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PENDAHULUAN

§ Pada tahun 1960 Harry Hess mengemukakan hipotesanya tentang
pemekaran lantai samudra dalam tulisannya yang berjudul “Essay
in geopoetry describing evidence for sea-floor spreading”.

§ Dalam tulisannya diuraikan mengenai bukti-bukti adanya
pemekaran lantai samudra yang terjadi di pematang tengah
samudra (mid oceanic ridges), serta umur kerak samudra yang lebih
muda dari 180 juta tahun.



TEORI PEMEKARAN LANTAI. SAMUDRA

§ Teori pemekaran lantai samudra pada dasarnya adalah suatu
anggapan bahwa bagian kulit bumi yang ada didasar samudra
Atlantik tepatnya di Pematang Tengah Samudra mengalami
pemekaran akibat gaya tarik (tensional force) yang dipicu oleh
adanya arus konveksi yang terjadi pada bagian mantel bumi
(astenosfir).

§ Dampak dari pemekaran yang terjadi disepanjang sumbu
Pematang Tengah Samudra, maka magma yang berasal dari
astenosfir kemudian naik mengisi ruang yang ditinggalkan dan
membeku sebagai material baru.



§ Pergerakan lantai samudra (litosfir) ke arah kiri dan kanan di
sepanjang sumbu pemekaran Pematang Tengah Samudra lebih
disebabkan oleh arus konveksi yang berasal dari lapisan mantel
bumi (astenosfir).

§ Arus konveksi inilah yang menggerakan kerak samudra (lempeng
samudra) yang berfungsi sebagai ban berjalan (conveyor-belt).



Gambar 1 - mengilustrasikan model arus konveksi
yang terjadi pada bagian mantel luar yang
disebabkan oleh adanya aliran panas yang bergerak
dari bagian bawah yang lebih panas naik kearah
bagian atas yang relatif lebih dingin.



Gambar 2 - Model pemekaran kerak bumi (lantai samudra) oleh adanya arus konveksi yang 
berasal dari bagian Mantel Luar Bumi



§ Hipotesa pemekaran lantai samudra didukung juga oleh bukti-bukti
dari data-data hasil pengukuran kemagnetan purba (paleomagnetism)
dan penentuan umur batuan (rock-dating). Kemagnetan purba adalah
studi tentang polaritas arah magnet bumi yang terekam oleh mineral
yang ada dalam batuan saat batuan tersebut membeku. Sebagaimana
diketahui bahwa mineral-mineral yang menyusun batuan, seperti
mineral magnetit akan merekam arah magnet-bumi saat mineral
tersebut terbentuk, yaitu pada temperatur lebih kurang 5800 Celcius
(temperatur Currie).

§ Hasil studi kemagnetan purba (paleomagnetisme) yang dilakukan
terhadap sampel batuan yang diambil di bagian Pematang Tengah
Samudra hingga ke bagian tepi benua menunjukkan terjadinya
polaritas arah magnet bumi yang berubah rubah (normal dan reverse)
dalam selang waktu setiap 400.000 tahun sekali.



PALEOMAGNETISME

§ Paleomagnetisme adalah studi tentang magnet purba. "Paleo" berarti tua
atau kuno (purba), jadi paleomagnetisme berarti "magnet tua/magnet
purba".

§ Paleomagnetisme adalah studi tentang rekaman medan magnet bumi yang
terdapat dalam batuan beku atau batuan sedimen. Rekaman medan magnet
bumi ini diawetkan oleh batuan pada saat pembentukan batuan.

§ Dengan mempelajari paleomagnetisme, kita dapat mempelajari lebih lanjut
tentang interior bumi, geodynamo ini, dan bahkan melacak benua yang
bergerak (lempeng tektonik) sepanjang waktu.



§ Rekaman atau catatan kekuatan dan arah medan magnet bumi atau yang
dikenal sebagai magnetisme fosil merupakan sumber informasi yang sangat
penting bagi ilmu pengetahuan untuk mengetahui tentang evolusi bumi
sepanjang sejarah bumi.

§ Paleomagnetisme juga memberikan bukti untuk mendukung teori-teori
dalam tektonik lempeng. Karena dasar laut sebagian besar terdiri dari batuan
basal, suatu batuan yang banyak mengandung unsur besi di dalam mineral
batuan tersebut yang berfungsi merekam medan magnet bumi pada saat itu.

§ Adanya bukti paleomagnetisme pada batuan sangat berperan penting dalam
memverifikasi teori pergeseran benua dan lempeng tektonik pada 1960-an
dan 1970-an.



§ Bagaimana paleomagnetisme membuktikan pergeseran benua?
Karena magnetisme pada batuan beku yang terbentuk pada saat
pembentukannya dan kutub paleomagnetik tidak bergerak relatif terhadap
benua dan oleh karena itu, kutub-kutub tersebut harus digerakkan bersama
benua. Benua-benua dipindahkan bersama dengan kutub paleomagnetiknya ke
posisi sebelum pengapungan benua tersebut.

§ Apa yang dapat dibuktikan oleh paleomagnetisme?
Penelitian paleomagnetik yang dilakukan pada batuan-batuan yang diambil di
beberapa tempat telah membuktikan bahwa Amerika Selatan, Afrika, India, dan
Australia juga memiliki kurva kutub yang unik.

Dengan cara menata ulang benua-benua berdasarkan posisinya di Pangaea
menyebabkan kurva pengembaraan ini tumpang tindih, menunjukkan bahwa
benua telah bergerak seiring waktu.



§ Polaritas arah magnet bumi yang terekam pada batuan punggung
tengah samudra dapat dipakai untuk merekontruksi posisi dan proses
pemisahan antara benua Amerika dan Afrika yang semula berimpit
dan data ini didukung oleh hasil penentuan umur batuan yang
menunjukkan umur yang semakin muda ke arah pematang tengah
samudra.

§ Hal lain yang perlu diketahui dari hipotesa pemekaran lantai samudra
adalah bahwa ternyata volume bumi tetap dan tidak semakin besar
dengan bertambah luasnya lantai samudra dan hal ini berarti bahwa
harus ada di bagian lain dari kulit bumi dimana kerak samudra
mengalami penyusupan kembali ke dalam perut bumi.







§ Pemekaran lantai samudra, teori bahwa kerak samudera
terbentuk di sepanjang zona pegunungan bawah laut, yang secara
kolektif dikenal sebagai sistem punggung tengah samudra yang
bergerak menyebar secara lateral menjauh dari punggungan
tersebut.

§ Adanya pemekaran lantai samudra ini berperan penting dalam
perkembangan teori tektonik lempeng, yang merevolusi
pemikiran geologi selama seperempat terakhir abad ke-20.

SEAFLOOR SPREADING



§ Naiknya magma mengasumsikan polaritas medan geomagnetik
bumi sebelum membeku menjadi kerak samudera. Di pusat
penyebaran, kerak ini dipisahkan menjadi jalur-jalur batuan yang
sejajar (paralel) yang terbentuk oleh magma yang muncul secara
berturutan.

§ Ketika medan magnet bumi mengalami pembalikan, perubahan
polaritas terekam pada batuan yang berasal dari magma yang
membeku yang berkontribusi pada terjadi pola pembalikan jalur
jalur magnet bumi di dasar laut.



§ Pola sebaran dasar laut di samudera Pasifik (kiri), Kutub Utara (tengah), dan
Atlantik (kanan) menunjukkan usia relatif kerak samudera. Daerah termuda
diwarnai merah, sedangkan daerah tertua diwarnai biru.





TUGAS KULIAH GEOLOGI DINAMIS – 4

1. Sebutkan apa yang mendasari lahirnya hipotesa “Pemekaran Lantai
Samudra” ?

2. Apa yang saudara ketahui tentang “arus konveksi” ?

3. Jelaskan mengapa adanya pertumbuhan dan pembentukan lempeng
samudra yang terjadi di pematang tengah tidak menjadikan bumi bertambah
besar ?



END OF SESSION - 4
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KASIH


