat :

S. 8° 43' 58.2096" E. 114° 20' 44.5200"

Singkapan batugamping kristalin, warna lapuk putih kehitaman, warna segar putih
kecoklatan, cangkang moluska melimpah (mikro moluska), keras, matriks batupasir,
tebal ± 1.5 meter.

b. Formasi Punung (Tmp) di Blok Pancur dengan titik Koordinat : S. 8° 42' 2.8368"

E.114° 22' 39.6480"

Singkapan batu gamping kristalin, warna
putih kecoklatan, berrongga, keras,
matriks batupasir, tebal ±0.5meter.



c. Formasi Punung (Tmp), di Goa Istana, Resort Pancur dengan titik Koordinat :

S. 8° 43' 16.7232" E. 114° 22' 6.0492"

Singkapan batugamping kristalin, warna putih kekuningan, berrongga, keras,
matriks batupasir, tebal ± 0.5m.

B. Endapan Permukaan

Endapan permukaan terdiri dari Aluvium (Qa) dan Formasi Kalibaru (Qpvk). Di

Resort Pancur, hanya ditemukan Aluvium (Qa). Endapan permukaan jenis Aluvium (Qa)

ini terdiri dari pasir, lumpur, kerikil dan berangkal, merupakan endapan pantai, endapan

rawa dan endapan dataran banjir. Adapun titik ditemukannya Aluvium yaitu pada :

titik Koordinat S 8 40’ 27.3” E 114 22’ 38.7”.

1. Aluvium (Qa), di Blok Pancur dengan titik Koordinat S 8 40’ 27.3” E 114 22’ 38.7”.

Singkapan  sedimen batupasir, warna coklat,

mudah diremas, berbutir sedang - kasar,

menyudut tanggung - membundar, semen

karbonat, terpilah buruk, kemas terbuka,

porositas baik



Peta titik pengamatan batuan

di Wilayah Resot Pancur Taman Nasional Alas Purwo.

Sumber : 1. Buku Informasi Taman Nasional Alas Purwo.
2. Laporan Hasil Tim survey  Moseum Geologi Bandung


