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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan di daerah Bengkayang dan 

sekitarnya Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat ini, dapat di tarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Daerah Bengkayang dan sekitarnya merupakan kawasan yang berada pada 

bentang alam pegunungan sesar (Brahmantyo dan Bandono, 2006). 

Geomorfologi di daerah penelitian di bagi menjadi tiga satuan geomorfologi, 

antara lain, satuan bentang alam pegunugan sesar, satuan zona perbukitan 

bancuh mélange, dan dataran denudasional stukrur patahan. Secara stratigrafi 

batuan-batuan sedimen yang menjadi target penelitian  di daerah penelitian 

antara lain adalah: Kelompok Bengkayang (Formasi Banan yang berumur Trias 

& Formasi Sungai Betung berumur Jura Awal), Formasi Pedawan yang 

berumur Kapur, kemudian Formasi Kayan yang berumur Kapur Akhir. 

2. Korelasi Stratigrafi Regional dan Data Measuring Sections di daerah 

penelititan, Pengukuran data measuring section di lakukan pada dua formasi 

yaitu formasi banan yang berumur Trias Akhir- Jura dan formasi pedawan 

Kapur. Dari data ini dapat di lihat, litologi yang dominan kemunculan 

perselingan batupasir, lempung, serpih dengan kandungan karbon yang tinggi, 

di sertai sisipan batubara, dengan struktur sedimen berupa parallel laminasi, 

cross laminasi, wavy laminasi, dan flute cast, serta beberapa kemunculan 

burrowing horizontal sehingga dapat di simpulkan pada umur pra-Tersier ini 

terjadi perubahan suplay sedimen yang fluktuatif berada pada lingkungan darat 

transisi hingga laut dangkal. 

3. Sejarah geologi di daerah penelitian di bagi menjadi beberapa waktu geologi 

antara lain: Pra-Kapur, Kompleks batuan alas yang terdiri dari batuan meta 

beku, meta sedimen, granit, dan mafik / ultramafik, batuan tersebut telah 

mengalami deformasi kompresif dan metamorfosa dinamotermal dalam sebuah 

peristiwa orogenesa pada Zaman Trias. Peristiwa tersebut selaras dengan 

orogenesa Indonisian Trias Akhir yang tersebar di Asia Tenggara. Kapur Awal 
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Pada Kapur Awal, terbentuk bancuh akibat migrasi Southwest Sarawak Block 

ke arah kompleks batuan alas Kalimantan (Pra-Kapur). Kejadian kolisi antara 

Southwest Sarawak Block dengan batuan alas tersebut selanjutnya berubah 

menjadi kompleks subduksi yang menyertakan kerak samudera. Pada akhir 

Kapur Awal, Blok Luconia (sebuah kontinen yang terdiri dari Sarawak, kerak 

kontinen Laut Cina Selatan, dan Indochina) hadir ke zona subduksi akibat 

pemekaran Laut Cina. Pada Eosen Akhir, kompresi yang terus berlanjut akibat 

kedatangan Blok Luconia dari arah utara ke zona subduksi menghasilkan kolisi 

yang mempertemukan Blok Luconia di sebelah utara dengan kerak kontinen di 

sebelah selatan. Pada Oligosen-Miosen Awal terjadi fase pengendapan pertama 

endapan marine pada cekungan periferal bagian utara Kalimantan. Fase 

pengendapan kedua terjadi pada Miosen Tengah-Pliosen yang dipengaruhi oleh 

transgresi yang pada saat itu menutupi seluruh bagian tengah dan utara 

Sarawak. Selama Kuarter, cekungan antar pegunungan dangkal (dataran aluvial 

Lakes District) terbentuk di atas daerah yang sebagian besar litologinya berupa 

ofiolit (Heryanto,1993). 

4. Kondisi Paleoenvironment pada zaman Pra-Tersier, Pada Kelompok 

Bengkayang yaitu, formasi Sungai Betung dan formasi Banan, berdasarkan 

hasil analisis XRF pada umur Trias akhir-Jura, di temukan kelimpahan unsur Si 

dan Fe, baru kemudian di ikuti dengan unsur Ca dan K. Kemudian berdasarkan 

analisis XRD di dapatkan kelimpahan mineral seperti kuarsa, muskovit, yang 

cukup dominan. pada umur Trias-Jura ini, dari analisis palinologi di temukan 

kelimpahan fosil polen spesies Enzonalasporites vigens, Ashmoripollis reducta 

yang mencirikan lingkungan pengendapan Upland, kemudian kemunculan 

spesies Bartenia yang mengindikasikan lingkungan rawa. Dari data MS di 

tunjukan dengan adanya sisipan batubara, dengan kandungan karbon yang 

cukup melimpah dari dari tiap titik MS  Hal ini menandakan bahwa pada 

umur Trias-Jura sumber sedimen berasal dari lingkungan transisi yang menuju 

ke darat. Sehingga di perkirakan bahwa pada umur Trias-Jura terjadi kenaikan 

dan penurunan muka air laut yang fluktuatif. Kemungkinan hal ini di akibatkan 

oleh Peristiwa orogenesa Indonisian Trias Akhir yang tersebar di Asia 

Tenggara (Hutchison, 1989 dalam Heryanto.1993) Pada umur kapur 
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berdasarkan hasil analisis XRF terjadi penurunan sedikit unsur Si dan Fe,  

untuk unsur Ca dan K masih relatif sama, dari hasil palinologi kehadiran 

spesies Amosopollis cruciformis,Tricolporites apoxyxenus sebagai penciri 

lingkungan Litoral-Inner Neritic, di sertai kemunculan burrow horizontal yang 

menjadi penciri Sub litoral zone. Pada umur kapur akhir-oligosen terjadi 

penurunan kelimpahan unsur Fe, namun terjadi penaikan kelimpahan unsur Si 

dan Ca, serta hasil analisis XRD di dukung dengan kehadiran mineral penciri 

lingkungan laut, seperti kalsit, glaukonit,Illite. Dari data measuring section 

dapat dilihat batuan penciri endapan turbidite yang terdiri atas perselingan 

batupasir, batulempung, dan sisipan tipis konglomerat. Maka dapat di 

simpulkan bahwa sumber sedimen pada umur Kapur ini dari lingkungan 

transisi semakin menuju kea arah laut dangkal. Hal ini kemungkinan di 

pengaruhi akibat proses tektonik yang terjadi pada akhir Kapur Awal, Blok 

Luconia (sebuah kontinen yang terdiri dari Sarawak, kerak kontinen Laut Cina 

Selatan, dan Indochina) hadir ke zona subduksi akibat pemekaran Laut Cina 

Selatan (Pieters dan Supriatna, 1990 dalam Heryanto, 1993). 

B. SARAN 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan perlu dilakukan analisis yang 

lebih lanjut seperti dilakukannya Dating untuk mengetahui umur absolute pada 

lokasi penelitian. Perlunya pengambilan sampel palinologi pada titik lain agar 

dapat dilakukan korelasi perubahan lingkungan pengendapan sedimen yang ada 

pada daerah penelitian. Serta perlu adanya penelitian lanjut mengenai kajian  

palinologi pada umur pra-tersier di Indonesia secara umum,dan secara khusus 

palinologi daerah Kalimantan pada umur Pra-Tersier agar mempermudah dalam 

penentuan zonasi palinologi dari tiap spesies. Kemudian perlunya melakukan 

analisis struktur geologi lebih detail agar diketahui keterkaitan data antara proses 

tektonik dan data palinologinya.  
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