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PENDAHULUAN

§ Dalam terminologi geologi, lempeng adalah batuan padat,
berbentuk menyerupai balok yang bersifat kaku dan berukuran
sangat besar. Kata tektonik berasal dari bahasa Yunani yang artinya
“membangun”. Berdasarkan dua suku kata ini maka kata “tektonik
lempeng” merujuk pada bagaimana permukaan Bumi dibangun
dari lempeng-lempeng.

§ Teori tektonik lempeng menyatakan bahwa lapisan terluar Bumi
tersusun dari fragmen-fragmen yang berjumlah lebih dari selusin
yang terdiri dari lempeng-lempeng besar maupun kecil, dimana
lempeng-lempeng tersebut saling berinteraksi atau bergeser satu
dan lainnya diatas lapisan material yang bersifat mobil dan panas.



§ Sebelum diperkenalkannya konsep tektonik lempeng, beberapa
akhli kebumian mempercayai bahwa benua-benua yang ada saat ini
merupakan hasil pemisahan dari daratan yang sangat luas yang
disebut sebagai “supercontinent Pangea”. Terjadinya pemisahan
benua-benua dari asalnya telah dijelaskan dalam teori
pengapungan benua yang di gagas oleh ALFRED WAGENER pada
tahun 1915.

§ Tektonik lempeng merupakan konsep dari ilmu geologi yang relatif
baru, yang diperkenalkan sekitar tahun 1960-an dan konsep ini
telah merubah pandangan dan pemahaman kita terhadap planet
bumi yang dinamis.



APA YANG BISA DIJELASKAN OLEH TEORI TEKTONIK LEMPENG 

§ Teori Tektonik lempeng mampu menjelaskan berbagai pertanyaan yang
saat itu belum terjawab dan masih bersifat spekulatif serta menjadi
perdebatan selama berabad abad, seperti misalnya pertanyaan-
pertanyaan tentang:
1. Mengapa gempabumi dan erupsi gunungapi di dunia ini hanya

terjadi di tempat tempat tertentu saja?;
2. Bagaimana dan mengapa rangkaian pegunungan yang besar-besar,

seperti pegunungan Alpin dan Himalaya terbentuk?
3. Mengapa Bumi tidak diam?
4. Apa yang menyebabkan permukaan bumi berguncang?
5. Mengapa bisa terjadi erupsi gunungapi dengan letusan yang

sangat dahsyat?
6. Mengapa rangkaian pegunungan berada pada ketinggian yang

sangat absurd ?



TEORI DASAR TEKTONIK LEMPENG

§ Tektonik adalah cabang dari ilmu geologi yang mempelajari hubungan
dan evolusi deformasi skala besar di bagian luar bumi yang diakibat oleh
gaya-gaya yang bekerja didalam bumi. Secara umum arti kata tektonik
sama dengan strukrur geologi yaitu membangun atau merekonstruksi
dalam skala yang lebih besar (global atau regional). Tektonofisik adalah
bagian dari ilmu tektonik yang mempelajari mekanisme tektonik dari
sudut sifat fisika bumi.

§ Tektonik Lempeng adalah suatu kesatuan teori yang berdasarkan
observasi serta bukti-bukti dari fisika, kimia, biologi, mekanika serta
kinematika dari bumi.

§ Teori sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1920 dan baru
dikembangkan secara luas sejak tahun 1960 oleh para ahli kebumian,
dimana teori ini dianggap sangat penting karena dapat menjelaskan
phenomena alam seperti gempa bumi, vulkanisme, palung, pegunungan
lipatan dan juga pengapungan benua (continental drift).



Kerak Benua dan Kerak Samudra 
(Continental Crust and Oceanic Crust)

§ Kerak benua terdiri dari dominasi batuan granitik (felsic).
§ Kerak benua lebih tebal dari kerak samudra.
§ Kerak samudra terdiri dari batuan beku mafic (basalt dan gabro).
§ Batas bawah kerak dinamakan bidang Moho. Bidang Moho ditafsirkan

sebagai pertemuan (interface) antara batuan kerak yang mafik dengan
batuan mantel yang ultra mafik



Diagram skematis dari komposisi dan ketebalan 
kerak dan mantel dibawah benua dan cekungan 

samudra



Litosfer dan Astenosfer 
(Lithosphere and Asthenosphere)

§ Litosfer terdiri dari kerak dan mantel bagian luar.
§ Litosfer bersifat brittle (getas).
§ Ketebalan litosfer berkisar dari 50 – 125 Km (rata – rata 75 Km.
§ Astenosfer (lapisan lunak mantel bagian atas) memiliki temperatur

tinggi (1400o C) dan dapat mengalir (strong flowage).
§ Dari litosfer ke astenosfer temperature berangsur meningkat.
§ Litosfer yang rigid dan brittle dapat bergerak melalui astenosfer yang

lunak dan plastis
§ Dasar benua adalah lapisan tebal dari litosfer benua.
§ Litosfer Benua mengandung Kerak Benua. Litosfer Benua lebih ringan

dari Litosfer Samudra.
§ Dasar samudra adalah lapisan tipis Litosfer Benua.





Lempeng Litosfer (Lithospheric Plate)

§ Litosfer bersifat rapuh (brittle) dan cenderung pecah menjadi beberapa
bagian.

§ Litosfer cenderung tipis pada area yang luas (pada lantai samudra) dan relatif
tebal pada daerah lain (khususnya pada benua).

§ Litosfer yang tipis mudah pecah
§ Pecahnya litosfer membentuk beberapa lempeng litosfer (lithospheric plate).
§ Tiap lempeng litosfer dapat bergerak.



Tektonik Lempeng dan Batas Lempeng 
(Plate Tectonic and Plate Boundaries)

§ Tektonik lempeng adalah teori mengenai lempeng litosfer, gerakannya
dan interaksi batasnya.

§ Istilah ‘aktivitas tektonik’ mengacu pada segala bentuk pecah dan
melipatnya (bending) batuan pada litosfer.

§ Litosfer samudra bergerak menuju litosfer benua karena litosfer benua
lebih ringan daripada litosfer samudra sehingga litosfer samudra
menunjam di bawah litosfer benua.

§ Litosfer samudra terpanaskan oleh astenosfer sehingga melunak dan
mencair menjadi magma yang kemudian magma tersebut dapat
bergerak ke atas (ke litosfer benua) membentuk gunungapi.

§ Palung samudra (oceanic trench) adalah batas menunjamnya lempeng
samudra.

§ Litosfer samudra mengalami akresi (accretion).



TERDAPAT 3 JENIS BATAS LEMPENG AKTIF

1. Batas divergen adalah batas dua litosfer samudra bergerak
terpisah dan litosfer samudra baru dibentuk oleh magma

2. Batas konvergen adalah batas litosfer dikonsumsi di bawah
mantel, terjadi zona subduksi (zona penunjaman)

3. Batas transform adalah batas lempeng saling bergerak
menyamping sepanjang trancurrent fault / transform fault.



Gambar : Unsur penting dalam tektonik lempeng yang memperlihatkan jenis-
jenis interaksi dan produknya.
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TUGAS KULIAH GEOLOGI DINAMIK – 6

1. Sebutkan tujuan studi geodinamika ?
2. Jelaskan apa bedanya antara litosfer dan lempeng bumi ?
3. Jelaskan apa yang menyebabkan lempeng bergerak ?
4. Hingga saat ini para akhli kebumian masih memperdebatkan tentang

arus konveksi yang terjadi dalam tubuh bumi. Jelaskan 3 macam arus
konveksi yang diperdebatkan para ahli tersebut?

5. Apakah yang dimaksud dengan teori tektonik lempeng?
6. Mengapa gempabumi dan gunungapi umumnya berasosiasi dengan

batas lempeng konvergen ?
7. Jelaskan tahapan-tahapan evolusi batas lempeng divergen ?





§ Berdasarkan peta tersebut diatas , jawablah pertanyaan dibawah ini:
1. Ada berapa jumlah lempeng tektonik yang ada pada peta ?
2. Gambarkan panah yang menunjukkan arah relatif pergerakan lempeng ?
3. Warnai litosfer yang termuda dengan warna merah dan zona gempabumi

dalam dengan warna biru.



END OF SESSION - 6
TERIMA 
KASIH


