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2.1.				PENDAHULUAN		

Sebagaimana	 diketahui	 bahwa	 Bumi	 adalah	 suatu	 planet	 yang	 dinamis	 dimana	 material	

penyusunnya	 terdiri	 dari	 berbagai	 jenis	 lapisan,	 berada	 dalam	 kondisi	 yang	 bergerak.	 Sifat	 bumi	

yang	dinamis	disebabkan	oleh	adanya	2	 sistem	yang	bekerja	di	 Bumi,	 yaitu	Sistem	Hidrologi	dan	

Sistem	 Tektonik.	 Dampak	 dari	 adanya	 sistem	 tersebut	 secara	 dramatis	 terekspresikan	 pada	 citra	

satelit	wilayah	Amerika	Utara	(gambar	2-1).Pada	citra,	pergerakan	yang	terlihat	paling	jelas	adalah	

pergerakan	fluida	yang	ada	dipermukaan	Bumi,	yaituair	dan	udara.	Siklus	yang	sangat	rumit	dimana	

air	berpindah	dari	 lautan	ke	atmosfir	 kemudian	ke	daratan	dan	kembali	 lagi	 ke	 lautan	adalah	hal	

yang	 paling	 mendasar	 yang	 terdapat	 dalam	 sistem	 hidrologi.	 Sumber	 energi	 yang	 menggerakan	

sistem	 ini	 adalah	energi	 yang	berasal	dari	matahari.	 Energi	panas	matahari	menguapkan	air	 yang	

ada	 di	 lautan	 danjuga	mengakibatkan	 atmosfir	 bersirkulasi	 sebagaimana	diperlihatkan	 oleh	 awan	

badai	Dennis	pada	 citra	 satelit.	Uap	air	 yang	ada	di	 atmosfir	 kemudian	dibawa	bersama	atmosfir	

yang	bersirkulasi	dan	secara	teratur	uap	air	terkondensasi	yang	kemudian	jatuh	sebagai	hujan	atau	

salju.	 Turunnya	 hujan	 atau	 salju	 dipengaruhi	 oleh	 gaya	 gravitasi	 (gayaberat)didalam	menarik	 air	

kembali	 kepermukaan	 bumi.	 Gayaberat	 juga	 berperan	 dalam	 mengalirkan	 air	 kembali	 ke	 lautan	

melalui	 beberapa	 sub-sistem	 (sungai,	 air	 bawah	 tanah	 dan	 gletser).	 Dalam	 setiap	 subsistem	

tersebut,	 gayaberat	 yang	 menyebabkan	 air	 mengalir	 dari	 tempat	 yang	 tinggi	 ke	 tempat	 yang	

rendah.	

 
Litosfir	 Bumi	 mungkin	 kelihatan	 seperti	 diam	 ditempat,	 akan	 tetapi	 sebagaimana	

hidrosfir,litosfir	 Bumi	 secara	 konstan	 bergerak	 dengan	 pergerakan	 yang	 sangat	 lambat	 (1-10	 cm	

pertahun).Saat	 ini	 telah	 terbukti	 bahwa	 seluruh	 litosfir	 Bumi	 saling	 bergerak,	 dimana	 benua-

benuasaling	memisahkan	diri	dan	bagian-bagian	dari	benua	 tersebut	mengapung	bergeser	hingga	

ribuan	 kilometer	 melalui	 permukaan	 Bumi	 yang	 memungkinkan	 satu	 dan	 lainnya	 saling	

bertabrakan.	Rangkaian	pegunungan	Appalahian	yang	terlihat	sebagai	penjajaran	dari	punggungan	

bukit	 dan	 lembahterbentuk	 ketika	 2	 benua	 bertabrakan	 ratusan	 juta	 tahun	 yang	 lalu.	 Lapisan-

lapisan	 batuan	 yang	 terlipat	 dan	 terpatahkan	 membentuk	 jalur	 pegunungan	 yang	 tinggi	 dan	

kemudian	 secara	 berlahan	 dierosi	 oleh	 jaringan	 sungai	 yang	 terdapat	 di	 wilayah	 tersebut.	

Bersamaan	 dengan	 tabrakan	 ini,	 dibagian	 pinggir	 lempeng	 Amerika	 Utara	 terjadi	 pembentukan	

palung	 (rifting)	 yang	mengakibatkan	 terpisahnya	 benua	 Afrika	 dengan	 Amerika.	 Fakta-fakta	 yang	
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memperlihatkan	bahwa	seluruh	bentuk-bentuk	struktural	yang	terdapat	di	planet	Bumi	kita	adalah	

hasil	 dari	 sistem	 yang	 sederhana	 yaitu	 dari	 pergerakan	 lempeng-lempeng	 litosfir.	 Gerakan	 dari	

sistem	tektonik	lempeng	ini	dipicu	oleh	energi	panas	yang	dilepaskan	dari	dalam	Bumi.	

	
Konsep	dari	sistem	alam	ini	dikembangkan	dengan	tujuan	untuk	mempelajari	Bumi,	konsep	

ini	 menyediakan	 suatu	 kerangka	 kerja	 dalam	 memahami	 bagaimana	 setiap	 bagian	 dari	 Bumi	

bekerja	dan	mengapa	Bumi	secara	konstanberubah.	Sebagaimana	diketahui	bahwa	hukum-hukum	

alam	mengendalikan	 sistem	geologi,	 dimana	 sistem	 ini	menyediakan	 jawaban	 terhadap	peristiwa	

yang	 terjadi	 di	 Bumi,	 termasuk	 didalamnya	 adalah	 berbagai	 bentuk	 bentangalam	 dan	 proses	

kejadiannya.			

Pada	 bab	 inidibahas	 tentang	 dasar-dasar	 dari	 sistem	 tektonik	 dan	 sistem	 hidrologisebagai	

penyebab	terjadinya	perubahan	geologi.		

	

Gambar	2-1	Citra	Satelit	 yang	memperlihatkan	awan	badai	Dennis	yang	berada	diatas	wilayah	Amerika	
Utara	yang	mengekspresikan	pergerakan/sirkulasi	udara	dan	air	dalam	sistem	hidrologi	(Image provided 
by Orbimage; © Orbital Imaging Corporation).	

	

2.2.				KONSEP	KONSEP	UTAMA	SISTEM	BUMI	

1. Sistem	alamiah	adalah	sekumpulan	dari	komponen	komponen	yang	mandiri	(tidak	saling	

tergantung	satu	dengan	lainnya)	yang	saling	berinteraksi	membentuk	suatu	keteraturan	

terpadu	 dan	 berada	 dalam	 pengaruh	 gaya	 yang	 saling	 berhubungan.	 Material	 yang	
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berada	 dalam	 suatu	 sistem	 dapat	 berubah	 dalam	 rangka	 mencapai	 dan	

mempertahankan	keseimbangan.	

2. Sistem	 yang	 menggerakan	 dan	 memindahkan	 air	 dikenal	 sebagai	 sistem	 hidrologi,	

Sistem	 ini	memindahkan	air	dari	 sungai,	air	bawahtanah,	gletser,	 lautan	dan	uap	air	di	

atmosfer.	 Bersamaan	 dengan	 perpindahan	 air	 maka	 air	 tersebut	 akan	 mengerosi,	

mengangkut,	 dan	 mengendapkan	 sedimen	 sedimen	 yang	 diangkutnya	 membentuk	

bentuk-bentuk	bentangalam	tertentu	dan	tubuh	batuan	tertentu.	

3. Radiasi	matahari	merupakan	 sumber	 energi	 dari	 sistem	 hidrologi	 yang	 terjadi	 di	 bumi	

sedangkan	energi	panas	yang	berasal	dari	dalam	bumi	adalah	energi	yang	menggerakan	

dan	memindahkan	lempeng-lempeng	litosfer	(sistem	tektonik	lempeng).	Sistem	tektonik	

menjelaskan	kenampakan-kenampakan	utama	dari	bentangalam	struktural	yang	ada	di	

bumi.		

4. Tempat	 dimana	 lempeng-lempeng	 bergerak	 saling	 menjauh	 satu	 dengan	 lainnya	

(divergence),	 maka	 material	 panas	 yang	 berasal	 dari	 dalam	 mantel	 akan	 naik	

kepermukaan	bumi	mengisi	ruang	kosong	yang	ditinggalkan	oleh	lempeng	tersebut	dan	

akan	membentuk	 litosfer	baru.	Kenampakan	 lempeng-lempeng	 litosfer	yang	baru	yang	

diakibatkan	 oleh	 lempeng-lempeng	 yang	 saling	 menjauh	 dapat	 dilihat	 pada	 palung	

benua	(continent	rift),	punggung	samudra	dan	cekungan	samudra	yang	baru.	

5. Tempat-tempat	 dimana	 lempeng	 saling	 mendekat	 (convergence),	 yaitu	 salah	 satu	

lempeng	 menyusup	 dibawah	 lempeng	 lainnya	 dan	 menunjam	 kedalam	 mantel.	 Fitur	

utama	 dari	 kenampakan	 pada	 tepi	 lempeng	 yang	 konvergen	 akan	 berupa	 jalur	

pegunungan	lipatan,	busur	gunungapi	dan	palung	laut	dalam.	

6. Tempat	 dimana	 lempeng-lempeng	 saling	 bergeser	 secara	 horizontal	 satu	 dan	 lainnya,	

maka	akan	berkembang	menjadi	batas-batas	lempeng	transforms,	sesar-sesar	mendatar	

dan	 umumnya	 dicirikan	 oleh	 pusat-pusat	 kegempaan	 dengan	 epicentrum	 gempa	

dangkal.	

7. Lempengan	 kerak	 bumi	 yang	 terletak	 jauh	 dari	 pinggir	 lempeng	 dapat	 menyebabkan	

material	mantel	 yang	berdensitas	 rendah	naik	 ke	permukaan	 sehingga	memungkinkan	

terbentuknya	gunung-gunungapi	yang	bersumber	dari	lempeng.	

8. Kerak	bumi	mengambang	diatas	mantel	bumi	yang	berdensitas	lebih	besar	yang	terletak	

dibawah	 kerak	 bumi.	 Kerak	 bumi	 akan	 naik	 dan	 tenggelam	 dalam	 usahanya	

mempertahankan	keseimbangan	isostasi.		
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2.3.			SISTEM	GEOLOGI		
	
	

	

	

	

Tidak	satupun	didalam	maupun	diatas	bumi	sebagai	entitas	yang	terisolasi.	Semuanya	saling	

berhubungan.	 Kita	 mungkin	 mengetahui	 banyak	 hal	 secara	 rinci	 tentang	 banyak	 hal	 yang	 saling	

terpisah	 dijumpai	 diatas	 atau	 didalam	 bumi,	 akan	 tetapi	 kebanyakan	 dari	 kita	 tidak	 mengetahui	

bagaimana	bagian-bagian	tersebut	saling	berhubungan	dan	menyatu	secara	bersama-sama.	Tanpa	

beberapa	konsep	bagaimana	 fungsi	 fungsi	yang	ada	di	dunia	 ini	 sebagai	 satu	kesatuan,	maka	kita	

dengan	mudah	kehilangan	hubungan	yang	penting	terhadap	gejala	gejala	yang	terpisah	/terisolasi	

tersebut,	 seperti	 hubungan	antara	 air	 hujan,	 temperatur	 dan	 longsoran	 tanah.	Untuk	memahami	

Bumi	dan	bagaimana	bumi	bekerja,	kita	memerlukan	suatu	model	atau	kerangka	kerja,	yaitu	suatu	

rencana	 atau	 peta	 yang	 memperlihatkan	 bagaimana	 hal	 tersebut	 saling	 berhubungan	 dan	

bagaimana	hal	tersebut	bekerja,	seperti	kerangka	kerja	yang	ada	dalam	konsep	sistem.	
	

Terdapat	banyak	jenis	sistem	yang	berbeda	dan	kita	harus	dapat	mengenali	dan	memastikan	

dari	banyak	sistem	alam	maupun	buatan.	Sistem	dalam	pikiran	seorang	teknisi	adalah	sekumpulan	

peralatan	yang	saling	berinteraksi	dan	bekerja	bersama	untuk	menyelesaikan	suatu	pekerjaan	atau	

tugas	 tertentu.	Didalam	rumah	kita	dapat	mengenal	 sistem	kelistrikan,	 sistem	sanitasi	dan	sistem	

pendingin	 ruangan.	 Fungsi	 dari	 masing-masing	 sistem	 tersebut	 satu	 dan	 lainnya	 berdiri	 sendiri-

sendiri	 tidak	 saling	 berhubungan.	 Setiap	 perpindahan	 material	 atau	 energi	 dari	 satu	 tempat	 ke	

tempat	 lain	 dan	 masing-masing	 mempunyai	 daya	 gerak	 yang	 membuat	 sistem	 bekerja.	 Sebagai	

contoh	 sistem	biologis	 yang	ada	pada	diri	 kita	dimana	 tubuh	kita	 tersusun	dari	organ-organ	yang	

terpisah	 dan	 saling	 bekerja	 sama.	 Sistem	 sirkulasi	 yang	 terdiri	 dari	 jantung,	 saluran	 pembuluh	

darah,	dan	organ-organ	lainnya	yang	mengalirkan	darah	keseluruh	tubuh.					
	

Dalam	 ilmu	 fisika,	 kita	 bicara	 tentang	 sistem	 dalam	 pengertian	 yang	 sangat	 umum;	 sistem	

adalah	bagian	dari	 ruang	yang	menjadi	perhatian	kita.	Ruang	mungkin	dapat	 terdiri	dari	berbagai	

macam	materi	yang	dikendalikan	oleh	energi	dalam	berbagai	cara.	Berdasarkan	definisi	sistem,	kita	

dapat	 mengidentifikasi	 tingkat	 materi	 yang	 sedang	 diukur	 dan	 energi	 yang	 terlibat	 didalamnya	

sehingga	kita	dapat	 secara	 jelas	mengetahui	 setiap	perubahannya.	Dalam	setiap	kasus	 ini,	 sistem	

terdiri	dari	komponen-komponen	tertentu	yang	saling	bekerja	sama	untuk	mendapatkan	satu	hasil	

tertentu.	Untuk	menghasilkan	tugas	tertentu,	materi	dan	energi	bergerak	mendekati	dan	berubah	

dari	satu	bentuk	ke	bentuk	lainnya.	Sistem	semacam	ini	disebut	sebagai	sistem	dinamis.		

Sistem	 adalah	 sekumpulan	 material	 yang	 saling	 tergantung	 dan	 berinteraksi	 dengan	 energi	 untuk	
menghasilkan	 suatu	 tujuan	 secara	 bersama	 sama.	 Hampir	 semua	 sistem	 geologi	 adalah	 sistem	 yang	
terbuka;	artinya	bahwa	sistem	dapat	bertukar	antara	materi	dan	energi	melewati	batas-batasnya.		
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Sistem	alamiah	adalah	sistem	yang	sedikit	lebik	rumit	dibandingkan	dengan	jenis	sistem	yang	

ada	 pada	 sistem	 ketektikan.	 Sebagai	 contoh,	 sistem	 geologi	 mungkin	 memiliki	 batasan-batasan	

yang	nyata,	 seperti	batas	atas	dan	bawah	dari	 suatu	sistem	aliran	air	 sungai	atau	dinding	dinding	

pembatas	dari	suatu	badan	batuan	yang	meleleh,	atau	kemungkinan	adanya	batas	batas-batas	yang	

acak	atau	 tidak	 teratur	untuk	keperluan	kajian	 tertentu.	Sangat	 jelas	bahwa	 ruang	 lingkup	sistem	

yang	ada	di	bumi	sangat	luas	batasannya,	dan	mencakup	banyak	fenomena	yang	terdapat	di	dunia	

sehingga	kita	harus	hati	hati	dalam	menggunakan	istilah	ini.	Ada	2	(dua)	sistem	yang	sangat	penting	

didalam	geologi,	yaitu	(1).	Sistem	tertutup	dimana	hanya	ada	pertukaran	panas	saja	(bukan	materi);	

dan	(2).	Sistem	terbuka	yang	melibatkan	pertukaran	panas	dan	materi	dengan	lingkungannya.	Pada	

sistem	yang	tertutup,	seperti	pendinginan	aliran	lava,	panas	hilang	tetapi	material	baru	bertambah	

tidak	berkurang	atau	hilang	(gambar	2-2).	Namun	demikian,	kebanyakan	sistem	geologi	merupakan	

sistem	 terbuka,	 dimana	 material	 dan	 energi	 secara	 bebas	 mengalir	 diantara	 batas-batas	 sistem.	

Sebagai	 contoh,	 sistem	 sungai	 dimana	 butiran-butiran	 air	 yang	 berasal	 dari	 mata	 air,	 salju	 yang	

meleleh	dan	air	hujan	semuanya	mengalir	kearah	lautan	(gambar	2-3).	

Bumi	sendiri	sebagai	suatu	sistem.		Bumi	adalah	suatu	material	berbentuk	bola	dengan	batas	

batas	 yang	 jelas.	 Bumi	menjadi	 sistem	yang	 tertutup	 sejak	 akhir	 dari	 terjadinya	hujan	meteorit	 4	

milyar	 tahun	yang	 lalu.	 Sejak	 saat	 itu,	 tidak	ada	material	 baru	dalam	 jumlah	yang	 signifikan	 yang	

masuk	 kedalam	 sistem,	 kecuali	 meteorit	 meteorit	 dan	 debu	 dari	 ruang	 angkasa	 yang	 jumlahnya	

tidak	 begitu	 signifikan	 dan	 masih	 berada	 di	 dalam	 sistem.	 Sejak	 terbentuknya	 planet,	 material	

material	telah	mengalami	perubahan	yang	sangat	besar.	Energi	matahari	masuk	kedalamnya	sangat	

dekat	dengan	sistem	tertutup	dan	menyebabkan	material	 (udara	dan	air)	berpindah	dan	mengalir	

dalam	 pola	 yang	 unik.	 Energi	 panas	 dari	 dalam	 bumi	 juga	 menyebabkan	 gerakan	 gerakan	

menghasilkan	 gempabumi,	 volkanisme	 dan	 pergeseran	 benua	 benua.	 Potret	 bumi	 dari	 ruang	

angkasa	 memperlihatkan	 kepada	 kita	 bagaimana	 bumi	 secara	 keseluruhan	 sebagai	 satu	 sistem	

alamiah.	

Dalam	skala	yang	lebih	kecil,	suatu	sistem	alam	yang	dapat	kita	amati	adalah	sistem	sungai,	

yaitu	 sungai	 beserta	 seluruh	 cabang-cabangnya.	 Batas	 batas	 dari	 sistem	 sungai	 ini	 adalah	 dasar	

sungai	dan	bagian	permukaan	aliran	air.		Bahan	material	yang	masuk	ke	dalam	sistem	ini	baik	yang	

berasal	 dari	 atmosfer	 sebagai	 air	 hujan,	 salju,	 atau	 air	 bawah	 tanah	 kemudian	mengalir	 melalui	

saluran	saluran	sungai	yang	kemudian	keluar	lagi	dari	sistem	masuk	ke	dalam	laut.	Selama	air	hujan	

yang	 jatuh	 maka	 sistem	 sungai	 akan	 selalu	 dipasok	 bahan	 bahan	 material,	 energi	 potensial	

gayaberat	 dan	 energi	 kinetik.	 Semua	 sumber	 energi	 yang	 ada	 pada	 sistem	 sungai	 berasal	 dari	

Matahari.	 Energi	 ini	 akan	memanaskan	 air	 yang	 ada	 di	 lautan	menjadi	 uap	 dan	mengangkatnya	

masuk	 kedalam	 atmosfer,	 	 kemudian	 uap	 air	 di	 atmosfer	 diangkut	 dan	 dipindahkan	 ke	 benua-
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benua.	 Gaya	 gravitasi	 menyebabkan	 air	mengalir	 kearah	 bagian	 lereng-lereng	 yang	 lebih	 rendah	

dan	akhirnya	masuk	lagi	ke	laut.		

	

	
	

Gambar	 2-2.	 Sistem	 tertutup,	 seperti	 yang	 diperlihatkan	 pada	 pendinginan	 aliran	
lava,	dimana	pertukaran	hanya	berupa	pertukaran	panas.	Dalam	hal	 ini	panas	yang	
berasal	dari	lava	hilang	kedalam	atmosfer.	
	

	
	

Gambar	2-3.	Sistem	terbuka,	seperti	yang	diperlihatkan	pada	sistem	sungai	dimana	
terjadi	 pertukaran	 energi	 dan	 materi.	 Dalam	 suatu	 sungai,	 air	 dan	 sedimen	 yang	
masuk	 kedalam	 sungai	 berasal	 dari	 daerah	 disekitar	 aliran	 sungai	 dan	 mengalir	
melalui	 sistem	 sungai	 kearah	 laut.	 Hampir	 semua	 sistem	 geologi	 adalah	 sistem	
terbuka.	

	
Hampir	semua	sistem	yang	ada	dalam	sistem	geologi	merupakan	sistem	yang	terbuka	(open	

system)	dan	sistem	ini	umumnya	sangat	komplek	(rumit)	dan	salah	satu	contoh	kompleksitas	dari	

sub-sistem	 ini	adalah	sistem	sungai.	Sebagaimana	kita	ketahui	bahwa	sistem	sungai	hanya	bagian	

kecil	 dari	 sistem	hidrologi,	 termasuk	 didalamnya	 semua	 kemungkinan	 jalur	 perpindahan	 air	 yang	

ada	di	dunia.	Sirkulasi	uap	air	di	atmosfer	adalah	suatu	subsistem	yang	penting	lainnya	dari	sistem	
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hidrologi.	 Arus	 air	 laut	 yang	 ada	 di	 lautan	 adalah	 sistem	 lain,	 gletser	 dan	 air	 bawah	 tanah	

merupakan	sub	sistem	lainnya	dari	sistem	hidrologi.	Masing-masing	merupakan	sub-set	dari	seluruh	

sirkulasi	air	dan	energi	yang	ada	di	permukaan	bumi.	

	

2.4.			ARAH	PERUBAHAN	PADA	SISTEM	GEOLOGI		
	
	
	
	
	
	

Perubahan	 sistem	 yang	 terjadi	 di	 alam	 ini	 pada	 dasarnya	 adalah	 untuk	 mencapai	 dan	

memelihara	keseimbangan,	yaitu	suatu	kondisi	energi	yang	paling	rendah	atau	paling	minimal.	Hal	

yang	sangat	mendasar	dan	paling	utama	pada	sistem	geologi	adalah	aliran	energi	dan	perpindahan	

materi.	 Material-material	 yang	 terdapat	 di	 permukaan	 bumi	 berubah	 dan	 akan	 mengalami	

penyusunan	 kembali.	 Perubahan	 dan	 penyusunan	 kembali	 dari	 materi-materi	 yang	 terdapat	 di	

bumi		merupakan	hasil	dari	aliran	energi	dan	perpindahan	materi.		Hingga	saat	ini,	perubahan	yang	

terjadi	 di	 bumi	 	 tidak	 terjadi	 secara	 acak	 akan	 tetapi	 perubahan	 yang	 ada	 di	 bumi	 terjadi	 secara	

pasti	dan	dapat	diperkirakan.	Dengan	mengujian	suatu	sistem	secara	teliti,	kita	dapat	mengetahui	

bagaimana	suatu	komponen	saling	berhubungan	dengan	komponen	 lainnya	dalam	suatu	 jaringan	

yang	 tidak	 terlihat.	 Masing-masing	 individu	 pada	 jaringan	 sangat	 erat	 ketergantungannya	 dan	

apabila	 salah	 satu	 komponennya	 berubah,	 meskipun	 perubahan	 itu	 kecil	 sekali	 maka	 akan	

menyebabkan	 perubahan	 yang	 ada	 di	 dalam	 sistem.	Memperkirakan	 dan	memahami	 perubahan	

yang	ada	di	dalam	sistem	menjadi	alasan	yang	sangat	penting	dalam	pendekatan	sistem.	

	
Apa	yang	menentukan	arah	perubahan	dalam	suatu	 sistem	geologi	 yang	dinamis	?	 Sebagai	

contoh,	apakah	air	mengalir	keatas	atau	ke	bawah	?	Apakah	air	panas	akan	naik	kepermukaan	atau	

masuk	 kebawah	 permukaan	 ?	 Walaupun	 jawaban	 dari	 pertanyaan-pertanyaan	 tersebut	 tampak	

secara	jelas	dan	sederhana	hanya	karena	pengalaman	kita	dengan	sistem	alam	yang	digerakan	oleh	

gaya	 berat.	 Kita	 barangkali	 setiap	 hari	 memiliki	 banyak	 sekali	 pengalaman	 yang	 berhubungan	

dengan	 sistem	alam	dimana	dapat	 kita	 jelaskan	dengan	menggunakan	prinsip-prinsip	 gaya	berat.	

Pengalaman	 pengalaman	 tersebut	memungkinkan	 kita	 untuk	memprediksi	 apa	 yang	 akan	 terjadi	

dalam	berbagai	situasi.	Meskipun	demikian	karena	kurangnya	pengalaman	kita	dengan	sistem	alam	

lainnya,	maka	 banyak	 pertanyaan	 pertanyaan	 yang	 berkaitan	 dengan	 arah	 perubahan	 akan	 lebih	

sulit	 untuk	dipecahkan.	 Sebagai	 contoh,	dalam	kondisi	 yang	bagaimana	 temperatur	 atau	 tekanan	

yang	bekerja	pada	satu	mineral	dikonversi	menjadi	mineral	yang	berbeda?	Pada	temperatur	berapa	

batuan	akan	mencair?	Mengapa	panas	mengalir	dari	satu	batuan	ke	batuan	lainnya	atau	dari	suatu	

Semua	 perubahan	 yang	 terjadi	 pada	 sistem	 alam	 akan	 mengikuti	 arah	 sesuai	 dengan	 arah	 yang	
dibutuhkan	 oleh	 sistem	 tersebut	 untuk	 mencapai	 dan	 menjaga	 keseimbangan	 (equilibrium),	 yaitu	
suatu	kondisi	yang	memungkinkan	energi	yang	paling	rendah		
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wilayah	 ke	 wilayah	 lainnya.	 Kapan	 batuan	 yang	 padat	 akan	 patah	 yang	 menyebabkan	 suatu	

gempabumi?	 	 Singkat	 kata,	 bagaimana	 kita	memperkirakan	 arah	 perubahan	 dalam	 setiap	 sistem	

alam?		

Semua	 pertanyaan-pertanyaan	 diatas	 dapat	 dijawab	 atau	 minimal	 dapat	 dipahami	 secara	

lebih	baik,	karena	satu	prinsip	yang	sangat	sederhana.	Perubahan	yang	terjadi	didalam	sistem	alam	

mempunyai	 kecenderungan	 yang	 bersifat	 universal	 untuk	 bergerak	 kearah	 suatu	 keadaan	 yang	

seimbang	(equilibrium),	yaitu	suatu	kondisi	dari	energi	yang	serendah	mungkin.	Pola	yang	demikian	

dapat	untuk	menjelaskan	keadaan	yang	ada	di	bumi	seperti	gempabumi,	gunungapi,	bentangalam,	

air	yang	mengalir	serta	banyak	lagi	fenomena-fenomena	geologi	lainnya.	Prinsip	ini	dengan	sangat	

jelas	diketahui	melalui	percobaan	percobaan	secara	teliti	dan	seksama	oleh	ribuan	akhli	kebumian	

yang	 bekerja	 selama	 beberapa	 abad.	 Dengan	 demikian,	 apabila	 kita	 dapat	 memperkirakan	 /	

menduga	 dimana	 beberapa	 kondisi	 yang	 memungkinkan	 adalah	 energi	 yang	 paling	 rendah,	 kita	

dapat	memperkirakan	arah	perubahan	yang	ada	didalam	suatu	sistem	alam.	
	

Cara	 lain	 untuk	mengetahui	 tentang	 keseimbangan	 adalah	 dengan	 cara	mempelajari	 suatu	

kondisi	 dimana	 hasil	 kerja	 bersih	 (net)	 suatu	 gaya	 pada	 suatu	 sistem	 sama	 dengan	 nol.	 Hal	 ini	

merupakan	 suatu	 keadaan	 dimana	 tidak	 terjadi	 perubahan	 yang	 bersifat	 tetap	 dalam	 setiap	

karakter	 dari	 sistem.	 Sistem	 yang	 tidak	 seimbang	 cenderung	 akan	 berubah	 kesuatu	 arah	 untuk	

mencapai	 keseimbangan.	 Untuk	 dapat	 memahami	 keseimbangan	 dengan	 lebih	 baik	 lagi	 maka	

cobalah	 anda	 pikirkan	 tentang	 2	 bongkah	 batu	 yang	 berada	 didua	 sisi	 suatu	 bukit.	 Apabila	 salah	

satu	 bongkah	dari	 batu	 tersebut	 terletak	 tepat	 diatas	 puncak	 bukit	maka	 bongkah	 tersebut	 akan	

memiliki	 energi	potensial	 gayaberat	 yang	 lebih	besar	dibandingkan	dengan	bongkah	 lainnya	yang	

berada	 didasar	 lembah	 yang	 mempunyai	 energi	 potensial	 gayaberat	 yang	 lebih	 kecil.		

Pertanyaannya	 adalah	 manakah	 dari	 kedua	 bongkah	 batu	 tersebut	 yang	 lebih	 besar	

kemungkinannya	untuk	berubah	posisinya?	
	

Dalam	 kasus	 diatas	 sangat	 jelas	 bahwa	 hanya	 bongkah	 batu	 yang	 berada	 dipuncak	 lereng	

yang	akan	menggelinding	kearah	kaki	lereng,	sedangkan	setiap	gaya	yang	dikenakan	pada	bongkah	

batu	 kedua	 hanya	 akan	 menyebabkan	 suatu	 perubahan	 posisi	 yang	 sifatnya	 sementara	 dan	

kemudian	 akan	 kembali	 ke	 posisi	 semula.	 Bongkah	 batu	 kedua	 ini	 memiliki	 energi	 potensial	

gayaberat	 yang	 rendah	 dan	 berada	 dalam	 suatu	 posisi	 yang	 seimbang.	 Sekarang	 coba	 kita	

bayangkan,	 apabila	 posisi	 bogkah	 batu	 ke	 3	 berada	 di	 lereng	 bukit,	 maka	 bongkah	 tersebut	

posisinya	 menjadi	 kurang	 stabil	 (metastabil).	 Dengan	 memberikan	 sedikit	 gaya	 pada	 bongkah	

tersebut	 kemungkinan	 tidak	 cukup	 untuk	 merubah	 posisinya,	 akan	 tetapi	 apabila	 pada	 bongkah	

tersebut	 dikenakan	 gaya	 yang	 lebih	 besar	 lagi,	maka	 bongkah	 tersebut	 akan	menjadi	 tidak	 stabil	

dan	 kemudian	 akan	 meluncur	 kearah	 kaki	 lereng	 agar	 supaya	 posisinya	 menjadi	 stabil	 lagi	 atau	
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dengan	 kata	 lain	 mencapai	 keseimbangan.	 Suatu	 lava	 pijar	 mengalir	 dipermukaan	 bumi	 yang	

kemudian	mendingin	atau	membeku	dalam	rangka	untuk	mencapai	kondisi	yang	stabil.	Lava	akan	

melepaskan	 energi	 panas	 kelingkungan	 sekitarnya	 dalam	 usaha	 untuk	 mencapai	 keseimbangan	

terhadap	lingkungannya.	Jika	suatu	perubahan	terjadi	untuk	mencapai	keseimbangan,	maka	sistem	

secara	alamiah	akan	berubah	ke	suatu	kondisi	tertentu	untuk	mencapai	keseimbangan	baru	untuk	

menyesuaikan	dengan	kondisi	barunya.			
	

Dalam	 semua	 transformasi,	 sejumlah	 energi	 dilepaskan	 disekitar	 lingkungannya,	 umumnya		

sebagai	 energi	 panas.	 Seringkali	 pelepasan	 energi	 panas	 berlangsung	 secara	 cepat	 saat	 terjadi	

perubahan.	 Hukum	 alam	 yang	 mendasari	 dalam	 terjadinya	 perubahan	 pada	 setiap	 sistem	

cenderung	mengarah	 turun	 yang	 artinya	 bahwa	 pelepasan	 energi	 	 terjadi	 secara	 berlahan	 lahan	

yang	menyebabkan	perubahan.	Apabila	 kita	 lihat	 secara	 seksama	pada	 sistem	geologi,	 kita	dapat	

mengenali	keseimbangan	yang	terjadi.	Sebagai	contoh,	apa	yang	akan	menjadi	menyeimbang		pada		

pembentukan	 bentangalam	 oleh	 sistem	 sungai?	 	 Jadi	 dengan	 demikian,	 suatu	 bentangalam	 yang	

datar	 sempurna	 tanpa	 adanya	 punggungan	 bukit,	 atau	 lembah	 merupakan	 bentangalam	 yang	

berada	dalam	keadaan	seimbang.	Tentu	saja,	bahwa	keadaan	tersebut	mungkin	tidak	pernah	secara	

sempurna	 tercapai,	 	 hal	 ini	 disebabkan	 karena	 ketidakmampuan	 dari	 erosi	 untuk	 menjaga	 agar	

supaya	perubahan	lainnya	tidak	terjadi	didalam	sistem	sungai	tersebut.	
	

Secara	ringkas	dapat	dijelaskan	bahwa	energi	total	pada	suatu	sistem	akan	berkurang	ketika	

terjadi	 perubahan	 secara	 tiba-tiba	 (spontan).	 Perubahan	 akan	 berproses	 hingga	 mencapai	

keseimbangan	 dan	 energi	 seminimal	 mungkin.	 	 Keadaan	 yang	 paling	 stabil	 selalu	 berada	 pada	

energi	 yang	 terendah.	 	 Dengan	 kata	 lain,	 semua	 materi	 berusaha	 untuk	 mencapai	 suatu	

keseimbangan	dengan	cara	memanfaatkan	antara	gaya	fisika	dan	kimiawi	yang	ada	untuk	berubah	

yang	 pada	 akhirnya	 untuk	 mencapai	 keseimbangan.	 Hasil	 dari	 usaha	 di	 dalam	 perubahan	 yang	

progresif	 	 yang	 terjadi	pada	setiap	materi	 yang	 terdapat	dalam	planet	Bumi	 terbuka	atau	 terlihat	

kedalam	suatu	lingkungan	yang	berbeda	dengan	asal	ketika	mereka	terbentuk.	Walaupun	keadaan	

seimbang	 ini	 menjadi	 acuan	 untuk	 semua	 sistem,	 namun	 demikian	 ada	 banyak	 keadaan	 yang	

berada	pada	keadaan	antara	(intermediate)	yaitu	keadaan	yang	bersifat	metastabil	dan	keadaan	ini	

menjadi	masukan	terhadap	permasalahan	yang	sangat	komplek	didalam	memahami	sistem	dinamis	

Bumi.	

2.5.				SISTEM,	KESEIMBANGAN	DAN	GEOLOGI		
 

Sistem	 dan	 Keseimbangan	 adalah	 dua	 konsep	 yang	 berkembang	 didalam	 kajian	 ilmu	

geologi.	Kedua	konsep	 ini	memberikan	pola	pikir	dalam	memahami	bagaimana	setiap	bagian	dari	

bumi	 bekerja	 dan	mengapa	 bumi	 secara	 tetap	 berubah.	 Kedua	 konsep	 ini	 dapat	 kita	 lihat	 dalam	
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semua	 skala	 ruang	dan	waktu.	 Tidak	 satupun	yang	acak	 atau	 tidak	 teratur,	 semuanya,	mulai	 dari	

butiran	pasir	 yang	ada	di	 pantai	 hingga	 ke	danau,	 rangkaian	pegunungan,	 atau	ngarai,	 semuanya	

terbentuk	 secara	 sistematis	melalui	 interaksi	 antara	materi	 dan	energi	 secara	 teroganisir/teratur.	

Sistem	 geologi	 yang	 dinamis	 diatur	 oleh	 hukum-hukum	 alam,	 yang	menyediakan	 kunci	 bagi	 kita	

untuk	memahami	bumi	serta	seluruh	proses-proses	dan	bentangalam	yang	terjadi	di	bumi.		
	

Sistem	utama	yang	ada	di	dalam	sistem	geologi	adalah	Sistem	Hidrologi	dan	Sistem	Tektonik.	

Barangkali	 tidak	ada	 satupun	 tempat	diatas	bumi	 ini	 kedua	 sistem	 tersebut	diilustrasikan	bekerja	

seperti	tampak	pada	citra	yang	terdapat	di	Timur	Tengah.	Mungkin	pada	saat	pertama	kali	melihat	

citra	 satelit	 ini	 yang	 tampak	mencolok	adalah	warna	dan	 teksturnya,	 tetapi	 apabila	dilihat	 secara	

lebih	teliti	maka	akan	terlihat	bahwa	setiap	fitur	pada	citra	adalah	merupakan	hasil	dari	2	sistem	ini,	

yaitu	sistem	hidrologi	dan	sistem	tektonik.	Dengan	mengkaji	kedua	citra	tersebut	secara	teliti	maka	

kita	dapat	memahami	tentang	kedua	sistem	yang	bekerja	di	Bumi.			
	

Gambar	 2-4	 dan	 2-5	 adalah	 bukti-bukti	 dari	 Sistem	 Hidrologi	 dan	 Sistem	 Tektonik	 	 yang	

tampak	 dari	 citra	 satelit.	 	 Pada	 gambar	 2-4	 terlihat	 dampak	 dari	 adanya	 sistem	 hidrologi	 yang	

diekspresikan	 oleh	 sistem	 sungai	 meskipun	 berada	 di	 wilayah	 gurun	 yang	 ada	 di	 Timur	 Tengah.	

Jaringan	lembah-lembah	sungai	yang	berada	di	Semenanjung	Sinai	(sebelah	kanan)	terlihat	secara	

cukup	 jelas	 dan	 menghilang	 ke	 arah	 gurun	 yang	 bersifat	 pasiran	 disepanjang	 pantai	 laut	

Medterania.	Selain	 itu,	erosi	 sungai	 tercermin	oleh	bentuk	kenampakan	 rekahan	 rekahan	batuan,	

tetapi	pola	aliran	ditutupi	oleh	pasir	hasil	 tiupan	angin.	Bagian	tepi	sungai	Nile	diekspresikan	oleh	

lahan	 pertanian	 (warna	 merah).	 Sungai	 Nile	 mengangkut	 sejumlah	 besar	 sedimen	 kelaut,	 dan	

diendapkan	 secara	masif	 dibagian	 delta	 (warna	merah	 tua	 karena	 ditutupi	 vegetasi).	 Sungai	 dan	

Delta	 Nile	 secara	 jelas	 mengekspresikan	 sistem	 hidrologi	 dimana	 air	 yang	 mengalir	 mengerosi	

dataran	tinggi	yang	berada	di	Afrika	Tengah	dan	mengangkut	sedimen	kearah	laut.			

Kenampakan	lainnya	dari	sistem	hidrologi	adalah	hasil	kerja	gelombang	di	bagian	muka	delta	

(delta	front)	yang	membawa	/	mengangkut	hasil	resedimentasi	ke	arah	laut	melalui	sungai	Nile	dan	

mengendapkan	 kembali	 sebagai	 endapan	 pantai	 dan	 tanggul	 pantai.	 Pada	 gambar	 2-5,	 Sistem	

Tektonik	dicerminkan	oleh	Laut	Merah	sebagai	palung	laut	(rift)	dan	sistem	rekahan	yang	menerus	

kearah	utara	hingga	ke	teluk	Aqaba	dan	mencapai	Laut	Mati	-	Lembah	Sungai	Jordan.	Semenanjung	

Arabian	 bergeser	 kearah	 timurlaut	 dan	 memisahkan	 diri	 dan	 bergeser	 menjauh	 dari	 Afrika,	 dan	

lahirlah	 /	 terbentuklah	 Laut	 Merah	 sebagai	 suatu	 cekungan	 laut	 yang	 baru.	 Adanya	 gerakan	

lempeng-lempeng	tektonik	 tercermin	dengan	sangat	 jelas	dari	dinamika	 interior	bumi	yang	paling	

mendasar.			
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Gambar	2-4		Kenampakan	Sistem	Hidrologi	pada	citra	satelit	
	

	
	

Gambar	2-5.		Kenampakan	Sistem	Tektonik	pada	citra	satelit	
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2.6.			SISTEM	HIDROLOGI	
 

 
 
 
 
 
 
	

Perpindahan	 air	 permukaan	 yang	 ada	 di	 bumi	merupakan	 perpindahan	 yang	 sangat	 rumit	

(komplek).	 Sistem	hidrologi	 bekerja	 dalam	 skala	 global,	 dimana	 secara	 keseluruhan	 setiap	 satuan	

dari	 perpindahan	 air	 yang	 mungkin	 terjadi	 akan	 menyatu	 kedalam	 sistem	 perpindahan	 air	 yang	

lebih	besar.		Istilah	hidrologi	berasal	dari	bahasa	yunani	yaitu	“hydor”	yang	artinya	air.	Unsur-unsur	

dasar	dari	sistem	hidrologi	dapat	dilihat	pada	gambar	2-6	dan	sistem	perpindahan	air	di-ilustrasikan	

pada	 gambar	 2-7.	 Sistem	 ini	 bekerja	 atas	 dasar	 energi	 panas	 yang	 berasal	 dari	 matahari	 yang	

memanaskan	air	yang	ada	di	lautan	sebagai	reservoir	utama	dari	air	yang	ada	di	Bumi.	Akibat	panas	

yang	berasal	dari	 radiasi	matahari	 ini,	air	mengalami	penguapan	(evaporasi).	 	Hampir	seluruh	uap	

air	 terkondensasi	 	 dan	 kembali	 secara	 langsung	 ke	 laut	 sebagai	 hujan.	 Sirkulasi	 atmosfir	 akan	

membawa	 	 uap	 air	 ke	 benua	 (daratan),	 dan	 kemudian	 uap	 air	 ini	 mengalami	 presipitasi	 yang	

akhirnya	jatuh	sebagai	hujan,	embun,	atau	salju.		
	

Air	yang	jatuh	diatas	daratan	dapat	berpindah	dalam	berbagai	cara.		Sebagian	besar	air	yang	

ada	 di	 daratan	 akan	 kembali	 ke	 atmosfir	 melalui	 evaporasi,	 tetapi	 yang	 terlihat	 jelas	 dan	 paling	

banyak	dijumpai	adalah	air	yang	kembali	ke	 lautan	melalui	aliran	permukaan	(surface	runoff)	dan		

terjadi	 melalui	 sistem	 sungai	 yang	mengalir	 ke	 arah	 laut.	 Sebagian	 air	 yang	 jatuh	 di	 permukaan	

daratan	juga	merembas	(infiltrasi)	kedalam	tanah	dan	bergerak	secara	perlahan	melalui	ruang	antar	

butir	(pori	pori)	tanah	atau	batuan,	dimana	air	ini	sebagian	dikonsumsi	oleh	tumbuh	tumbuhan.	Air	

yang	dikonsumsi	oleh	tumbuh-tumbuhankemudian	dilepaskan	kembali	ke	atmosfir	melalui	proses	

respirasi,	akan	tetapi	sebagian	besar	air	bawah	tanah	secara	berlahan	merembas	ke	sungai-sungai	

atau	 danau	 danau.	 Di	 wilayah	 kutub	 atau	 di	 daerah	 pegunungan	 yang	 tinggi,	 air	 dapat	 terjebak	

untuk	 sementara	 waktu	 sebagai	 es	 gletser,	 namun	 demikian	 secara	 berlahan	 lahan	 es-glasial	 ini	

akan	 berpindah	 dan	 akan	 terakumulasi	 dari	 daerah	 yang	 dingin	 ke	 daerah	 yang	 lebih	 panas	

sehingga	 memungkinkan	 es	 glasial	 mencair	 dan	 akan	 kembali	 lagi	 ke	 lautan	 sebagai	 aliran	

permukaan.		
	

Dengan	demikian	dapat	disimpulkan	bahwa	air	dalam	sistem	hidrologi	secara	tetap	bergerak	

sebagai	uap	air,	air	hujan,	salju,	aliran	air	permukaan,	air	bawah	tanah	dan	gletser	atau	gelombang		

dan	 arus	 air	 laut.	 Ketika	 air	 bergerak	 di	 permukaan,	 maka	 air	 akan	 mengikis	 dan	 mengangkut	

material	material	batuan	dan	kemudian	diendapkan	sebagai		delta-delta,		endapan	di	pantai-pantai	

Sistem	hidrologi	adalah	siklus	dari	suatu	sistem	yang	sangat	komplek,	dimana	air	bergerak	/	berpindah	
dari	 lautan	 ke	 atmosfir,	 melewati	 daratan	 dan	 kembali	 lagi	 ke	 lautan.	 Air	 dalam	 sistem	 hidrologi	
berpindah	 sebagai	 aliran	 air	 permukaan	 (surface	 runoff),	 air	 bawah	 tanah,	 gletser,	 dan	 gelombang,	
dimana	 arus	 akan	 mengerosi,	 mengangkut,	 dan	 mengendapkan	 material	 batuan	 yang	 berada	 di	
permukaan	bumi.	
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dan	 terakumulasi	 sebagai	 sedimen	 di	 tempat-tempat	 lainnya.	 Konsekuensi	 dari	 aliran	 air	

dipermukaan	 bumi	 menyebabkan	 material	 	 permukaan	 bumi	 dipindahkan	 oleh	 aliran	 air	 yang	

menghasilkan	perubahan	bentangalam	yang	terjadi	secara	terus	menerus.			

	
Gambar	 2-6.	Hidrosfir,	 lapisan	 tipis	 air	 yang	membuat	Planet	Bumi	unik,	 yang	menjadi	 sumber	utama	bagi	
kehidupan.	 Jarak	 antara	 Matahari	 dan	 Bumi	 yang	 tepat	 menyebabkan	 air	 dapat	 berada	 dalam	 fase	 cair,	
padat,	 dan	 gas.	 Apabila	 jarak	 Bumi	 dengan	 Matahari	 lebih	 dekat,	 maka	 air	 di	 lautan	 akan	 mengalami	
evaporasi	 dan	 apabila	 jarak	 Bumi	 dan	 Matahari	 jauh	 maka	 air	 yang	 berada	 di	 lautan	 akan	 mengalami	
pembekuan	menjadi	padat.	Energi	yang	berasal	dari	Matahari	menggerakan	siklus	yang	besar	dari	lautan	ke	
atmosfir	dan	kemudian	kedaratan	dan	melalui	sistem	sungai,	akhirnya	kembali	lagi	ke	lautan	(Image	provided	
by	Orbimage,	©	Orbital	ImagingCorporation)	
	

 

	
Gambar	2-7.		Sirkulasi	air	dalam	siklus	hidrologi	sebagai	Sistem	Hidrologi		



Bab	2.	Bumi	Sebagai	Sistem	 2018	

	

31	 Copyright	@2018	By	Djauhari	Noor	
	

Konsep	 sistem	hidrologi	 secara	 global	dapat	dilihat	pada	 citra	 satelit	 (gambar	 	 2-8)	dimana	

perpindahan	air	dari	 lautan-lautan	ke	atmosfir	diekspresikan	oleh	pola	aliran	awan.	 	Atmosfir	dan	

perpindahan	 awan	 tampak	 sangat	 jelas	 apabila	 dilihat	 dari	 ruang	 angkasa.	 Sistem	 sungai	 akan	

bekerja	ketika	air	yang		berada	di	atmosfir	jatuh	ke	permukaan	bumi	sebagai	hujan	atau	salju	yang	

berdampak	 terhadap	 perubahan	 bentangalam.	 Tanpa	 sistem	 hidrologi,	 maka	 permukaan	 planet	

bumi		ini	secara	luas	tidak	mengalami	perubahan	selama	jutaan	tahun.		
	

Sebagai	 tambahan	bahwa	awan	 	yang	mengandung	air	membawa	sejumlah	energi,	 sebagai	

contoh	 energi	 kinetik	 yang	 dihasilkan	 oleh	 suatu	 topan	 badai	 secara	 kasar	 adalah	 sebesar	 100	

milyar-kilowatt/jam/hari.	 Artinya	 bahwa	 jumlah	 ini	 lebih	 besar	 jika	 dibandingkan	 dengan	 energi	

yang	 dipakai	 oleh	 seluruh	 umat	 manusia	 yang	 ada	 di	 bumi	 dalam	 satu	 hari.	 Cara	 lain	 untuk	

menghitung	 besarnya	 energi	 yang	 dihasilkan	 oleh	 sistem	 hidrologi	 yaitu	 dengan	memperkirakan	

jumlah	air	yang	terlibat	didalamnya.	Berdasarkan	hasil	pengukuran	pasokan	(discharge)	pada	curah	

hujan	 dan	 sungai,	 dan	 bersamaan	 dengan	 perhitungan	 panas	 dan	 energi	 yang	 dipindahkan	

(ditransfer)	 pada	 badan	 air,	 para	 akhli	 kebumian	 telah	 menghitung	 bahwa	 jika	 sistem	 hidrologi	

mengalami	 interupsi	 (berhenti	 sesaat)	 dimana	 air	 tidak	 kembali	 ke	 lautan	melalui	 presipitasi	 dan	

aliran	air	permukaan,	maka	muka	air	 laut	akan	turun	1	meter	per	tahun.	Seluruh	cekungan	lautan	

akan	menjadi	kering	dalam	4000	 tahun.	Pada	zaman	es	 (glasiasi)	 telah	diperlihatkan	dengan	 jelas	

bahwa	 sistem	 hidrologi	 sebagian	 telah	 mengalami	 interupsi	 (berhenti),	 dimana	 di	 belahan	 bumi	

bagian	 utara	 kebanyakan	 penurunan	 air	 berhenti	 dan	 air	 terakumulasi	 membentuk	 gletser	

menutupi	 daratan	 benua	 yang	 sangat	 luas,	 yang	menyebabkan	 air	 berhenti	mengalir	 kembali	 ke	

lautan	 sebagai	 aliran	 permukaan.	 Akibat	 terhentinya	 aliran	 air	 ke	 lautan	menyebabkan	muka	 air	

laut	turun	hingga	mencapai	lebih	dari	100	meter	selama	zaman	es.				

	

2.7.		SUBSISTEM	UTAMA	PADA	SISTEM	HIDROLOGI	
	

Energi	 yang	 sangat	 besar	 dari	 sistem	 hidrologi	 terlihat	 dengan	 jelas	 dalam	 setiap	 sub-

sistemnya,	 yaitu	 	 melalui	 perpindahan	 air	 yang	 ada	 di	 sungai-sungai,	 gletser,	 air	 bawah	 tanah,	

lautan	 dan	 angin.	 Keseluruhan	 dari	 perpindahan	 air	 akan	 mengikis,	 mengangkut,	 dan	

mengendapkan	material	serta	akan	membentuk	bentangalam	baru	didalam	prosesnya.		
	

Berikut	 ini	 adalah	 penjelasan	 bagaimana	 air	 bergerak	 dan	 berpindah	 di	muka	 Bumi	 dalam	

sub-sistem	utama	dalam	sistem	hidrologi:	

1. Sistem	Atmosfir	–	 Lautan.	 	 Lautan-lautan	yang	ada	di	Bumi	berfungsi	 sebagai	 reservoir	 yang	

sangat	besar	dimana	air	yang	berbetuk	cairan	dan	bersamaan	dengan	gas-gas	yang	terdapat	di	

atmosfir	membentuk	 sistem	 iklim.	 Sirkulasi	 fluida	 yang	menyelimuti	 bumi	 ini	 digerakan	 oleh	
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panas	 yang	 berasal	 dari	 matahari.	 Pemanasan	 permukaan	 bumi	 yang	 tidak	 teratur	 dari	

matahari	 menyebabkan	 atmosfir	 mengalami	 aliran	 konveksi	 yang	 menyebabkan	 angin	

mengalir	 dari	 lautan	 ke	 daratan	 atau	 sebaliknya.	 Aliran	 angin	 ini	 menyebabkan	 terjadinya	

evaporasi	 sejumlah	besar	uap	air	masuk	kedalam	atmosfir,	 dan	menggerakan	arus	di	 lautan.	

Adanya	 variasi-variasi	 dalam	 sistem	 aliran	 konveksi	 ini	membentuk	 pola	 yang	 teratur	 dalam	

penyebaran	precipitasi	dan	temperatur	di	seluruh	permukaan	Bumi.	Jadi,	 iklim	dikontrol	oleh	

sistem	materi	dan	energi.	 Sebaliknya,	 iklim	mengotrol	bagaimana	 sistem	hidrologi	bekerja	di	

suatu	area	yang	bersifat	lokal.	

	

2. Sistem	Sungai.	Hampir	seluruh	air	yang	mengalami	presipitasi	di	daratan	secara	langsung	akan	

kembalikelautan	melalui	sistem	pengaliran	air	permukaan	atau	sistem	sungai.	Jumlah	air	yang	

terlihat	di	sungai	sungai	yang	ada	diatas	Bumi	sangat	besar,	tetapi	dalam	kenyataannya	sangat	

kecil,	yaitu	hanya	lebih	kurang	0.0001%	dari	total	air	yang	ada	di	Bumi,	atau	0.0005%	air	tidak	

berada	di	 lautan.	Air	mengalir	melalui	sungai	sungai	dengan	sangat	cepat,	dengan	kecepatan	

rata-rata	 3	 meter	 per-detik.	 Pada	 kecepatan	 ini,	 air	 dapat	 menempuh	 perjalanan	 melalui	

seluruh	total	panjang	sungai	hanya	dalam	beberapa	minggu.	Ini	artinya	bahwa	volume	air	yang	

berada	 di	 sungai	 dalam	 perioda	 waktu	 yang	 tersedia	 adalah	 kecil,	 total	 volume	 air	 yang	

melewati	 sistem	 sungai	 dalam	 suatu	 perioda	 dapat	 sangat	 besar.	 Sebagai	 hasilnya,	 hampir	

semua	kenampakan	bentuk-bentuk	bentangalam	didominasi	oleh	air	yang	mengalir.		

	

Saluran-saluran	 sungai	 yang	 terdapat	 diatas	 permukaan	 Bumi	 tidak	 dapat	 kita	 lihat	 secara	

lengkap	 dan	 menyeluruh	 dari	 permukaan	 tanah,	 sedangkan	 dari	 ruang	 angkasa	 kita	 secara	

bebas	dapat	melihat	bentuk	dari	lembah-lembah	sungai	yang	merupakan	bentuk	bentangalam	

yang	paling	 sering	 dijumpai	 diatas	 permukaan	benua.	Di	 daerah	 yang	 kering	 (gurun)	 dimana	

vegetasi	 dan	 tutupan	 tanah	 menyebabkan	 pandangan	 kita	 menjadi	 kabur	 atau	 tidak	 jelas	

sehingga	 jaringan	 lembah-lembah	 sungai	 	 sulit	 untuk	 dikenali.	 Hampir	 semua	 permukaan	 di	

setiap	benua	beberapa	diantaranya	berhubungan	dengan	 lereng	dari	 lembah	sungai,	dimana	

merupakan	tempat	berkumpul	dan	meneruskan	aliran	air	permukaan	ke	arah	laut.	

	

Aspek	 yang	 terpenting	 lainnya	 dari	 suatu	 sistem	 sungai	 adalah	 menyediakan	 fluida	 sebagai	

media	untuk	mengangkut	sejumlah	besar	pasir,	lanau	dan	lumpur	ke	laut.	Sedimen-sedimen	ini	

membentuk	delta	delta	besar	yang	ada	di	dunia,	dimana	sejumlah	material	yang	ada	di	benua	

benua	 	 dikikis	 dan	 diangkut	 oleh	 sungai-sungai.	 Delta	 sungai	 Nile	 adalah	merupakan	 contoh	

klasik.	 Sungai	 Nile	merupakan	 sebuah	 saluran	 tunggal	 yang	 terbatas	 yang	 berhulu	 jauh	 dari	

Cairo.	 Saluran	 ini	 kemudian	 terpecah	 menjadi	 serangkaian	 saluran-saluran	 cabang	 sungai	

dimana	sedimen	 	dibawa	oleh	sungai	yang	akhirnya	diendapkan	sebagai	daratan	baru	di	 laut	
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Mediterania.	 Saluran	 utama	 secara	 perlahan	 bergeser	 arahnya	 kebelakang	 dan	 kedepan	

memotong	delta,	dan	keberlanjutan	delta	yang	lebih	tua	tererosi	kembali	oleh	gelombang	dan	

arus	laut.						

	

	

Gambar	2-8	Suatu	Sistem	Sungai	yang	terlihat	dengan	jelas	bagaimana	sistem	hidrologimembangun	atau	membentuk	
daratan.	 Pada	 citra	 tampak	 dengan	 jelas	 adanya	 perpindahan	 air	 yang	 direpresentasikan	 oleh	 sistem	 inter-koneksi	
cabang-cabang	sungai	yang	sangat	rapat,	sedangkan	dibeberapa	area	tidak	tersentuh	oleh	erosi	sungai.	Wilayah	gurun	
yang	 terlihat	 pada	 citra,	 jaringan	 cabang-cabang	 sungai	 secara	 rinci	 juga	 terlihat	 secara	 jelas.	 Bentuk-bentuk	
bentangalam	 lembah	 sungai	 adalah	merupakan	 bentuk	 bentangalam	 yang	 paling	 dominan	 yang	 terdapat	 di	 benua,	
sedangkan	 di	 Bulan,	 Mars,	 dan	 Mercury	 bentuk-bentuk	 bentangalamnya	 didominasi	 oleh	 bentuk-bentuk	
kawah.(Courtesy	of	NASA)	

	

3. Sistem	 Glasial.	 Di	 daerah	 yang	 beriklim	 dingin,	 presipitasi	 jatuh	 sebagai	 salju,	 dan	 hampir	

seluruhnya	tertahan	sebagai	es	yang	tidak	dengan	segera	kembali	ke	lautan	sebagai	aliran	air	

permukaan.	 Apabila	 salju	 yang	 jatuh	 setiap	 tahunnya	 lebih	 besar	 dibandingkan	 salju	 yang	

mencair	pada	musim	panas,	maka	akan	terbentuk	tumpukan	es	yang	besar	membentuk	gletser	

(gambar	 2-9).	 Lembah	 glacial	 yang	 besar	 akan	 terbentuk	 dari	 jatuhan	 salju	 yang	 berada	 di	

daerah	pegunungan	dan	secara	perlahan	lahan	turun	mengalir	kebawah	lembah	sebagai	sungai	

es.	 Sistem	 glacial	 	 merubah	 sistem	 hidrologi	 yang	 normal	 secara	 signifikan	 karena	 air	 yang	

jatuh	ke	daratan	tidak	langsung	dialirkan	kembali	ke	laut.	Hal	ini	tidak	sampai	gletser	mencair	

pada	 waktu	 sampai	 di	 bagian	 yang	 lebih	 rendah	 yang	 akhirnya	 aliran	 air	 kembali	 ke	 laut,	

merembas	kedalam	tanah	atau	ter-evaporasi.Saat	ini,	benua	Antartica	merupakan	benua	yang	

hampir	 seluruhnya	ditutupi	oleh	suatu	 lapisan	es	 (glacier),	yaitu	 lapisan	es	dengan	ketebalan	
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antara	2	 –	2.5	 km.	 Lapisan	es	 glacial	 ini	menutupi	 area	 seluas	13	 juta	 km2,	 yaitu	 suatu	area	

yang	 lebih	 besar	 dari	 Amerika	 Serikat	 dan	 	 Meksiko.	 Lapisan	 es	 glacial	 yang	 terdapat	 di	

Antartica	 ini	 sama	 luasnya	 dengan	 luas	 Amerika	 Utara	 dan	 Eropa	 selama	 jaman	 es	 (jaman	

glasiasi),	dan	lapisan	es	ini	menyusut		kembali	hanya	dalam	waktu	18.000	tahun.		

	

	
	
Gambar	 2-9.	 Lembah	 lembah	 glacial	 yang	 terdapat	 di	Alaska	dimana	 akumulasi	 salju	 yang	 terjadi	 setiap	 tahun	 yang	
kemudian	mencair	 pada	 saat	 musim	 panas.	 Sepanjang	 puluhan	 tahun,	 siklus	 ini	 memungkinkan	 akumulasi	 es/salju	
membentuk	 gletser.	 Lembah-lembah	 glasial	 terbentuk	 di	 daerah	 pegunungan	 yang	 bersalju	 dan	 kemudian	 secara	
berlahan	mengalir	 sebagai	 aliran	 es	 yang	 berbentuk	menyerupai	 lidah	 yang	 sangat	 besar	 turun	mengikuti	 lembah-
lembah	sungai	yang	ada.	Perpindahan	es	merupakan	agen	erosi	yang	sangat	bertenaga	yang	dapat	merubah	bentuk	
lembah	 dimana	 es	 tersebut	 mengalir.	 Garis-garis	 yang	 berwarna	 pada	 jalur	 gletser	 adalah	 campuran	 batuan	 yang	
berasal	dari	dinding-dinding	lembah	(Courtesy	of	U.S.	Department	of	Agriculture)	
	

Saat	 es	 bergerak,	 maka	 akan	 terjadi	 perubahan	 bentuk	 bentangalam	 melalui	

pembentukan	 danau	 danau	 dan	 bentangalamlainnya	 di	 Kanada	 dan	 Amerika	 Serikat	 bagian	

utara,	 termasuk	 Great	 Lake.	 Air	 yang	 berada	 dalam	 bentuk	 es	 dijumpai	 sekitar	 80%	 berupa	

airyang	tidak	berada	di	lautan,atau	sekitar	2%dari	total	air	yang	ada	di	Bumi,	terlebih	lagi	bila	

dibandingkan	dengan	air	yang	ada	di	 saluran-saluran	dan	sungai-sungai.	Air	dalam	bentuk	es	

(glacial)	 bergerak	 secara	 perlahan	 lahan	 sekali	 dan	 kemungkinan	 tertahan	 sebagai	 es-glacial	

untuk	ribuan	atau	bahkan	jutaan	tahun.	Saat	ini	diperkirakan	bahwa	air	yang	ada	dalam	bentuk	

es	glacial	diperkirakan	sudah	bertahan	lebih	dari	10.000	tahun.	
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4. Sistem	Air	Bawah	Tanah.	 Subsistem	 lainnya	dalam	sistem	hidrologi	 adalah	 sistem	air	bawah	

tanah,	 yaitu	 sistem	 dimana	 air	 meresap	 kedalam	 tanah	 (bawah	 permukaan)	 dan	 bergerak	

mengalir	 secara	 berlahan	 lahan	 melalui	 ruang	 pori	 di	 dalam	 tanah	 atau	 batuan.	 Sangat	

mengherankan	 bahwa	 20%	 air	 tidak	 berada	 di	 lautan	 tetapi	 berada	 di	 bawah	 permukaan.	

Aliran	 air	 bawah	 tanah	 yang	 sangat	 lambat	 ini	 dapat	 melarutkan	 material-material	 yang	

terdapat	 dalam	batuan	 seperti	 batugamping	 dan	 dapat	menyebabkan	 terbentuknya	 gua-gua	

bawah	tanah	dan	semakin	lama	gua-gua	ini	dapat	bertambah	besar	dan	pada	akhirnya	ambles	

yang	 menyebabkan	 permukaan	 tanah	 akan	 membentuk	 cekungan-cekungan	 yang	 disebut	

dengan	sinkhole	(dolina	atau	uvala).		

	

	
	
Gambar	 2-10.	 Air	 Bawah	 Tanah	 (Groundwater)merupakan	 bagian	 dari	 sistem	 hidrologi	 yang	 sangat	 luas	 dan	 tidak	
terlihat	 karena	 air	 bawah	 tanah	menempati	 ruang	 antar	 butir	 yang	 kecil	 yang	 ada	 di	 dalam	 tanah	 atau	 batuan	 dan	
berada	 dibawah	 permukaan.	 Air	 bawah	 tanah	 ini	 dapat	 melarutkan	 batuan-batuan	 yang	 mudah	 larut,	 seperti	
batugamping,	 sehingga	 dapat	 membentuk	 jaringan	 yang	 rumit	 berupa	 gua-gua	 dan	 sauran-saluran	 bawah	 tanah	
sebagai	 tempat	 air	 bawah	 tanah	 mengalir.	 Pada	 citra	 warna	 semu	 diperlihatkan	 ratusan	 danau	 yang	 terdapat	 di	
wilayah	 Cape	 Canaveral,	 Florida,	 ditempati	 oleh	 sinkhole-sinkhole	 yang	 merupakan	 tempat	 yang	 efektif	 untuk	 air	
bawah	tanah	sebagai	salah	satu	agen	geologi.	(Courtesyof	U.S.	Department	of	Agriculture)	
	

Bentuk-bentuk	 bentangalam	 yang	 terjadi	 akibat	 proses	 pelarutan	 air	 bawah	 tanah	 sangat	

umum	 dijumpai	 di	 Kentucky,	 Florida,	 Indiana,	 dan	 Texas	 Bagian	 Barat.	 Bentuk-bentuk	

bentangalam	ini	sangat	mudah	dikenali	terutama	dari	udara	(gambar	2-10).	Sinkhole	biasanya	

membentuk	 bentuk	 permukaan	 yang	 melingkar	 atau	 lonjong	 seperti	 bentuk	 bentuk	 kawah	
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yang	 terdapat	 dipermukaan	 bulan.	 Sinkhole-sinkhole	 ini	 sangat	 mungkin	 diisi	 oleh	 air	 dan	

membentuk	rangkaian	danau-danau	yang	berbentuk	melingkar.	

	
5. Sistem	 Pantai.	 Sistem	 hidrologi	 juga	 bekerja	 di	 sistem	 garis	 pantai	 yaitu	 disepanjang	 pesisir	

atau	 pantai	 yang	 ada	 baik	 di	 benua-benua,	 kepulauan,	 dan	 juga	 tepi	 danau	 yang	 berada	 di	

daratan	 terutama	 oleh	 kerja	 gelombang.	 Air	 yang	 terdapat	 di	 lautan	 lautan	 dan	 danau	

merupakan	 badan	 air	 yang	 bersifat	 mobil	 yang	 menjadi	 subyek	 berbagai	 gerakan	 seperti	

terjadinya	gelombang,	pasang-surut,	dan	arus	air.	 	 Seluruh	gerakan	 tersebut	akan	mengerosi	

pantai	dan	mengangkut	 sedimen	dalam	 jumlah	yang	sangat	besar,	 sebagai	 contoh	Delta	Nile	

pada	 gambar	 2-4.	 	 Dampak	 dari	 proses	 aktivitas	 air	 yang	 berada	 di	 pantai	 dapat	 kita	 lihat	

berupa	 teras	pantai,	delta,	pesisir,	 tanggul	pantai,	 laguna,	dan	erosi	daratan	oleh	gelombang	

air	(wave	cut	clift).	

	
6. Sistem	Eolian	(Angin).	Sistem	hidrologi	juga	bekerja	di	daerah	yang	beriklim	kering	(arid)	yang	

terdapat	di	dunia.	Dibanyak	tempat	di	daerah	gurun,	lembah-lembah	sungai	masih	merupakan	

bentuk	 bentangalam	 yang	 dominan.	 Tidak	 satupun	 yang	 ada	 dimuka	 bumi	 ini	 yang	 secara	

lengkap	 bintik	 bintik	 kering.	Meskipun	 di	 daerah	 yang	 kering	 sekalipun	 beberapa	 kali	 terjadi	

hujan,	dan	pola	iklim	berubah	sepanjang	tahun.	Lembah-lembah	sungai		dapat	rusak	atau	tidak	

terlihat	 oleh	 gumuk	 pasir	 (dune)	 hasil	 hembusan	 angin	 yang	 menutupi	 bagian	 dari	

bentangalam	gurun.Sirkulasi	dari	atmosfir	membentuk	sistem	eolian.	Angin	dapat	mengangkut	

debu	dan	pasir	dalam	jumlah	yang	sangat	besar,		dan	meninggalkan	jejak	jejak	yang	khas	dari	

aktivitas	angin.	Dalam	sudut	pandang	yang	lebih	luas,	angin	itu	sendiri	merupakan	bagian	dari	

sistem	hidrologi,	yaitu	perpindahan	fluida	di	atas		permukaan	planet.	

	
2.8.		SISTEM	TEKTONIK			
	
 
 
 
 
 
 
	
	
	

	

Para	 ahli	 kebumian	 sudah	 lama	 mengetahui	 bahwa	 Bumi	 memiliki	 energinya	 sendiri	 yang	

berasal	 dari	 dalam	 bumi.	 Hal	 ini	 dimanifestasikan	 secara	 berulangkali	 dengan	 terjadinya	

gempabumi,	 aktivitas	 gunungapi,	 dan	 jalur	 pegunungan	 lipatan.	 Namun	 demikian	 tidak	 sampai	

pertengahan	 tahun	 1960-an	 suatu	 teori	 yang	 dikembangkan	 secara	 bersama	 sama	 untuk	

Sistem	 tektonik	 adalah	 sistem	 	 yang	melibatkan	 pergeseran	 litosfir,	 dimana	 litosfir	 terpecah	menjadi	
suatu	mosaik	dari	lempeng-lempeng	yang	terpisah.	Lempeng-lempeng	ini	secara	sendiri	sendiri	bergeser	
memisahkan	 diri	 yang	 dapat	 saling	 bertabrakan,	 dan	 saling	 berpapasan	 satu	 dengan	 lainnya.	 Bagian	
pinggir	 dari	 batas	 batas	 lempeng	 adalah	 tempat	 dimana	 aktivitas	 geologi	 terjadi	 seperti	 pemekaran	
lantai	 samudra	 (seafloor	 spreading),	 pembentukan	 palung	 benua	 (continental	 rifting),	 pembentukan	
pegunungan,	aktivitas	gunungapi,	dan	gempabumi.	
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menjelaskan	 dinamika	 Bumi.	 Teori	 ini	 dikenal	 sebagai	 tektonik	 lempeng,	 yaitu	 teori	 yang	

menyediakan	suatu	cetak	biru	dari	dinamika	bagian	dalam	Bumi.	Istilah	tektonik,	sebagaimana	kata	

yang	 berhubungan	 dengan	 arsitektur,	 berasal	 dari	 bahasa	 Yunani,	 yaitu	 tektonikos	 dan	 merujuk	

terhadap	 bangunan	 atau	 kontruksi.	 	 Dalam	 geologi,	 tektonik	 adalah	 kajian	 dari	 formasi	 dan	

deformasi	kerak	Bumi	yang	dihasilkan	dalam	skala	yang	besar.						
	

Bukti	 bukti	 dari	 revolusi	 perkembangan	 teori	 pergeseran	 litosfir	 berasal	 dari	 berbagai	

sumber,	 termasuk	dalam	hal	 ini	 adalah	data-data	 struktur,	 topografi,	 dan	pola	 kemagnetan	pada	

lantai	 samudra;	 	 lokasi-lokasi	 gempabumi;	 	 pola	 aliran	 panas	 didalam	 kerak	 bumi;	 lokasi-lokasi	

aktivitas	 gunungapi;	 penyatuan	 unsur	 struktur	 dan	 geografi	 dari	 benua-benua;	 serta	 sejarah	

pembentukan	jalur	pegunungan	yang	ada	di	Bumi.Unsur-unsur	dasar	dari	sistem	tektonik	sangatlah	

sederhana	dan	mudah	dipahami,	yaitu	apabila	kita	perhatikan	secara	seksama	gambar	2-11.	Litosfir,	

sebagai	 bagian	 dari	 selaput	 bumi	 yang	 terdiri	 dari	 kerak	 bumi	 dan	 sebagian	mantel	 atas	 adalah	

bersifat	 padat	 dan	 kaku,	 sedangkan	 Astenosfir	 yang	 berada	 dibawahnya	 bersifat	 plastis	 dan	 cair	

mengalir	 secara	perlahan	 lahan.	Prinsip	dasar	dari	 tektonik	 lempeng	adalah	segmen-segmen	atau	

lempeng-lempeng	dari	 litosfir	yang	padat	dan	kaku	secara	konstan	bergerak	satu	dengan	 lainnya,	

termasuk	didalam	pergerakannya	membawa	benua-benua	yang	lebih	ringan	dengannya.		

	

	
	

Gambar	2-11	Sistem	Tektonik	digerakan	oleh	energi	panas	yang	berasal	dari	dalam	Bumi.	Astenosfir	yang	
bersifat	lebih	plastis	dibandingkan	dengan	litosfir	yang	menutupinya	atau	yang	menutupi	mantel	bagian	
bawah.	Lempeng	litosfir	yang	berada	diatas	astenosfir	relatif	lebih	dingin	dan	kaku	bergeser	dan	terpisah	
kearah	yang	berlawanan	sebagai	suatu	satuan	mekanis	disepanjang	punggung	samudra.	Akibat	kejadian	
ini,	 lelehan	batuan	yang	berasal	dari	astenosfir	akan	naik	keatas	mengisi	kekosongan	diantara	lempeng-
lempeng	 litosfir	yang	saling	berpisah	dan	 lelehan	batuan	 ini	akan	membeku	menjadi	bagian	dari	 litosfir	
baru.	Arus	konveksi	yang	berjalan	sangat	 lambat	terjadi	didalam	mantel.	Beberapa	 lempeng	terdiri	dari	
pelat-pelat	 yang	 tebal,	 kerak	 benua	 yang	 berdensitas	 lebih	 ringan	 tidak	 dapat	 tenggelam/menyusup	
kedalam	 mantel	 yang	 berdensitas	 lebih	 berat.	 Dengan	 demikian,	 apabila	 lempeng	 benua	 bertabrakan	
dengan	 lempeng	 lainnya,	 maka	 dibagian	 tepi	 lempeng	 benua	 akan	 terdeformasi	 menjadi	 rangkaian	
pegunungan.	 Bagian	 dari	 tepi-tepi	 lempeng	 adalah	 area-area	 yang	 paling	 aktif	 diatas	 muka	 Bumi	 dan	
merupakan	tempat	yang	sangat	 intensif	 terhadap	aktivitas	volkanisme,	aktivitas	seismik,	dan	deformasi	
kerak.	Secara	lokal,	arus	konveksi	yang	terjadi	di	bagian	mantel	yang	dalam	dapat	menghasilkan	lelehan	
mantel	(mantle	plumes)	yang	muncul	kepermukaan.	
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Lempeng	 samudra	 yang	merupakan	 bagian	 dari	 litosfir	 berasal	 dari	material	mantel	 panas	

yang	 keluar	 ke	 permukaan	 dan	 membeku	 di	 punggung	 tengah	 samudra;	 lempeng	 samudra	 ini	

kemudian	akan	menyusup	kembali	di	zona	subduksi,	yaitu	suatu	zona	dimana	salah	satu	 lempeng	

bergerak	 kearah	 bawah	 (menyusup)	 hingga	 kebagian	 mantel	 yang	 lebih	 panas	 dibawahnya.	

Penyusupan	 lempeng	 ini	 ditandai	 oleh	 palung	 laut	 yang	 di	 beberapa	 benua	 dibatasi	 oleh	 busur	

kepulauan.	 Ketika	 lempeng-lempeng	 saling	 berpapasan	 satu	 dengan	 lainnya,	 maka	 terbentuk	

rekahan	 yang	 sangat	 besar.	 Pergeseran	 dan	 tumbukan	 antar	 lempeng	 mengakibatkan	 kejadian	

gempabumi,	 volkanisme,	 serta	 pembentukan	 jalur	 pegunungan	 lipatan	 dan	 juga	 terjadinya	

pengapungan	benua	itu	sendiri.	

	
Dalam	 kontek	 bumi	 yang	 dinamis,	 batas-batas	 lempeng	 adalah	 tempat	 dimana	 dinamika	

bumi	berasal.	 Sebagaimana	 terlihat	pada	gambar	2-12,	batas	batas	 lempeng	 tidak	harus	berimpit	

dengan	 batas-batas	 benua,	meskipun	 ada	 beberapa	 lempeng	 yang	 dibatasi	 oleh	 lempeng	 benua.	

Terdapat	7	(tujuh)	lempeng	yang	sangat	besar	dan	selusin	atau	lebih	lempeng-lempeng	yang	ukuran	

lebih	 kecil.	 Ketebalan	 dari	 setiap	 lempeng	 berkisar	 antara	 ratusan	 kilometer.	 Lempeng-lempeng	

meluncur	diatas	astenosfir	 yang	bersifat	mobil	 yang	berada	dibagian	bawah,	dan	pada	umumnya	

meluncur	dengan	kecepatan	1	–	10	cm	per	tahun.				

	

Gambar	 2-12.	 Peta	 mosaic	 dari	 lempeng-lempeng	 litosfir	 Bumi.	 Lempeng-lempeng	 ini	 bersifat	
kaku/getas/tidak	plastis,	dan	masing-masing	bergerak	sebagai	satu	kesatuan	tunggal.	Ada	3	jenis	batas	
lempeng:	 (1)	 sumbu	 punggung	 samudra,	 dimana	 lempeng-lempeng	 saling	 menjauh	 (divergen)	 dan	
merupakan	tempat	terbentuknya	material	baru	kerak	samudra;	(2)	patahan	transform,	dimana	lempeng	
lempeng	 saling	 berpapasan	 satu	 dan	 lainnya;	 (3)	 zona	 subduksi,	 dimana	 lempeng-lempeng	 saling	
mendekat	(konvergen)	dan	salah	satu	lempeng	akan	menyusup	kedalam	astenosfir	(garis	biru).		
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Dikarenakan	 lempeng-lempeng	 secara	 internal	 bersifat	 kaku,	 maka	 lempeng-lempeng	

tersebut	 menjadi	 mudah	 terdeformasi	 disepanjang	 tepi	 lempengnya.	 Sumber	 dasar	 energi	 dari	

pergerakan	 tektonik	 dipercaya	 berasal	 dari	 panas	 yang	 berada	 didalam	 bumi	 yang	 ditransfer	

melalui	 konveksi.	 Dalam	 suatu	model	 yang	 sederhana	 dari	 konveksi	 yang	 terjadi	 di	 dalam	 bumi,	

material	 mantel	 yang	 panas	 naik	 kearah	 bagian	 dasar	 litosfir,	 yang	 kemudian	 bergeser	 secara	

lateral,	 menjadi	 dingin,	 dan	 akhirnya	 menyusup	 dan	 mengalami	 pemanasan	 kembali,	 proses	 ini	

berlanjut		terus	menerus	dan	berulang	sebagai	suatu	siklus.	Contoh	konveksi	yang	sering	kita	lihat	

dan	jumpaiadalah	ketika	kita	memanaskan	sup	didalam	panci	(gambar	2-13).	Panas	yang	dikenakan	

pada	dasar	panci	 akan	memanaskan	 sop	di	bagian	bawah,	 yang	kemudian	 cairan	panas	panas	 ini	

naik	karena	densitasnya	berkurang.	Cairan	yang	panas	akan	naik	keatas	dan	gaya	akan	menggeser	

cairan	yang	dingin	secara	 lateral.	Konsekuensinya,	cairan	yang	densitasnya	 lebih	besar	akan	turun	

kebawah	sedangkan	cairan	berdensitas	ringan	akan	naik	kearah	atas.	Perputaran	gerakan	cairan	ini	

dikenal	sebagai	aliran	konveksi.	

	
	

Gambar	2-13.	Arus	konveksi	pada	mantel	bumi	dapat	disebandingkan	dengan	arus	konveksi	yang	terjadi	di	
dalam	panci	yang	berisi	air.	Panas	yang	berasal	dari	bawah	akan	menyebabkan	materi	mengembang	dan	
akibatnya	densitas	menjadi	lebih	rendah.	Materi	yang	panas	dengan	densitas	yang	rendah	akan	naik	keatas	
melalui	arus	konveksi	yang	kemudian	akan	berbelok	secara	 lateral.	Kemudian	materi	yang	panas	 ini	akan	
menjadi	 dingin	 kembali	 serta	 densitasnya	 meningkat	 lagi	 yang	 kemudian	 kembali	 tenggelam	 ke	 bagian	
dasar.	 Materi	 ini	 kemudian	 akan	 dipanaskan	 kembali	 dan	 akan	 naik	 lagi,	 proses	 ini	 berlangsung	 terus	
menerus	membentuk	siklus	yang	berulang-ulang.			

	

2.9. SUBSISTEM	UTAMA	PADA	SISTEM	TEKTONIK	
	

Kebanyakan	dari	bentuk	topografi	yang	terdapat	pada	cekungan-cekungan		laut	dan	benua	

dapat	 dijelaskan	 secara	 baik	 dengan	 sistem	 tektonik	 lempeng.	 Apabila	 kita	 perhatikan	 bentuk	

topografi	 utama	 dari	 planet	 Bumi	 dan	 bagaimana	 bentuk-bentuk	 tersebut	 bisa	 cocok	 	 didalam	

sistem	 tektonik.	 	 Perbedaan	 jenis	 dari	 batas-batas	 lempeng	 merupakan	 subsistem	 dari	 sistem	

tektonik.	Masing-masing	akan	membentuk	fenomena	geologi	yang	khas.			

	
1. Batas	 Lempeng	 Divergen.	 Pada	 batas	 bataslempeng	 divergen,	 lempeng	 lempeng	 bergeser	

saling	menjauh,	dimana	berimpit	dengan	punggung	tengah	samudra	(gambar	2-11	dan	gambar	

2-13).	Lelehan	material	panas	yang	berasal	 jauh	dari	dalam	mantel	naik	keatas	untuk	mengisi	

ruang	kosong	yang	ditinggalkan	oleh	lempeng	yang	saling	menjauh.	Beberapa	lelehan	material	
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ini	 dierupsikan	 kepermukaan	 dasar	 samudra	 sebagai	 lava	 dan	 lelehan	material	 yang	 berasal	

dari	mantel	ini	kemudian	membatu	dan	membentuk	litosfir	baru.	Topografi	punggung	tengah	

samudra	 lebih	tinggi	dikarenakan	materialnya	sangat	panas	sehingga	densitasnya	rendah	bila	

dibandingkan	dengan	kerak	samudra	yang	berada	disampingnya.	

Intensitas	volkanisme	yang	paling	sering	terjadi	di	atas	Bumi	berada	di	batas-batas	lempeng	

divergen,	akan	 tetapi	umumnya	 tidak	 teramati	karena	berada	di	bawah	 laut.	Apabila	 lokasi	 lokasi	

gempabumi	bawah	laut	kita	plot	diatas	peta,	maka	kita	dapat	melihat	bahwa	umumnya	pusat-pusat	

gempa	 ternyata	 tersebar	 di	 sepanjang	 batas	 lempeng	 divergen	 (gambar	 2-14)	 dan	 hampir	

semuanya	merupakan	 pusat	 dari	 gempabumi	 dangkal,	 berbeda	 dengan	 gempabumi	 yang	 terjadi	

pada	batas	lempeng	konvergen	dimana	dicirikan	oleh	kegempaan	dengan	pusat	gempanya	berada	

jauh	di	dalam	bumi.			

	
Gambar	 2-14.	 Peta	 sebaran	pusat-pusat	 gempabumi	dan	aktivitas	 gunungapi	 yang	 tersebar	di	 tepi-tepi	
lempeng.	 Pada	 batas-batas	 lempeng	 divergen,	 merupakan	 pusat	 tempat	 terjadinya	 gempabumi	
dangkal,	pusat	erupsi	gunungapi	bawah	 laut,	dan	rekahan	rekahan	 jenis	tarikan	 	 (tensional	 fractures).		
Pada	batas	transform	umumnya	dicirikan	oleh	pusat	gempabumi	dangkal	dan	tidak	dijumpai	adannya	
aktivitas	 gunungapi,	 sedangkan	 disepanjang	 tepi	 lempeng	 konvergen	 merupakan	 pusat	 gempabumi	
dalam,	pusat	erupsi	gunungapi,	palung	laut	yang	berada	di	lantai	dasar	samudra	dan	jalur	pegunungan	
lipatan.		

	
Kebanyakan	dari	batas	lempeng	divergen	berada	di	dasar	samudra,	namun	demikian	ada	

juga	palung	benua	 (rift)	 yang	 juga	batas	 lempeng	divergen	berada	diatas	benua.	 Laut	Merah	

merupakan	 salah	 satu	 contoh	 dari	 palung	 benua	 yang	 besar	 yang	menyajikan	 fitur	 fitur	 dari	

suatu	palung	benua	(gambar	2-15	dan	2-16).	Laut	Merah	merupakan	kelanjutan	dari	punggung	

tengah	samudra	India,	yang	memisahkan	semenanjung	Sinai	dan	Arabia	dari	Afrika.	Struktur	di	

wilayah	 ini	 didominasi	 oleh	 struktur	 lembah	 patahan	 yang	 lurus	 (linier)	 dan	 panjang	 dimulai	

dari	Laut	Merah	hingga	ke	Teluk	Suez.	Sebagai	catatan,	struktur	lembah	patahan	dicirikan	oleh	
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warna	 terang	 berasal	 dari	 sedimen	muda	 sedangkan	 warna	 gelap	 berasal	 dari	 batuan	 yang	

lebih	tua.	Lantai	samudra	yang	baru	terbentuk	di	dasar	Laut	Merah.	Palung	ini	memperlihatkan	

secara	jelas	dimana	gaya	tarikan	yang	terjadi	pada	litosfir	dan	bagaimana	gaya	ini	berdampak	

pada	permukaan	bumi.				

	
	

Gambar	2-15	Citra	satelit	yang	mengekspresikan	Laut	Merah	sebagai	hasil	continent	rifting	(palung	benua)	
dimana	 semenanjung	Sinai	dan	Arabia	berpisah	dengan	Afrika.	Palung	benua	pada	 citra	ditempati	oleh	
Laut	Merah	dan	Teluk	Suez	yang	dicirikaan	oleh	patahan	yang	linear,	memanjang	dari	Laut	Merah	–	Teluk	
Suez.			
	

	 	
	
Gambar	2-16	Batas	lempeng	divergen	yang	dimemisahkan	antara	Lempeng	Afrika	dengan	Lempeng	Arabia	
oleh	Laut	Merah	sebagai	palung	benua	(continent	rift),	sedangkan	East	African	Rift		memisahkan	Lempeng	
Afrika	Bagian	Barat	(Nubian)	dengan	lempeng	Afrika	Bagian	Timur	(Somalian).		
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2. Batas-batas	 Lempeng	 Transform.	 Punggung	 samudra	 pada	 umumnya	 terpecah	 pecah	 dan	

bergeser	disepanjang	garis	yang	tegak	lurus	dengan	sumbu	punggung	samudra.	Pergeseran	ini	

merupakan	patahan	yang	besar	yang	dicirikan	oleh	punggungan-punggungan	yang	 tinggi	dan	

lembah-lembah	 yang	 dalam.	 Batas	 lempeng	 transform	 terjadi	 ketika	 lempeng-lempeng	

bergeser	 satu	 dengan	 lainnya	 secara	 horisontal.	 Gempabumi	 dangkal	 merupakan	 hal	 yang	

umum	terjadi	pada	semua	batas	transform,	sedangkan	erupsi	gunungapi	tidak	lazim	dijumpai	

pada	 batas	 lempeng	 transform.	 Hampir	 semua	 batas	 lempeng	 transform	 berada	 di	 dasar	

samudra,	 namun	 demikian	 ada	 juga	 batas	 transform	 yang	 dijumpai	 di	 benua.	 Contoh	 yang	

paling	baik	dari	batas	transform	yang	dijumpainya	di	benua	adalah	sistem	patahan	besar	San	

Andreas	 di	 California	 (gambar	 2-17).	 Zona	 patahan	 ini	 ditandai	 oleh	 bentangalam	 yang	

berbentuk	 linier	menyerupai	 lembah	 yang	 sempit	 dan	 lurus,	 punggungan	 bukit	 yang	 sempit	

dan	 lurus	 serta	 adanya	pergeseran	 (offset)	 dari	 lembah	 sungai.	 Sistem	patahan	 San	Andreas	

merupakan	 batas	 lempeng	 yang	 aktif	 antara	 lempeng	 Pasifik	 disebelah	 barat	 dan	 lempeng	

Amerika	 Utara	 disebelah	 timur.	 Lempeng	 Pasifik	 bergeser	 relatif	 kearah	 lempeng	 Amerika	

Utara		sekitar	6	cm	per	tahun.		

	

	 	
	

Gambar	2-17.	Sistem	Patahan	San	Andreas	di	California	merupakan	bagian	dari	batas	lempeng	transform	
yang	memisahkan	lempeng	Amerika	Utara	dari	lempeng	Pasifik.	Sistem	patahan	ini	berhubungan	dengan	
batas	divergen	yang	ada	di	teluk	California,	yaitu	dengan	patahan	transform	Mendocino	dan	punggungan	
Juan	de	 Fuca.	 Setidaknya	 terdapat	 12	 sistem	patahan	utama	 yang	 terlihat	 sebagai	 kelurusan	 kelurusan	
bukit.	 Patahan	 San	 Andreas	 adalah	 sesar	 geser	 jurus	menganan	 (dextral	 strike	 slip	 fault)	 dengan	 arah	
gerakan	horisontal,	dimana	kerak	bumi	bagian	barat	(lempeng	Pasifik)	bergeser	relatif	kearah	utara	dan	
kerah	bagian	timur	(lempeng	Amerika	Utara)	bergeser	ke	selatan.		
	

Gaya	 yang	 terjadi	 diantara	 lempeng-lempeng	 mengakibatkan	 tubuh	 batuan	 mengalami	

deformasi	 hingga	 terpatahkan.	 Gaya	 yang	 dilepaskan	 secara	 tiba-tiba	 disepanjang	 bidang	

patahan	menimbulkan	 gempabumi	 yang	 sering	 terjadi	 di	 California.	 Adapun	batas	 transform	
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lainnya	 yang	 dapat	 diamati	 adalah	 batas	 transform	 yang	 memotong	 benua	 Asia,	 yaitu	 di	

semenanjung	Sinai	dan	Arab.	Batas	transform	ini	memanjang		dari	Teluk	Aqaba	hingga	ke	Laut	

Mati,	membentuk	suatu	lembah	yang	terlihat	jelas	dari	ruang	angkasa	(gambar	2-15).	
	

3. Batas-batas	 Lempeng	Konvergen.	 Lempeng-lempeng	 yang	bergerak	 saling	mendekat	 dikenal	

dengan	 batas	 lempeng	 konvergen.	 Aktivitas	 geologi	 yang	 terjadi	 disepanjang	 tepi	 batas	

lempeng	 konvergen	 sangat	 bervariasi	 dan	 komplek	 jika	 dibandingkan	 dengan	 aktivitas	 yang	

terjadi	pada	batas	 lempeng	 transform.	Gaya	kompresi	yang	sangat	 intensif	yang	 terjadi	pada	

batas	 lempeng	 konvergen	 mengakibatkaan	 litosfir	 terdeformasi	 dan	 membentuk	 jalur	

pegunungan	lipatan.		

Hasil	 perkembangan	benua	benua,	 batuan-batuan	 yang	 ada	 sebelumnya	 akan	 terubah	

apabila	mengalami	perubahan	tekanan	dan	temperatur.Apabila	dua	lempeng	saling	mendekat	

dan	 salah	 satunya	 menyusup	 kebawah	 lempeng	 lainnya	 maka	 proses	 ini	 disebut	 sebagai	

subduksi.	 Dengan	 demikian	 jelas	 sekali	 bahwa	 terjadinya	 gempabumi	 dan	 pembentukan	

gunungapi	berkaitan	dengan	proses	subduksi	yang	terjadi	di	bagian	tepi	lempeng	konvergen.	

Bentuk	paling	sederhana	yang	melibatkan	dua	 lempeng	konvergen	dari	kerak	samudra	

adalah	zona	subduksi	yang	berada	dibagian	barat	dan	timur	wilayah	Pasifik	yaitu	di	kepulauan	

gunungapi	 Tonga,	Mariana	 dan	 Aleut.	 Palung	 yang	 terbentuk	 dari	 lempeng	 yang	 menyusup	

kedalam	mantelini	memanjang	berbentuk	cekungan	yang	sempit	dengan	kedalaman	sekitar	5	

–	8	km	dan	merupakan	daerah	terendah	dimuka	Bumi.		

Sebagaimana	 diketahui	 bahwa	 lempeng	 litosfir	 yang	 menyusup	 kedalam	 mantelakan	

mengalami	 pemanasan	 dan	 dehidrasi	 mengakibatkan	 material	 batuan	 litosfir	 akan	 meleleh,	

densitasnya	menjadi	berkurang		sehingga	akan	naik	kepermukaan	dan	dierupsikan	membentuk	

gugusan	 pulau-pulau	 gunungapi	 yang	 disebut	 busur	 kepulauan.	 Apabila	 lempeng	 samudra	

menyusup	 dibawah	 suatu	 benua,	 lelehan	 batuan	 kemungkinan	 akan	 membentuk	 suatu	

rangkaian	gunungapi	pada	bagian	tepi	benua;	Suatu	rangkaian	yang	sangat	mengagumkan	dari	

palung	 laut	 dalam	 yang	 berasosiasi	 dengan	 busur	 gunungapi	 adalah	 Cincin	 Api	 (ring	 of	 fire)	

yang	mengelilingi	lautan	Pasifik.					

Setiap	 lempeng	yang	menyusup	kedalam	bumi,	maka	akan	 terjadi	 gempabumi.	 Semua	

episenter	 gempabumi	 yang	 dalam,	 hingga	 mencapai	 kedalaman	 700	 km	 terjadi	 pada	 batas	

lempeng	konvergen.	Tektonik	 lempeng	dapat	menjelaskan	mengapa	pegunungan	Andes	yang	

berada	 di	 Amerika	 Selatan	 selalu	 terjadi	 perulangan	 erupsi	 gunungapi	 dan	 gempabumi	

(gambar	 2-18).	 	 Hal	 yang	 sama	 juga	 terjadi	 di	 pantai	 barat	 Amerika	 Tengah	 dan	 juga	 yang	

terjadi	 di	 tempat-tempat	 lainnya	 di	 dunia	 seperti	 di	 Mediterania,	 dimana	 gempabumi	 daan	

erupsi	gunungapi	terjadi	di	bagian	tepi	lempeng	konvergen.	



Bab	2.	Bumi	Sebagai	Sistem	 2018	

	

44	 Copyright	@2018	By	Djauhari	Noor	
	

	

	
	

Gambar	2-18		Pegunungan	Andes	terbentuk	oleh	subduksi	antara	lempeng	Nasca	yang	menyusup	kebawah	di	
tepi	 lempeng	 konvergen	 Amerika	 Selatan.	 Lapisan-lapisan	 batuan	 sedimen	 yang	 awalnya	 horisontal	
kemudian	 terlipat	 dan	 terangkat	 dan	 secara	 bersamaan	 diikuti	 oleh	 proses	 erosi.	 Lapisan	 lapisan	 yang	
resisten	terhadap	erosi		terlihat	sebagai	punggungan	di	bagian	timur	Andes.	Jalur	pegunungan	lipatan	seperti	
pegunungan	Andes	merupakan	 salah	 satu	bukti	 yang	nyata	hasil	dari	 lempeng	konvergen,	dan	apabila	kita	
perhatikan	 secara	 teliti	 kita	 dapat	 juga	 menemukan	 dataran	 gunungapi	 yang	 relatif	 landai	 serta	 kerucut-
kerucut		gunungapi	yang	terisolasi	yang	menunjukan	peran	dari	aktivitas	volkanisme	di	bagian	tepi	lempeng	
konvergen.(Courtesy	of	Ken	Perry,	Chalk	Butte,	Inc.)	

	
Ketika	pergerakan	lempeng	konvergen	terjadi,	maka	batuan-batuan	yang	ada	pada	kerak	

mengalami	 deformasi.	 Kerak	 yang	 ada	 di	 benua	 dan	 busur	 kepulauan	 akan	 terangkat	 yang	

disebabkan	 densitasnya	 yang	 lebih	 ringan	 dibandingkan	 dengan	 densitas	 kerak	 samudra	

sedangkan	 kerak	 samudra	 akan	 menyusup	 kedalam	 mantel.	 Akibatnya	 tumbukan	 ini	 maka	

kerak	 benua	 secara	 intensif	 tertekan	 yang	 mengakibatkan	 bagian	 tepi	 lempeng	 konvergen	

terlipat-lipat.	Pada	gambar	2-18	diperlihatkan	struktur	pegunungan	Andes	yang	ada	di	Amerika	

Selatan	 yang	 mencerminkan	 tipe	 dari	 deformasi	 ini.	 	 Komplek	 dari	 sistem	 punggungan	 dan	

lembah	 yang	 terdapat	 di	 Andes	 bagian	 timur	 adalah	 merupakan	 hasil	 dari	 lapisan-lapisan	

batuan	 sedimen	yang	 terlipat	akibat	deformasi	 tumbukan	2	 lempeng.	 Lipatan	 lapisan-lapisan	

sedimen	 ini	 terlihat	 seperti	 sebuah	 karpet	 yang	 dilipat.	 Hal	 yang	 sama	 juga	 terjadi	 di	

pegunungan	Appalachian	yang	ada	di	Amerika	Serikat.		

	
Jalur	pegunungan	yang	lebih	muda	yang	terbentang	dari	Alaska	menerus	ke	pegunungan	

Rocki	 di	 Amerika	 Tengah	 hingga	 ke	 pegunungan	 Andes	 di	 Amerika	 Selatan	merupakan	 hasil	

tumbukan	 lempeng	 antara	 lempeng	Amerika	Utara	 dengan	 lempeng	Pasifik,	 lempeng	Cocos,	

dan	lempeng	Nazca.	Secara	geologi,	deformasi	yang	terjadi	pada	sistem	pegunungan	muda	ini	
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masih	berlangsung	di	berbagai	 tempat	dikarenakaan	 lempeng-lempeng	yang	ada	masih	terus	

bergerak.	

4. Tektonik	 Lempeng	 dan	 Plume	Mantel.	Didalam	 pergerakan	 lempeng-lempeng,	 kerak	 benua	

dan	kerak	samudra	mengalami	aktivitas	tektonik	ataupun	aktivitas	volkanik	ketika	kerak-kerak	

tersebut	menjauh	dari	punggung	tegah	samudra.	Tidak	demikian	halnya	dengan	“plume”	yang	

merupakan	batuan	panas	asal	mantel	yang	naik	kepermukaan	dan	memungkinkan	membentuk	

gunungapi	dan	dapat	membuat	interior	lempeng	menjadi	melengkung	dan	landai.Contoh	yang	

paling		baik	dari	peristiwa	aktivitas	hotspot	adalah	rangkaian	kepulauan	Hawaii	yang	berada	di	

lautan	Pasifik.	Hawaii	 adalah	 suatu	gugusan	kepulauan	yang	 terbentuk	 jauh	dari	batas-batas	

lempeng	 dan	 diduga	 kepulauan	 ini	 berada	 diatas	 suatu	 gumpalan	 material	 panas	 (hotspot)	

yang	berasal	dari	plume	mantel	yang	naik	menerobos	 litosfir	menhasilkan	gunungapi(gambar	

2-19	dan	gambar	2-20).	Gunungapi	dan	geyser	yang	berada	di	Taman	Nasional	Yellowstone	di	

bagian	barat	Amerika	Utara	kemungkinan	juga	terletak	diatas	suatu	plume	mantel.	Kegempaan	

di	 daerah	 gunungapi	 yang	 terbentuk	 secara	 ini	 juga	 umum	 terjadi,	 tetapi	 gempadengan	

episenter	dalam	sangat	jarang	dirasakan	di	wilayah	ini.	

	
	

	

	
	

Gambar	2-19		Plume	mantel	(material	pijar)	asal	dari	mantel	bumi	yang	naik	menerobos	litosfir	bumi	dan	
dikenal	 sebagai	 hotspot	 (gambar	 kiri).	 Pembentukan	 gunungapi	 yang	 berasal	 dari	 hotspot	 yang	 naik	
kepermukaan	bumi.	 Kepulauan	Hawaii	merupakan	 contoh	dari	 gugusan	kepulauan	yang	 terbentuk	dari	
material	panas	(hotspot)	yang	naik	kepermukaan	bumi	dan	menghasilkan	pulau	gunungapi.	
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Gambar	 2-20	 	 Hawaii	 adalah	 suatu	 gugusan	 kepulauan	 yang	 terbentuk	 jauh	 dari	 batas-batas	
lempeng	 dan	 diduga	 kepulauan	 ini	 berada	 diatas	 suatu	 gumpalan	material	 panas	 (hotspot)	 yang	
naik	menerobos	mantel	menghasilkan	pulau	gunungapi.	Oleh	karena	litosfir	yang	ada	di	wilayah	ini	
bergerak	secara	berlahan-lahan	kearah	baratlaut	dan	membawa	gugusan	gunungapi	yang	lebih	tua	
menjauh	 dari	 pusat	 hotspot.	 Di	 bagian	 selatan	 kepulauan	 Hawaii	 gunungapi	 tampak	masih	 aktif,	
tetapi	tidak	untuk	yang	ada	di	Maui	dan	kepulauan	lainnya	ke	arah	baratlaut.(Courtesy	of	Ken	Perry,	
Chalk	Butte,	Inc.).	
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TUGAS	KULIAH	GEOLOGI	DINAMIK	–	2	

	
	
1. Planet	 Bumi	 kita	 bersifat	 dinamis	 dan	 dikontrol	 oleh	 2	 sistem	 yang	 bekerja,	 yaitu	

Sistem	Hidrologi	dan	Sistem	Tektonik.	Jelaskan	dampak	dari	sistem	hidrologi	terjadi	
di	daratan	?			
	

2. Jelaskan	 apa	 yang	 dimaksud	 dengan	 sistem	 terbuka	 dan	 berilah	 contoh	 dari	
peristiwa	geologi	yang	berhubungan	dengan	sistem	terbuka?	
	

3. Jelaskan	 hubungan	 antara	 sistem	 tektonik	 dengan	 bentuk-bentuk	 bentangalam	
seperti	 pembentukan	 jalur	 pegunungan,	 gunungapi,	 palung	 laut	 dan	 dan	
gempabumi?	

	
	
	
	
	


