
 

DANAU 

 

Danau merupakan cekungan di daratan yang terisi air. Danau umumnya terisi oleh air 

tawar, tetapi ada juga yang airnya asin, seperti Danau Kaspia dan Danau Salt di Laut 

Kaspia. Danau air asin disebabkan oleh tidak adanya pelepasan air laut sehingga air yang 

mengisi cekungan danau hanya berkurang melalui proses penguapan. Danau air asin 

umumnya berada di pedalaman benua dengan kondisi iklim kering. Danau-danau tersebut 

dapat surut, bahkan sampai tidak ada air seperti pada musim kering yang cukup panjang. 

Danau tersebut disebut Danau Temporer. 

 

Berdasarkan proses terbentuknya, danau dibedakan atas beberapa jenis yaitu sebagai 

berikut : 

a. Danau Tektonik, yaitu danau yang terbntuk oleh tenaga endogen yang bersumber 

dari gerakan tektonik seperti cekungan-cekungan akibat patahan dan lipatan. 

Contohnya Danau Tempe, Danau Tondano dan Danau Towuti di Sulawesi. 

b. Danau Vulkanik, yaitu danau bekas gunung api. Air danau berasal dari curah 

hujan yang tertampung pada lubang kepundan atau kaldera. Contohnya Danau 

Kawah Gunung Kelud, Gunung Batur, dan Gunung Galunggung. 

c. Danau Vulkano-Tektonik, yaitu danau yang terbentuk karena gabungan proses 

vulkanik dan tektonik. Patahan atau depresi pada bagian permukaan bumi pasca 

letusan. Dapur magma yang telah kosong menjadi tidak stabil sehingga terjadi 

pemerosotan atau patah. Cekungan akibat patahan tersebut kemudian diisi oleh air 

contohnya Danau Toba di Sumatera. 

d. Danau Karst (solusional), yaitu danau yang terbentuk pada daerah batu gamping 

yang mengalami pelarutan sehingga membentuk lahan negatif atau berada di 

bawah rata-rata permukaan setempat. 

e. Danau Ladam (oxbow lake) terbentuk akibat proses pemotongan saluran sungai 

meander secara alami dan ditinggalkan oleh alirannya sehingga disebut juga kali 

mati. 



f. Bendungan, yaitu danau buatan manusia yang dibentuk dengan cara membendung 

aliran sungai. Bendungan buatan manusia lebih dikenal dengan istilah waduk, 

seperti Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, Waduk Saguling, Karangkates, dan 

Gajahmungkur. 

g. Danau Glestser, adalah danau yang terbentuk karena es mencair. Pada saat gletser 

mencair dan meluncur ke bawah, gletser tersebut mengikis batuan yang dilaluinya 

sehingga terbentuklah cekungan. Jika terisi oleh air maka terbentuklah danau. 

 

Jenis sungai dibedakan atas asal kestabilan air dan pola aliran. 

a. Berdasarkan Asal Air 

1) Sungai mata air, yaitu sungai yang airnya bersumber dari mata air. Sungai 

ini biasanya terdapat di daerah yang mempunyai curah hujan sepanjang 

tahun dan daerah alirannya  masih tertutup vegetasi yang cukup lebat. 

2) Sungai hujan, yaitu sungai yang airnya bersumber  hanya dari air hujan. 

Jka tidak ada hujan, sungai akan kering kerontang. Sungai ini umumnya  

berada di daerah yang bervegetasi jarang atau terletak di daerah lereng, 

sebuah gunung atau perbukitan. 

3) Sungai gletser, yaitu sungai yang airnya bersumber dari pencairan es atau 

salju. Sungai ini hanya ada di daerah lintang tinggi atau di puncak gunung 

yang tinggi. Contohnya sungai Membramo di Papua. 

4) Sungai campuran, yaitu sungai yang airnya besumber dari berbagai 

macam sumber, baik dari hujan, mata air dan pencairan salju atau es. 

Artinya, air dari berbagai sumber tersebut bercampur menjadi satu dan 

mengalir sampai lautan. 

 

b. Berdasarkan Kestabilan Air 

1) Sungai perenial, yaitu sungai yang airnya permanen atau selalu berair pada 

musim hujan dan kemarau. Contohnya sungai di Kalimantan, Sumatera 

dan Jawa. 

2) Sungai intermitten, yaitu sungai yang air hanya  pada waktu musim 

kemarau. Contohnya sungai Benam dan Membramo di Sumba. 



3) Sungai ephemeral, yaitu sungai yang berair hanya pada waktu datang 

hujan. Contohnya sungai di Nusa Tenggara. 

 

Tipe sungai yang dikelompokkan berdasarkan arah jurus dan kemiringan formasi 

batuan di bawahnya adalah sebagai beriktu. 

a. Sungai konsekuen (K) adalah sungai yang alirannya mengikuti kemiringan 

batuan. 

b. Sungai subsekuen (S) adalah sungai yang arah alirannya sejajar dengan jurusa 

lapisan batuan. 

c. Sungai obsekuen (O) adalah sungai yang arah alirannya berlawanan dengan arah 

kemiringan lapisan batuan. 

d. Sungai resekuen (R) adalah sungai yang arah alirannya searah dengan sungai 

konsekuen dan alirannya masuk ke sungai subsekuen. 

e. Sungai insekuen (I) adalah sungai yang arah alirannya miring terhadap sungai 

konsekuen atau jurus batuan. 

 

c. Pola Aliran 

Kenampakan pola alirandapat menunjukkan suatu bentuk permukaan bumi, misalnya 

daerah gunung api atau muka bumi yang terbentuk akibat patahan. Suatu pola aliran 

sungai tidak selalu merupakan dalam satu DAS. 

Pola-pola aliran sungai : 

1) Pola aliran dendritik akan tebentuk jika pertemuan antara anak-anak 

sungai ada yang membentuk sudut lancip dan tumpul. 

2) Pola aliran paralel atau sejajar dapat dijumpai pada daerah-daerah 

perbukitan yang memanjang dengan kemiringan lereng yang curam. 

3) Pola aliran trellis dicirikan dengan  percabangan anak-anak sungai pada 

sungai utama yang membentuk sudut siku-siku. Pola ini dapat dijumpai 

pada kompleks pegunungan patahan dan lipatan. 

4) Pola aliran menyebar (radial) menunjukkan ciri aliran yang berbeda arah, 

ada yang ke utara, barat, timur dan selatan. Pola aliran ini biasanya 

terdapat pada daerah gunug yang berbentuk kerucut. 



5) Pola aliran memusat (multi basinal) menunjukkan ciri aliran yang 

memusat pada lahan tertentu. Pola lairan ini biasanya terdapat pada daerah 

cekungan seperti dolina di daerah karst. 

6) Pola aliran annular menunjukkan ciri aliran yang berpencar, tetapi sungai 

orde satu berpusat pada sungai orde dua yang melingkar. Pola aliran yang 

demikian menunjukkan daerah berbentuk kubah yang tererosi lanjut. 

7) Aliran rectangular merupakan pola aliran dari pertemuan antara alirannya 

membentuk sudut siku-siku atau hampir siku-siku. Pola aliran ini 

berkembang pada daerah rekahan dan patahan. 

Pemanfaatan potensi sungai sebagai potensi perairan darat antara lain, sebagai sumber 

irigasi pertanian, sumber air minum bila sudah dilakukan pengolahan, tempat rekreasi 

alam, sumber bahan bangunan (batu kali, dan pasir, pada daerah tertentu dapat 

digunakan untuk sarana transportasi). Usaha yang dilakukan untuk menjaga 

kelestarian sungai dilakukan dengan cara, melakukan pembersihan di sekitar daerah 

aliran sungai, melarang membuang sampah di sungai, memelihara kelestarian hutan 

di bagian hulu sungai, tidak mengambil material bangunan di dalam sungai secara 

berlebihan agar debit sungai tidak besar, melarang pemanfaatan lahan di sekitar 

sempadan sungai. 

Manfaat danau : 

1. Perikanan 

2. Sumber air bersih 

3. Sumber tenaga air 

4. Irigasi pertanian 

5. Pengendali banjir 

6. Obyek wisata 

 


