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I Dasar Peta dan Pemetaan
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Standar Kompetensi:

','=r-:raktikkan keterampilan dasar peta dan pemetaan.

i.lluan Pembelaiaran
:.:: rh mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:. ','enlelaskan pengertian dan sejarah peta

-','engidentifikasi komponen-komponen peta
i',':nlelaskan jenis-jenis peta berdasarkan pengelompokannya
- 'i:nielaskan kegunaan membaca peta,

: ','3mbuat peta dari hasil pengukuran langsung di lapangan
: ','engidentifikasi proyeksi peta yang cocok untuk suatu daerah.

Pernahkah Anda tersesat di suatu tempat? Apa yang Anda lakukan jika Anda tersesat? Jika Anda
:acatterbang, Anda tidak akan tersesat. Mengapa demikian? Ketika Anda berada diatas, pandanganmu
r:'.adap kenampakan daratan tidak terhalang. Lain halnya jika di daratan, pandanganmu terhalang
- :r benda-benda yang tinggi dan besar, seperti pepohonan, perumahan, dan gedung-gedung
::ningkat. Dengan demikian, jalan ke arah yang Anda tuju tidak kelihatan sehingga Anda tersesat.

Sayangnya, Anda tidak dapat terbang. Namun, ada sebuah alat yang memungkinkan seolah-olah
-anusia dapat terbang. Apakah alat itu? Alat itu adalah peta. Tentu Anda sudah pernah melihat peta,
:-kan? Nah, ketika Anda melihat peta, misalnya peta lndonesia, itu beraftiAnda sedang berada di atas

', iayah lndonesia. Seperti itulah kenampakan wilayah lndonesia jika dilihat dari atas. Begitu juga jika
:nda melihat peta negara Jepang, Cina, dan negara-negara lain di dunia, itu berarti Anda tengah
:erada di atas wilayah negara-nagara itu. Jadi kesimpulannya, peta adalah kenampakan permukaan
:,mi jika dilihat dari udara.

Bagaimana sejarah perkembangan peta? Peta selalu berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan
cerkembangan teknologi. Apa fungsi sebuah peta? Hal-hal apa saja yang berhubungan dengan peta?
Jntuk menjawab pertanyaan itu, simak dan pahami bahasan berikut ini!

Menurut ICA (lnternational Cartoghraphic Assosiation) peta adalah gambaran unsur-unsur
permukaan bumi (yang berkaitan dengan permukaan bumi) dan benda-benda di angkasa. Kartografi
merupakan dokumentasi ilmiah dan hasil karya seni.
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Menurut Erwin Haisz, peta merupakan gambaran konvensional permukaan bumi seperti

kenampakannya jika dilihat dari atas yang diperkecil dan ditambah tulisan{ulisan sebagai penjelasannya.

Gambaran konvensianal adalah gambaran yang sudah umum dan sudah diatur dengan aturan tertentu

yang diakui umum. Menurut Soetarjo Soerjosumarno, peta merupakan lukisan dengan tinta dari seluruh

itau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran (skala).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa peta adalah gambaran konvensional dari permukaan

bumi pada bidang datar yang digambakan dengan skala dan disesuaikan dengan tujuan tertentu'

Seiarah peti dimulai dari bentuk paling sederhana sampai bentuk yang modern, Berdasarkan

zamannya, peta dapat digolongkan sebagai berikut'

l. Perpetaan Zaman Kuno

pada zaman kuno, bangsa-bangsa di dunia yang dapat membuat peta adalah sebagai berikut.

a. Bangsa Yunani; mengenal dan meyakini bentuk bumi adalah bulat dan membagi globe menjadi

wilayah sekitar kutub, khatulistiwa, garis lintang, dan garis bujur, serta menghitung keliling bumi.

b. Bangsa Cina; memetakan negaranya dengan arah, jarak, dan ketinggiannya.

c. Bangsa Mesir Kuno; melakukan pengukuran tanah atau geodesi untuk penentuan pajak bumi.

d. Aangsa Babilonia; membagi lingkaran menjadi360", setiap 1o= 60'dan setiap 1'= 60o. Aturan itu

sampai sekarang menjadi dasar pembagian waktu dalam sistem pararel dan meridian.

2, Perpetaan Zaman Pefiengahan

Pada zaman pertengahan, pemetaan atau kartografi mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan

oleh hal-hal berikut:

a. agama memengaruhi ilmu pengetahuan;

b. peperangan memengaruhi ilmu pengetahuan; dan

c. pendapat Ptolemeus diluPakan.

3, Perpehan Zaman Renalsance

Perpetaan pada zaman renaisance berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan oleh hal-hal

berikut:

a. banyaknya pengikut Ptolemeus yang mengembangkan teorinya;

b. ditemukannya sistem cetak; dan

c. penemuan daerah baru karena penjelajahan.

4, Perpetaan Zaman Modern

pada zaman modern perkembangan pemetaan dikelompokkan menjadi tiga periode, yaitu:

a. Periode reformasi; yaitu periode pemetaan yang ditunjang dengan metode perbankan.

b. Periode nasional; merupakan periode pemetaan yang mengutamakan batas-batas negara secara jelas.

Pada zaman ini kawasan militer harus jelas batasnya, sepefti negara lnggris, Prancis, dan Spanyol.

c. Periode internasional; dimulai abad XIX dengan hubungan antarnegara meliputi bidang ekonomi,

sosial, budaya, dan politik sehingga pemetaan suatu negara harus jelas dan diakui bangsa-bangsa

di dunia.



li 5 Pemetaan lndonesia

l.

u Pemetaan lndonesia dimulai zaman VOC, pemerintahan kolonial sesudah VOC, tahun 1890-

h 1945, dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik lndonesia. Jawatan topografi didirikan pada

tanggal 20 September 1945 di Malang. Pada tahun 1949, jawatan ini pindah ke Surakarta, dan tahun

n 1950 pindah ke Jakarta. Saat ini, bidang survei dan pemetaan di lndonesia ditangani oleh Badan

Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) yang berkedudukan di Cibinong, Bogor.

n

ss-.=- 
I : E 5 S E & A * B fr E il S u s 5 * flr fl S S 6 U !l I A J i S I I I ri :

B. Konnponen Peta

Komponen-komponen peta merupakan kelengkapan penting peta agar tampil baik dan informatif.

Cmtohnya: peta provinsi Jawa Timur. Komponen-komponen peta tersebut adalah sebagai berikut.

l. Judul Pelp

Judul peta merupakan nama peta atau nama daerah yang digambar dan terletak pada bagian

sdrt lcnan atas peta atau bagian tengah atas peta. Penulisan judul peta hendaknya menggunakan

hruf cetak tegak, semua menggunakan huruf besar, dan sistematis.

2 Sleala Peta

Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang ukurannya diperkecil. Oleh karena itu, dalam

menggambar peta digunakan skala. Skala peta adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak

sebenamya di permukaan bumi. Skala peta dapat dinyatakan dengan angka, gambar, dan tulisan.

Skala peta dibedakan sebagai berikut.

e- Skala numerik atau skala angka, yaitu skala peta yang dinyatakan dengan angka atau bilangan

pecahan.

Contoh: skala 1 : 500.000

$<ala tersebut menunjukkan bahwa jarak 1 cm pada peta sama dengan jarak 500.000 cm atau 5 km

d permukaan bumi. Angka pembagi yang semakin besar, berarti skala peta semakin kecil.

Contoh: skala 1 : 200.000 lebih kecil dari skala 1 : 50.000.

b. Skala grafik atau skala garis, yaitu skala peta yang dinyatakan dengan garis lurus dan dibagi dalam

beberapa bagian yang sama.

Contoh:

0 20km

0 1 2 3 4 Scm

Skala ini menunjukkan bahwa setiap ruas peta sama dengan 4 km jarak sebenarnya di permukaan

bumi. Skala grafis ini dapat diubah menjadi skala numerik. Jika setiap ruas itu panjangnya 1 cm

mewakili 4 km maka skala petanya adalah 1 : 400.000.

G Skala verbal atau skala tulisan, yaitu skala peta yang dinyatakan dengan tulisan.

Contoh: satu cm pada peta sama dengan seribu meter di permukaan bumi.

Dasar Peta dan Pemetaan



g, Orlentasl Peta/Penunfluk Arah

Orientasi peta berguna untuk menunjukkan arah mata angin sering disebut dengan orientasi. Di

dalam peta, arah mata angin utara diletakkan di bagian atas, selatan di bawah, barat di bagian kiri, dan

timur di bagian kanan. Arah mata angin ditulis, digambar, atau dituniukkan dengan anak panah atau

petunjuk arah.

4. Slmbol Peta dan Legenda

Simbol pada peta mewakili kenampakan atau objek yang ada di permukaan bumi. Penjelasan

mengenai simbol-simbol pada peta disajikan dalam suatu legenda. Berdasarkan kenampakannya,

simbol dibedakan menjadidua, yaitu simbol budaya dan simbol alam. Simbolyang mewakili kenampakan

alam, misalnya sungai, gunung, dan danau.

Berdasarkan bentuknya, simbol dibedakan menjaditiga, yaitu simboltitik, contohnya kota, gunung,

dan objek-objek lain yang merupakan letak suatu tempat di permukaan bumi; simbol garis, contohnya

sungai, jalan, rel, batas wilayah, dan objek lain yang menyajikan data geografi berupa garis; serta

simbol area, contohnya danau, rawa, gurun, dan objek lain yang berupa luasan terbuka. Simbol pada

peta sering digambarkan sesuai dengan kenampakan yang diwakilinya contoh: lapangan udara

disimbolkan dengan gambar pesawat terbang. Tetapi ada juga simbol yang tidak menggambarkan apa

yang diwakilinya, contoh: kota disimbolkan dengan gambar titik atau lingkaran.

5, Tata Warna

Pada peta berwarna, tata warna digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek di

permukaan bumi. Perbedaan warna pada peta politik menunjukkan wilayah negara, provinsi, atau

kabupaten yang berlainan. Adapun pada peta fisik, warna menunjukkan kenampakan tempattempat

dengan ketinggian yang berbeda-beda, seperti laut, dataran rendah, dan pegunungan. Pembuat peta

menggunakan standar warna untuk membedakan ketinggian tempat yang bervariasi,

Secara umum, warna-warna yang digunakan pada peta benruarna adalah sebagai berikut.

Wama biru tua untuk menggambarkan perairan dalam. Contoh: laut, samudra, dan palung laut.

Warna biru muda untuk menggambarkan perairan dangkal. Contoh: teluk, selat, danau, dan landas

benua.

Wama hijau muda untuk menggambarkan dataran rendah. Contoh: daerah pesisir atau daerah rawa.

Warna cokelat muda untuk menggambarkan dataran tinggi dan perbukitan'

Warna cokelat tua untuk menggambarkan gunung dan pegunungan.

Letterlng

Lettering adalah semua tulisan atau huruf-huruf yang tertera di dalam peta, yang berfungsi untuk

mempertegas arti simbol-simbol yang ada pada peta. Setiap nama simbol menggunakan huruf-huruf

standar berikut.

a. Huruf Romawi

Huruf Romawi besar untuk menuliskan nama kota-kota besar, ibu kota negara, bagian negara, dan

nama-nama negara. Adapun huruf Bomawi kecil digunakan untuk menuliskan nama desa, kota,

kabupaten, dan kota karesidenan.

a.

b.

c.

d.

e.

b.
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Huruf italic

Huruf italic besar digunakan untuk menuliskan nama danau yang luas, laut yang luas, sungai
besar, selat yang luas, teluk yang besar, dan lautan. Adapun huruf italik kecil digunakan untuk
menuliskan nama rawa, sungai kecil, danau kecil, selat sempit, dan teluk yang sempit.

Huruf gothic

Huruf gothic tegak besar digunakan untuk menuliskan nama gunung, jalur pegunungan, dataran
rendah, lembah luas, dan dataran tinggi yang luas. Adapun huruf gothic tegak kecil digunakan
untuk menuliskan nama lembah sempit, dataran tinggi, igir-igir pegunungan, bukit-bukit, dan puncak
bukit yang rendah.

Huruf gothic miring

Huruf gothic miring besar digunakan untuk menulis nama-nama pemancar televisi, pemancar radio,

kantor telepon besar, jalan kereta api, jembatan, jalan raya, lapangan terbang, internasional, dan
temwongan. Adapun huruf gothic miring kecil digunakan untuk menuliskan nama-nama pemancar
radio lokal (radio amatir), terowongan pendek, jembatan sempit, dan bangunan-bangunan kecil.

Sumber pembuatan peta merupakan sumber peta, seperti sumber kutipan (atlas atau peta topografi),

=--ber data, seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian, atau Dinas Peternakan perlu dicantumkan

--:.< kebenaran peta yang dibuat.

Garis astronomis biasanya dituliskan pada garis tepi yang menunjukkan angka derajat, menit, dan
:=: < garis lintang dan garis bujur. Garis astronomis sering disebut sebagai jarum jaring derajat atau
'::,Cinat peta, yang terdiri atas koordinat lintang dan bujur. Besaran bujur adalah garis yang diukur
:= am derajat dari titik 0" (Meredian Greenwich). Bujur dari Meredian Greenwich ke arah timur disebut
:-.,r tlmur (BT)dan ke arah barat disebut bujur barat (BB). Adapun besaran lintang adalah garis yang
: -<lr dalam derajat dari ekuator (khatulistiwa) ke arah Kutub Utara atau Kutub Selatan. Lintang dari

=' ,ator ke arah Kutub Utara disebut lintang utara (LU) dan ke arah Kutub Selatan disebut lintang
>: a:an (LS). Garis astronomis digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat. Contohnya: 7"40'.

lnset peta adalah peta kecil tambahan yang memberikan kejelasan salah satu bagian yang terdapat
: lalam peta. lnset peta menunjukkan lokasi yang penting tetapi kurang jelas dalam peta. lnset peta

-:a digunakan untuk menggambar suatu wilayah yang tidak tergambar pada peta karena terbatasnya
-:d a gambar. Misalnya, pada peta Kota Semarang terdapat inset Jawa Tengah.

Garis tepi biasanya dibuat rangkap dua, yang bedungsi untuk membatasi peta dengan komponen-
' :^'rponennya. Garis ini dapat membantu membuat peta tepat pada posisi di tengahtengahnya.

-lasar Peta dan Pemetaan



a.

b.

c.

d.

e.

2.
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Jenis-jenis peta dapat dikelompokkan menurut skala, isi, dan metode pembuatannya.

l. Jenis Peta Berdasarkan Skalanya

Berdasarkan skalanya, peta dibedakan sebagai berikut'

Peta kadaster, skala < 1 : 5.000.

Peta skala besar, skala 1 : 5.000-1 : 250'000.

Peta skala sedang, skala 1 : 250.00f1 : 500.000.

Peta skala kecil, skala 1 : 500.00f1 : 1'000.000.

Peta geografi, skala > 1.000.000.

Jenis Peta Berdasarkan lsinYa

Berdasarkan isinya, peta dibedakan dua macam, yaitu:

Peta urnum
peta umum merupakan peta yang menggambarkan kenampakan secara umum, baik kenampakan

alami maupun kenampakan sosial budaya (buatan).

Peta umum dikelompokkan sebagai berikut.

1. peta korografi, yaitu peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang

bersifat umum dan berskala kecil. Kumpulan peta korografi disebut atlas.

2. peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan relief atau bentuk permukaan bumi dan berskala

besar.

Peta topografi menggambarkan hal-hal berikut ini'

a) Kenampakan retiet; menggambarkan tinggi rendah permukaan bumi, seperti laut, sungai,

gunung, pegunungan, pantai dan daratan.

b) Lokasi; menggambarkan tentang arah, jarak, dan luas.

.i peta dunia; menggambarkan keadaan dunia secara urhum dan berskala kecil.

Peta khusus
peta khusus (tematik) adalah peta yang menggambarkan kenampakan dari suatu wilayah.

Contohnya: peta iklim, peta tanah, peta statistik, peta persebaran tanaman perkebunan, dan peta

kepadatan penduduk.

Jcnls Peta Berdasarkan Metoclc Pembuatannya

Berdasarkan metode pernbuatannya, peta dibedakan menJadi dua, yaitu:

Peta kualitatif, yaitu peta yang digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol.

Metode penggambaran peta kualitatil adalah sebagai berikut.

1. Metode korokonatif, yaitu penggambaran peta dengan menggaris tipis dan memberi warna.

2. Metode korokorematik, yaitu penggambaran peta menggunakan simbol pada peta dengan

huruf, misalnya pohon, manusia, biii-biiian, atau mineral.

3. Metode indeks figur, yaitu penggambaran peta menggunakan simbol -----, +++++, atau vww'

b

GeografiXll



r Peta kuantitatif, yaitu peta yang menggunakan garis-garis untuk menghubungkan daerah-daerah
yang mempunyai kesamaan.

Contohnya:

1. lsotherm, yaitu garis-garis yang menghubungkan daerah-daerah yang sama temperaturnya.
2. lsoplet, yaitu garis-garis yang menghubungkan daerah-daerah yang sama ketinggiannya.
3. Koroplet, yaitu garis-garis sejajar pada peta yang berbeda intervalnya.

Membaca peta pada hakikatnya mempelajari kenampakan di permukaan bumi dengan simbol yang

=:a pada peta. Berdasarkan simbol-simbol yang dianalisis, akan diperoleh kesimpulan. Dari kesimpulan

='sebut dapat diberikan penafsiran yang berhubungan dengan unsur-unsur geografis lainnya.
Dalam pembacaan peta, seorang pembaca pela (map reader) harus mengerti dan jeli terhadap

.=mua kenampakan geografis yang dicerminkan oleh berbagai macam simbol peta. Tindak lanjut dari
:=rbacaan peta adalah penafsiran peta. Membaca dan menafsir merupakan kesatuan yang bulat.
','=mbaca peta digunakan untuk menjelaskan unsur-unsur geografis yang menyangkut hal-hal berikut.

Contoh unsur persebaran adalah persebaran jenis tanah, persebaran jenis tumbuhan, persebaran
:'r900 lalu lintas, dan persebaran jenis-jenis usaha pertanian.

contoh unsur pola adalah pola aliran sungai dan pola persebaran penduduk.

-:^:ch dalam peta:
: - a aliran sungai yang lurus-lurus menunjukkan bahwa daerahnya tinggi dan miring. Daerah semacam-- nempunyai gradien sungai yang cukup besar, banyak jeram, dan lembah sungai berbentuk V.

Unsur hubungan digunakan untuk membuat deskripsi dan penjelasan hubungan berbagai fenomena

=-: ada di daerah pada peta. Misalnya, hubungan antara relief permukaan bumi dengan aktivitas
:=:arran. permukiman, dan jaringan lalu lintas.

ItIrtItttaIIatrlIt:rti

Pembuatan Peta

Langkah-langkah Pembuatan Peta

Di dalam pembuatan sebuah peta, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, antara lain:
menentukan daerah yang akan dipetakan
membuat peta dasar (base map)
mencari dan mengklasifikasikan data sesuai dengan kebutuhan

l,-sar Peta dan Pemetaan



d. membuat simbol-simbol yang mewakili data

e. menempatkan simbol-simbol pada peta dasar

f. membuat legenda atau keterangan

g. melengkapi tulisan secara baik dan benar

2 ,knpefuter dan ttenperkerlll Perr.

Memperbesar dan memperkecil peta dari peta aslinya dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu

dengan menggunakan:

a. Cara fotokopi

Dengan fotokopi, peta dapat diperbesar atau diperkecil sesuai keinginan. Untuk peta yang

menggunakan skala garis atau skala batang, jika diperbesar atau diperkecil dengan fotokopi maka

skalanya hanya mengubah jarak dan angka tiaptiap bagiannya yang disesuaikan dengan berapa kali

perbesaran atau perkecilannya.

b. Alat pantograf

Pantograf merupakan alat untuk memperbesar atau memperkecil gambar. Alat ini bekerja dengan

prinsip paralelogram. Untuk mengubah skala peta, cukup dengan mengatur letak dari baut'bautnya dan

menentukan panjang pendek lengan pantograf. Alat ini relatif lebih murah jika dibandingkan perbesaran

atau perkecilan peta dengan fotografis

G ari s- gari s koo rdi n aU g rid

Langkah-langkah memperbesar peta dengan grid adalah sebagai berikut.

Membuat grid pada peta yang akan diperbesar.

Membuat grid yang lebih besar pada kertas yang akan digunakan untuk menggambar peta baru.

Pembesaran grid sesuai dengan rencana perbesaran peta.

Memberi urutan angka atau abjad pada kedua grid untuk memudahkan pemindahan letak dan

bentuk peta.

Memindahkan letak dan bentuk peta dari peta dasar ke kertas yang akan dibuat peta baru sesuai

koordinatnya.

Mengubah skala.

Contohnya, peta yang berskala 1 : 11.000.000 diperbesar 2 kali (besar grid 0,5 cm x 0,5 cm

dijadikan 1 cm x 1 cm) sehingga skalanya berubah menjadi 1 : 5.500.000.

Adapun langkah-langkah memperkecil peta dengan grid adalah sebagai berikut.

Membuat grid pada peta yang akan diperkecil.

Membuat grid yang lebih kecil pada kertas yang akan digunakan untuk menggambar peta baru.

Pengecilan grid sesuai dengan rencana perkecilan peta.

Memberi urutan angka atau abjad pada kedua grid untuk memudahkan pemindahan letak dan

bentuk peta.

1.

2.

3.

4.

5.
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Memindahkan letak dan bentuk peta dari peta dasar ke kertas yang akan dibuat peta baru sesuai

koordinatnya.

Mengubah skala.

Contbhnya, peta yang berskala 1 : 5.500.000 diperkecil 2 kali (besar grid 1 cm x 1 .cm dijadikan

0,5 cm x 0,5 cm) sehingga skalanya berubah menjadi 1 : 11.000.000.

'i ". . ... r'r'..r"; i ". i.1r

proyeksi peta adalah cara pemindahan sistem paralel/garis lintang dan meridian/garis bujur dari

- :ce bidang lengkung ke bidang datar/peta.

Cara peminOanan dapat dilakukan secara sistematis dan matematis agar memperoleh kesalahan

=rE minimal, dengan ketentuan sebagai berikut.
. bentuk yang diproyeksikan harus tetap
. uas permukaan yang diproyeksikan harus tetap
. larak antara satu titik dengan titik lain di atas permukaan yang diproyeksikan harus tetap

. arah yang diproyeksikan tidak mengalami penyimpangan, harus sesuai arah sebenarnya

Agar peta dapat berlungsi dengan baik, ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih

=- s proyeksi, yaitu:

Conform, yaitu bentuk-bentuk bidang sudut daerah yang digambar pada peta harus sesuai dengan

bentuk aslinya.
. Equivalent, yaitu daerah-daerah atau bidang-bidang yang digambar pada peta harus sama luasnya

dengan luas di atas permukaan bumi setelah dikalikan dengan skalanya.

f quiOistant, yaitu jarak-jarak yang digambarkan di peta harus sama dengan jarak di atas permukaan

cumi setelah dikalikan dengan skalanya.

Berdasarkan bidang proyeksinya, proyeksi peta dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

Proyeksi zenithal (azimuthal) adalah proyeksi yang bidang proyeksinya berupa bidang datar.

r-:;eksi zenithal yang menyinggung bola pada kutub disebut proyeksi azimuthal normal, jika

-:"vrnggung salah satu titik di ekuator disebut proyeksi azimuthal ekuatorial, dan jika menyinggung

.. ah satu titik di sembarang tempat disebut proyeksi oblique (miring). Proyeksi zenithal paling baik

--:rk menggambarkan daerah ekuator.

proyeksi kerucut adalah proyeksi yang bidang proyeksinya bidang kerucut. Proyeksi ini dilakukan

l:"gan memproyeksikan globe. Bidang proyeksi ini pada kerucut yang menyinggung atau memotong

: :ce ditentukan oleh sudut puncaknya. Proyeksi kerucut paling baik untuk menggambarkan daerah-

:a:,ah di garis lintang sekitar 45".

')g
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3, Proyeksl Stllnder

Proyeksi silinder adalah proyeksi yang bidang proyeksinya berupa silinder. Kenampakan yang
ada pada globe diproyeksikan ke bidang silinder yang memotong globe. Hal-hal yang harus diperhatikan
dalam proyesi silinder, antara lain:
- Semua garis lintang (paralel) merupakan garis horizontal.- Semua garis meridian merupakan garis vertikal.
: Proyeksi ini cocok untuk menggambarkan daerah ekuator.

Rangkuman

Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi pada bidang datar yang digambarkan
dengan skala dan disesuaikan dengan tujuan tertentu.
Berdasarkan zamannya, peta dapat digolongkan menjadi perpetaan zaman kuno, perpetaan zaman
pertengahan, perpetaan zaman renaisance, perpetaan zaman modern, dan pemetaan lndonesia.
Komponen-komponen peta meliputi judul peta, skala peta, orientasi peta, simbol peta, legenda,
tata warna, lettering, sumber pembuatan peta, garis astronomis, garis tepi, dan inset peta.
Jenis-jenis peta dapat dikelompokkan berdasarkan skala, isi, dan metode pembuatannya.
Peta berdasarkan skalanya dibedakan menjadi peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang,
peta skala kecil, dan peta geografi.

Peta berdasarkan isinya dibedakan menjadi peta umum dan peta khusus.
Peta berdasarkan metode pembuatannya dibedakan menjadi peta kualitatif dan peta kuantitatif.
Membaca peta pada hakikatnya mempelajari kenampakan bumi dengan simbol yang ada pada
peta,

Membaca peta digunakan untuk menjelaskan unsur-unsur geografis yang menyangkut persebaran,
pola, dan hubungan.

Langkah-langkah pembuatan peta adalah sebagai berikut:- menentukan daerah yang akan dipetakan,- membuat peta dasar,
- mencari dan mengklasifikasi data sesuai dengan kebutuhan,- membuat simbol-simbol yang mewakili data,- menempatkan simbol-simbol pada peta dasar,- membuat legenda atau keterangan,
- melengkapi tulisan secara baik dan benar.
Memperbesar dan memperkecil peta dari peta aslinya dapat dilakukan dengan berbagai cara,
antara lain cara fotokopi, dengan alat pantograf, dan dengan garis-garis koordinat.
Proyeksi peta adalah cara pemindahan sistem paralel/garis lintang dan meredian/garis bujur dari
globe/bidang lengkung ke bidang datar/peta.
Agar peta dapat berfungsi dengan baik, dalam memilih jenis proyeksi harus memenuhi tiga syarat,
yaitu conform, equivalent, dan equidistant.
Berdasarkan bidang proyeksinya, proyeksi peta dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu proyeksi
zenithal, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder.

11.

12.

13,

14.
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L Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada

salah satu huruf a, b, c, d, atau e!

1. Beberapa unsur geografis di bawah initerdapat didalatn sebuah peta yang bersifat linier, kecuali ....

a. sungai

b garis pantai

d. jalan kereta api

e. jalan raya

c. pusat pelayanan

Beberapa jenis peta di bawah ini terrnasuk peta tematik, kecuali ....

a. peta topografi

b. peta geologi

c. peta pariwisata

d. peta kepadatan penduduk

e. peta penggunaan tanah

Sebuah peta topografi rnempunyai skala 1 : 5.000 diperbesar menjadi skala 1 : 25.000 maka

a- lnformasi tidak berubah dan jarak dalam peta tidak berubah.

b. lnlormasi yang disajikan akan semakin detail.

c, Sirnbol-sirnbol kartografi akan sernakin bertambah jurnlahnya.

d. lnformasi tidak berubah tetapi jarak dalam peta berubah.

e. Perbedaan kontur dalarn peta akan bertarnbah besar.

Peta kecil yang disebut peta sisipan yang berfungsi menjelaskan daerah yang dipetakan pada

bkasi yang lebih luas disebut ....

a. orientasi peta

b. skala peta

c legenda

d. inset

e. judul peta

Garis peta yang rhehghubungkan tempat-ternpat yang memiliki tekanan udara yang sarna adalah ....

d. isoterm

e. isohim

t 5cm
#
| 10km

Skala grafis di atas dapat diubah ke dalam skala angka menjadi ....

a sohyet

b sobar

c sobath

a. 1

b. 1

c. 1

d. 1

e. 1

10.000

20.000

100.000

200.000

1.000 000
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7 Simbol pada peta yang menggunakan warna merah dan hitam adalah ....
a. ketinggian

b. kedalaman laut

c. bentang alam

d. dataran tinggi
e. bentang budaya
Berikut ini adalah unsur-unsur peta, kecuali ....
a. legenda

b. skala peta

c. bentuk peta

d. judul peta

e. inset
9. Tanda-tanda konvensional yang umum digunakan pada peta disebut ....

a. sumber peta

b. legenda

c. simbol peta

d. skala peta

e. warna peta

10. Proyeksi peta yang paling baik untuk menggambarkan daerah di sekitar ekuator adalah proyeksi

zenithal

kerucut

conform

silinder
equidistant

ll. Jawablah pertdnyaan-pertanyaan dt bawah lnl dengan atngkat dan tapail

1. Jelaskan pengertian peta!

2. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur sebuah peta!
3. Jelaskan macam-macam skala peta!

4. Apa yang dimaksud proyeksi peta?

5. Sebutkan langkah-langkah membuat peta!

Buatlah sebuah peta sekolah atau tempat belajar.
Petunjuk kegiatan:

1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3-5 orang.
2. Amatilah tempat belajar kalian.
3. Ukurlah jarak setiap bangunan yang ada (panjang, lebar, luas, dan keliling).
4. Catatlah hasil pengukuran kalian.
5. Gambarlah sebuah peta dari hasil pengamatan dan pengukuran kalian.

a.

b.

c.

d.

e.
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Citra Penginderaan Jauh
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E lar l(ompetensi:

bnaiami pemanfaatan citra penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (SlG).

rirar Pembelaiaran
#ihh mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:

illenlelaskan pengertian penginderaan lauh.
illknielaskan sistem penginderaan lauh
ilenielaskan hasil-hasil yang diperoleh dari penginderaan jauh

Menjelaskan manfaat penginderaan jauh.

Menlelaskan langkah-langkah untuk mendapatkan data geografi hasil penginderaan jauh.

llengidentifikasi unsur-unsur dalam interpretasi citra penginderaan jauh.

ttttr

',lanusia memang tidak dapat terbang. Namun, melalui kemampuan daya ciptanya, manusia kini

: =:,: terbang. Kemampuan daya cipta manusia telah mampu menciptakan pesawat yang memungkinkan

-:-Jsra menjelajah di udara. Kemampuan daya cipta manusia kini bahkan mampu mengalahkan

:---rg,Manusia kinitelah mampu menjelaiahidaerah yang tidak dapat dijangkau oleh burung. Daerah
-- ::rnama angkasa luar. Puaskah manusia dengan kemauan "terbang"nya itu? Tidak!

Dengan kemampuan "terbang"nya, keingintahuan manusia untuk menguak misteri bumi kini

-:-rapat lalan. Kemampuan itu telah menyebabkan manusia memiliki pandangan yang sangat tajam

-=:bhi ketajaman mata seekor elang. Kini, manusia telah mampu membuat suatu alat yang dapat

-='angkap objek di permukaaan bumi. Alat ini berupa sensor yang diletakkan sedemikian rupa pada

:-ana yang dapat terbang. Alat itu mampu menangkap, menyimpan, dan menyajikannya dalam bentuk
.-:: 

Can nonfoto. Dari citra itu, misteri kenampakan bumi yang sesungguhnya mulai terkuak. Tidak itu

.=, kemampuan ini tidak hanya mampu mendeteksi gejala alam dan sosial yang ada di permukaan

--- tetapi juga mampu mendeteksi apa yang ada di dalam lautan dan di dalam bumi. Kemampuan

==:elti ini disebut penginderaan jauh.

';;;;**,n,il;"1
Menurut Lindgren, penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk

-:mperoleh dan menganalisis tentang bumi. Adapun menurut Wilson dan Bufon, penginderaan jauh

=:alah suatu ilmu, seni, dan teknik untuk memperoleh informasitentang objek, area, dan gejala permukaan

:-ri dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut.

34ra Penginderaan Jauh 13



Dari pengertian tersebut, penginderaan jauh yang dalam bahasa lnggris disebut remote sensing
diartikan sebagai suatu ilmu, seni, dan teknik untuk mendeteksi suatu gejala alam dan sosial budaya di
permukaan bumi dari jarak jauh dengan menggunakan alat pengindera berupa sensor buatan. Alat
penginderaan jauh disebut sensor, yang terdiri atas:

1. kamera,

2. scanner atau penyiam berupa alat perekam objek, dan
3 radiometer yang dilengkapi detektor.

Alat penginderaan tersebut dipasang pada suatu wahana, seperti pesawat terbang, satelit, atau
pesawat ulang alik.

! I r a I t I I a 5 E F 3 S e I S & I S & * H S I S S A S p g +t s *. ilr ri; il iir: it + ;:i

Sistem Penginderaan Jauh

Perhatikan gambar berikut.

Gambar 2.1 sistem penginderaan jauh 
sunF,' 1,arrto' 1979

Gambar di atas menunjukkan asas penginderaan jauh. Sumber tenaga dalam penginderaan jauh

berasal dari matahari dengan zat perantara berupa atmosfer. Tenaga yang mencapai objek di muka bumi
akan dipantulkan ke sensor dan direkam. Tenaga pantulan dan pancaran yang direkam oleh sensor
setelah diproses menghasilkan data penginderaan jauh yang berupa citra atau data digital. Data
penginderaan jauh setelah diinterpretasi menjadi informasi, yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna,

Komponen-komponen dalam sistem penginderaan jauh adalah sebagai berikut.

1. Sumber tenaga
Dalam penginderaan jauh, tenaga yang digunakan biasanya adalah sinar matahari. Jika pemotretan
dilakukan pada malam hari, digunakan sinar buatan. Penginderaan jauh yang menggunakan
tenaga sinar matahari disebut sistem pasif, sedangkan jika menggunakan tenaga buatan disebut
sistem aktif.

Aneka Pengguna

Data

Sumber

1 enaga
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::..csfer berpengaruh dalam penginderaan jauh karena setiap lapisan atmosfer mempunyai
:='Iedaan dalam menyerap, memantulkan, menghamburkan, dan melewatkan radiasi
::.:'omagnet. Adapun yang dapat melanjutkan energi dan dapat ditangkap oleh sensor mata

=:=ah bagian yang memilikijendela atmosfer. Jendela atmosfer adalah bagian spektrum tampak
-=.a (visibel) yang sering digunakan dalam penginderaan jauh.

--:\
-: ek adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Objek dalam
:=':inderaan jauh meliputi benda (air, tanah, bangunan, dan vegetasi) atau keadaan di atmosfer
-:-oun di permukaan bumi, misalnya suhu udara, kecepatan angin, erosi, dan permukiman. Tiap

:::( mempunyai karakteristik tefientu dalam memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor.

=="!enalan oblek dilakukan dengan menyelidiki karakteristik spektral objek pada citra.

: :'S0 f

:="sor dalam penginderaan jauh dapat berupa kamera, penyiam (scanner), radiometer, atau pita
-=-:netik. Sensor bermanfaat untuk merekam objek yang diindera. Atas dasar proses
:=':kamannya, sensor dibedakan menjadi dua macam, yaitu sensor fotografik dan sensor

= =':'Omagnetik.

": clld
: 

=: lntuk membawa sensor ke udara disebut wahana. Dalam penginderaan jauh, wahana yang

::-naftsp biasanya pesawat terbang atau balon udara. Pada masa sekarang, di mana teknologi
.-::i begitu canggih, digunakan wahana satelit

==': ehan data
:=':ehan data dalam penginderaan jauh berupa data digital (bentuk angka) dan data visual

=-a cg atau gambar).

::rgguna data

'=cerhasilan aplikasi penginderaan jauh terletak pada dapat diterima atau tidaknya hasil
:='grnderaan jauh itu oleh para pengguna data. Jadi, pengguna data merupakan komponen yang

:=^trng dalam sistem penginderaan jauh.

I :'a
Cifa adalah gambar objek sebagai hasil pantulan atau pembiasan sinar yang difokuskan oleh
sebuah lensa atau cermin terhadap objek. Penafsiran dan interpretasi citra atau foto udara digunakan
mtuk mengidentifikasi atau mengenali objek berdasarkan ciri-cirinya dan menilai pentingnya objek

tsrsebut.

Ciha dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a Citra foto, yaitu citra yang dibuat dari pesawat udara dengan alat berupa kamera dan spektrum
tampak mata.

b. Citra nonfoto, yaitu citra yang diperoleh dari pemotretan nonkamera yang diperoleh melalui
penyinaran dengan alat scanner dan menggunakan spektrum tidai< tampak mata (spekrum
elektromagnetik) untuk menghasilkan gambarnya.

-.- Perginderaan Jauh 15
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Manfaat Penginderaan Jauh

Hasil penginderaan jauh dimanfaatkan oleh badan atau lembaga sebagai berikut.
Direktorat Bina Program Kehutanan; memanfaatkan hasil penginderaan jauh untuk inventarisasi
hutan, baik melalui foto satelit maupun foto udara.

LAPAN; menggunakan hasil penginderaan jauh untuk penelitian, inventarisasi, dan evaluasi sumber
daya alam.

LON-LIPl (Lembaga Oseanologi Nasional-Lembaga llmu Pengetahuan lndonesia); memanfaatkan

hasil penginderaan jauh untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan secara konvensional atau

data lapangan sebelum ditentukan daerah yang akan diteliti lebih jauh atau mendalam.

Lembaga Geologi dan Pertambangan LlPl; memanfaatkan hasil penginderaan jauh untuk
mendapatkan informasi geologi secara luas.

Direktorat Geologi; memanfaatkan citra Landsat untuk pemetaan geologi secara umum, yang
meliputi litologi dan struktur geologi.

Secara khusus, hasil penginderaan jauh dimanfaatkan dalam bidang-bidang berikut.

Bidang geologi, sumber daya alam, dan lingkungan

Hasil penginderaan jauh yang berupa citra Landsat, Geosat, dan Spot dapat dimanfaatkan di

bidang geologi, sumber daya alam, dan lingkungan sebagai berikut.

a. Pemetaan permukaan bumi.

b. Menentukan struktur geologi dan macam-macamnya.

c. Pemantauan daerah bencana, seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran.

d. Pemantauan distribusi sumber daya alam, seperti hutan atau bahan tambang.

Bidang hidrologi
Hasil penginderaan jauh yang berupa citra Landsat, ERTS, dan Spot dimanfaatkan di bidang
hidrologi sebagai berikut.

a. Pemantauan luas daerah dan kekuatan banjir.

b. Pemantauan daerah aliran sungai dan pemeliharaan sungai.

c. Pemetaan sungai dan penelitian pengendapan sungai.

Bidang oseanologi
Hasil penginderaan jauh yang berupa citra Seasat dimanfaatkan di bidang oseanologi sebagai berikut.

a. Pengamatan sifat fisis laut, misalnya kadar garam,

b. Pengamatan pasang surut dan gelombang laut.

c. Pemetaan perubahan pantai, abrasi, dan sedimentasi.

Bidang meteorologi
Hasil penginderaan jauh dapat dimanfaatkan di bidang meteorologi sebagai berikut.
a. Pengamatan pola atau sistem angin permukaan.

b. Pengamatan tingkat kondensasi dan kandungan air dalam udara.

c. Membantu menganalisis dan prakiraan cuaca dengan menentukan daerah tekanan udara,
daerah hujan, daerah basah, dan daerah siklon.

4.

5.
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Untuk mendapatkan data geografi hasil penginderaan jauh, langkah-langkah yang harus ditempuh

.dalah sebagai berikut.

Pemilihan foto udara atau citra satelit (image Landsat) bagi daerah yang akan diteliti.

Apabila menggunakan foto udara, sebaiknya dipilih foto yang bersambungan dan terletak dalam

satu jalur terbang agar diperoleh kesan tiga dimensi jika dilihat dengan alat stereoskop.

2 Meletakkan foto udara yang dipilih di bawah stereoskop. Melalui alat ini foto dua dimensi akan

terlihat tiga dimensi sehingga kenampakan objek pada foto mudah diidentifikasi.

i Meletakkan kertas transparan di atas foto udara atau citra satelit yang dipilih.
r Mengidentilikasi kenampakan pada foto udara melalui stereoskop atau kenampakan citra satelit.

: Mengadakan pengelompokan atau deliniasi kenampakan berdasarkan tekstur dan rona yang sejenis

dengan memberi batas-batas dan kode-kode teftentu pada kedas transparan.

: Pemetaan seluruh kenampakan yang telah diidentifikasi pada keftas transparan yang terdapat
pada foto udara atau citra satelit yang diamati.

- Uji lapangan untuk memastikan kebenaran kenampakan yang sudah diamati melalui foto udara

atau citra satelit.

Frf iil;;;.;#rb"il;ffi"":ffi 
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lnterpretasi citra adalah upaya menafsirkan dan mengkaji citra untuk mengenali objek melalui

aapan mendeteksi, mengidentifikasi, dan menganalisis, sehingga citra tersebut dapat diterjemahkan
r-= dalam beberapa disiplin ilmu, sepefti geografi, geologi, dan lingkungan hidup.

Menurut Sutanto, pada dasarnya interpretasi citra terdiri atas perekaman data dari citra dan

:€.{gunaan data untuk tujuan tertentu. Perekaman data citra dapat berupa pengenalan objek dan

.rs{lr yang tergambar pada citra sefta penyajiannya ke dalam bentuk tabel, grafik, dan peta tematik.

Sumber: PenginderaanJauh, Jiild 1, 1W

Gambar 2 2 Foto udara pankromalik hitam putih sebagian kota

Samarinda skala 1:5000. Kapal besar dan kecil serla rumah dapat

dikenali dengan mudah, Ai Sungai Mahakam yang berona cerah

menunjukkan bahwa air itu keruh

1':a Penginderaan Jauh 17



Objek yang telah dikenali jenisnya ini kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan

interpretasinya dan digambarkan ke dalam peta kerja atau peta sementara. Pekerjaan medan dilakukan

untuk menjaga ketelitian dan untuk melengkapi data yang tidak disadap dari citra. Setelah pekeriaan

medan dilakukan maka dilakukan interpretasi akhir dan pengkajian atas susunan keruangan objek

yang menjadi penelitian kita sehingga data hasil interpretasi dapat digunakan sesuai dengan tujuannya'

Secara garis besar, tahapan dalam menginterpretasi citra adalah sebagai berikut.

1. Deteksi, merupakan upaya melihat dan mengenali keadaan objek.

2. ldentifikasi, merupakan upaya mencirikan objek berdasarkan keterangan yang cukup.

3. Analisis, merupakan upaya mengelompokkan objek yang berspesifikasi berdasarkan hasil

identifikasi setiap objek.

4. Deduksi, merupakan proses penyimpulan berdasarkan pada bukti-bukti yang ada.

Dalam menginterpretasikan citra terdapat unsur-unsur penting yang harus diperhatikan' Unsur-

unsur interpretasi citra ini disusun secara berieniang atau secara hierarkis'

Pola Tinggi Bayangan

Sitls Asosiast

Sumber: Estes el al , 1 983

Bagan 2.1 Susunan hierarkis unsur interyretasi citra

Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam interpretasi citra penginderaan jauh tersebut adalah 
l

sebagai berikut. 
I

Bentuk

Bentuk merupakan variabel kualitatif yang memberikan kerangka suatu obiek. Unsur bentuk dapat

membantu untuk mengenali beberapa objek. Contohnya: persilangan jalan raya berbentuk garis

silang, landasan pesawat terbang (bandara) berbentuk kotak memanjang, dan stadion sepak bola

berbentuk bulatan lonjong.

Ukuran

Ukuran merupakan atribut objek yang berupa jarak, tinggi, kemiringan, luas, dan volume. Ukuran

objek, baik ukuran relatif maupun ukuran mutlak, adalah penting. Contohnya: suatu jalan raya yang

lebar tidak akan sama dengan suatu jalan desa serta suatu tempat tinggal yang kecil berbeda

dengan gedung apailemen.

Rona

Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra foto udara hitam putih. Obiek-

oblek yang tampak pada citra mempunyai rona yang berbeda-bada. Perbedaan rona ini disebabkan

oleh sifat pemantulan cahaya yang berbeda-beda dari setiap objek. Contohnya: pasir kuarsa lebih

cerah dibandingkan tanah lapisan atas,

I

_Tingkat
Kerumitan

I
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Pola

Pola merupakan ciri yang menandai susunan keruangan suatu objek. Contohnya, susunan ruang

pohon-pohon pada perkebunan mempunyai pola yang berbeda dengan pepohonan alam. Contoh

ainnya adalah suatu pola yang dihasilkan oleh pekerjaan pembajakan menurut garis kontur dapat

^nemberikan keterangan mengenai topografi, tipe tanah, atau sifat tanaman budi daya yang diusahakan.

Bayangan

Bayangan yang terbentuk oleh suatu objek dipengaruhi oleh arah datangnya sinar matahari dan

,vaktu pengambilan foto (pagi, siang, atau sore). Bayangan suatu objek sangat memengaruhi

penafsir foto terhadap bentuk objek yang diidentifikasi. Contohnya, suatu cerobong asap yang

tinggi atau mesin derek pengeboran minyak di suatu daerah yang tergambar pada foto udara

vertikal dapat menimbulkan kesulitan dalam identifikasi, kecuali dengan melihat bentuk bayangan

objeknya. Dengan alasan yang sama, bayangan dapat juga bersifat mengganggu penafsiran

(arena menghilangkan detail di lapangan. Bayangan gedung-gedung yang tinggi dan tajuk tumbuh-

rumbuhan yang lebat menjadikan objek yang ditutupinya tidak kelihatan.

Tekstur

Tekstur adalah halus kasarnya rona pada citra. Tingkat kekasaran atau kehalusan yang diperlihatkan

oleh citra foto dan nonfoto dapat menjadi suatu kunci yang berguna untuk identifikasi. Contohnya:

lahan rumput mempunyai tekstur yang berbeda dengan lahan yang ditanami jagung serta pohon-

pohon muda mempunyai tekstur yang berbeda dengan pohon-pohon besar yang siap tebang.

Situs

Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Suatu kenampakan dapat

diidentifikasi karena adanya indikator yang menunjukkan letak. Contohnya: sebuah kenampakan

bangunan yang terletak di tepi rel kereta api disimpulkan sebagai stasiun kereta api, sebuah

kenampakan bangunan di tepi laut disimpulkan sebagai pelabuhan, dan sebuah kenampakan

bangunan yang padat ditengah wilayah kota atau berderet-deret di tepijalan raya dapat disimpulkan

sebagai permukiman penduduk.

l Asosiasi

Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek lain. Setiap jenis oblek memiliki

ciri asosiasi tertentu. Contohnya: hutan hujan tropis berasosiasi lebat, permukiman kota berasosiasi

padat, dan jalan raya berasosiasi banyak kendaraan.

Beberapa kenampakan bentang alam yang dapat dikenali dari citra penginderaan jauh adalah

scbagai berikut,

l- Mata air

Mata air besar berona atau warna cerah atau putih, sedangkan mata air lebih kecil berwarna lebih

gelaP.

Z Sungai

Sungai memiliki tekstur permukaan air yang seragam, mempunyai rona yang gelap jika airnya

jernih atau rona cerah jika airnya keruh, arah aliran sungai ditandai ukuran sungai yang semakin

melebar ke arah muara, serta berbentuk memanjang dan berkelok-kelok'

Cilra Penginderaan Jauh 19
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Tanggul sungai

Tanggul sungai bentuknya memanjang dan lebih tinggi dibandingkan air sungai.

Dataran banjir

Dataran banjir tampak relatif rata dengan permukaan sungai, letaknya lebih rendah dibandingkan

sekitarnya, dan warnanya seragam atau tidak seragam.

Gumuk pasir

Gumuk pasir bentuknya sempit memanjang, lurus, atau sedikit melengkung dan berupa igir-igir
yang permukaannya datar serta sejajar dengan pantai.

Hutan bakau

Hutan bakau warnanya hitam sekali dan terletak pada pantai yang becek atau tepi muara sungai.

Hutan rawa

Hutan rawa mempunyai warna dan tekstur tidak seragam atau tidak sama karena ketinggian
pohonnya berbeda-beda serta biasanya terletak di antara hutan bakau dan hutan rimba di kawasan

pedalaman.

Rumput rawa

Rumput rawa tampak teksturnya menyerupai tanaman tebu dan warnanya kelabu.

Nipah

Nipah tampak warnanya cerah dan terletak di tepi sungai atau di tepi pantai.

Sagu

Sagu tampak daunnya membentuk bintang yang tampak jelas dan warnanya gelap.

Rangkuman

Penginderaan jauh adalah suatu ilmu, seni, dan teknik untuk mendeteksi suatu gejala alam dan

sosial budaya di permukaan bumi dari jarak jauh dengan menggunakan alat pengindera berupa

sensor buatan.

Komponen dalam sistem penginderaan jauh meliputi sumber tenaga, objek, atmosfer, sensor,

wahana, perolehan data, penggguna data, dan citra.

Hasil penginderaan jauh dimanfaatkan oleh badan atau lembaga pemerintah, antara lain Direktorat

Bina Program Kehutanan, LAPAN, LON-LIPl (Lembaga Oseanologi Nasional-Lembaga llmu
Pengetahuan lndonesia), Lembaga Geologi dan Perlambangan LlPl, serta Direktorat Geologi.

Secara khusus, hasil penginderaan jauh dimanfaatkan dalam bidang geologi, hidrologi, oseanologi,

dan meteorologi.

Langkah-langkah untuk mendapatkan data geografi hasil penginderaan jauh adalah pemilihan

foto udara bagi daerah yang akan diteliti, meletakkan foto udara dan kerlas transparan yang dipilih

di bawah stereoskop, mengidentifikasi kenampakan pada foto udara melalui stereoskop,
mengadakan pengelompokan atau deliniasi kenampakan berdasarkan tekstur dan rona yang sejenis,

memetakan seluruh kenampakan yang telah diidentifikasi pada kerlas transparan, dan uji lapangan.

Secara garis besar, tahapan dalam menginterpretasi citra adalah deteksi, identifikasi, analisis, dan

deduksi.

Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam interpretasi citra penginderaan jauh adalah bentuk,

ukuran, rona, pola, bayanagan, tekstur, situs, dan asosiasi,

10

7.

1.

7.

4

5
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Latihan

==-: ^leraan jauh bedungsi untuk ....

. -:mbantu dalam penafsiran

-erekam objek di lapangan

renganalisis objek
*emancarkan tenaga agar objek dapat direkam

remantulkan letak objek yang akan direkam

-=-.-i ini gejala sosial yang dapat diidentifikasi oleh penginderaan iauh adalah....

= =civitas gunung berapi
.:'nposisi penduduk suatu daerah

::ndapatan penduduk

:: a persebaran permukiman penduduk

::rsebaran vegetasi di muka bumi

-=: penQiflderaan jauh dapat disimpulkan secara langsung melalui interpretasijika berupa data ....

:gtal
, sual

:: kunder

:r mer

= .,,antitatif

-:=:-ah foto udara memperlihatkan objek berupa perkebunan kelapa sawit. Pada foto itu hanya

:.-a: dilihat daun kelapa sawit, sedangkan batangnya tidak kelihatan. Hal initerjadi karena....

: (amera mengalami kerusakan

: sumber tenaga tidak mampu memancarkan cahaya pada objek

: cemotretan pada malam hari

: ceralatan tidak mampu mendeteksi benda yang kecil

= posisi kamera tegak lurus terhadap objek

i=:a yang dimanfaatkan oleh Departemen Kehutanan dari citra penginderaan jauh adalah ....

= rekstur permukaan bumi

: struktur geologi

: vegetasi di permukaan bumi

: aktivitas gunung berapi

= permukiman di suatu wilayah

l:'lasarkan spektrum elektromagnetiknya, foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum tampak

:.', saluran biru hingga sebagian hijau disebut .,..

= foto ultraviolet

: foto pankromatik

- foto ortokromatik

: foto inframerah asli

: foto inframerah modifikasi

l.r= Penginderaan Jauh 21



7. Citra foto tunggal adalah ....

a. foto yang dibuat dengan sekali pemotretan

b. foto yang dibuat pada saat yang sama

c. citra nonfoto dengan sensor tunggal

d. foto yang tidak sewarna dengan warna aslinya
e. foto yang dibuat dengan kamera tunggal

8. Foto vertikal dan foto condong adalah pengelompokan foto udara berdasarkan ....

a. jenis kamera

b. arah sumbu kamera ke permukaan bumi
c. warna yang digunakan

d. wahana yang digunakan

e. warna foto

9. Berdasarkan sistem wahana, foto yang dibuat dari satelit disebut foto ....

a. orbital

b. udara
c. tunggal

d. jamak

e. warna asli

10, Sebuah citra penginderaan jauh berupa dua buah garis sejajar yang sangat panjang. Di beberapa
bagian tepi garis itu terdapat bangunan yang diinterpretasikan sebagai stasiun. Kenampakan itu

adalah ....

landasan pesawat terbang
jalan raya

sungai

rel kereta api
garis pantai

ll. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Jelaskan pengeftian penginderaan jauh!

2. Sebutkan komponen-komponen dalam penginderaan jauh!

3. Sebutkan variabel pembeda antara citra foto dan citra nonfoto!
4. Sebutkan manfaat hasil penginderaan jauh di bidang hidrologi!
5. Sebutkan kenampakan-kenampakan yang menggambarkan sebuah aliran sungai pada hasil citra

penginderaan jauh!

Tugas

Sebutkan satelit untuk penginderaan cuaca beserta negara yang meluncurkannya!
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, carilah referensi di buku, koran atau majalah.

a.

b.

c.

d.

e.
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Sistem lnformasi Geog ratl
(stG)

I
I I a I I t t I t t I I f I It t il a E I B A & tr F & m E W N W $1, W illi, I

tsr lompelensi:

hctami pemanfaatan citra penginderaan jauh dan sistem informasi geografi (SlG).

fier Pembelaiaran
SmCr mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:' krlelaskan pengertian sistem informasi geografi.
I krjelaskan tahapan kerja sistem informasi geografi.
i lenyebutkan subsistem sistem informasi geografi.
I lenyebutkan komponen-komponen sistem informasi geografi.
r lenjelaskan data sistem informasi geografi.
t Uertielaskan pengelolaan sistem informasi geografi dari data penginderaan jauh dan data teristris- Ianyebutkan manfaat dan keuntungan sistem informasi geografi
t, k$elaskan proses dan hasil sistem informasi geografi.

t!alarttrrttl

"lanusia 
memang makhluk yang tidak pernah puas. Setelah mampu "terbang", manusia ingin

-:-:.lahui planet yang ia tinggali. Oleh karena itu, manusia dengan daya ciptanya, membuat alat
:-: Tampu merekam kenampakan permukaan bumi. Kenampakan di permukaan bumi ternyata
::' sepenuhnya dapat diketahui oleh manusia karena keterbatasan indera penglihatan manusia

.=:: -engidentifikasi. Selain itu, ketika rekaman kenampakan bumi itu dipindahkan ke dalam media
:;--:a peta, banyak kenampakan yang tidak tergambar. Hal itu disebabkan ketelitian manusia sangat
::::aS,

(enyataan itu mendorong manusia untuk menciptakan suatu sistem yang mampu mengolah-:: 'ekaman kenampakan bumi secara lebih teliti. Oleh karena itu, terciptalah sebuah terobosan

=-: revolusioner pada pembuatan dan pengolahan data. Berkat sistem itu, seni kartografi berubah
-=:='a drastis. Setiap detail peta tidak perlu lagi digambar dengan tangan. Apa nama sistem itu?
: =:=i itu disebut sistem informasi geofrafi (SlG). Melalui sistem ini, data lapangan yang terkumpul
:=- rasil survei dimasukkan dalam komputer. Bahkan, ada komputer yang mampu menerima data
: - .a langsung dari satelit. Dengan sistem ini, seorang pembuat peta dapat mengolah data dengan
::'.'cara yang menakjubkan. Sistem ini benar-benar multiguna, utamanya untuk memecahkan
-=.alah yang berhubungan dengan keruangan. Dalam hal ini sistem informasi geofrafi mampu
-=-i sualisasikan data keruangan berikut atribut-atributnya. Modifikasi warna, bentuk, ukuran, dan
. -:ol yang diperlukan untuk mempresentasikan unsur-unsur permukaan bumi dapat dilakukan
-:-lan mudah. Apa saja kegunaan sistem informasi geofrafi ini? Untuk mengetahuinya simaklah
,= an berikut ini.
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Sistem informasi geografi (SlG), dalam bahasa lnggris Geographic lnformation System (GlS) adalah

sistem yang memilikifungsi mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi

atau data yang berkaitan dengan geografi. Peta merupakan bentuk sistem informasi geografi dalam afti

luas karena selembar peta mengandung beberapa macam informasi geografi dalam bentuk warna,

simbol, legenda, atau skala. Beberapa perlimbangan yang mendasari perlunya sistem informasi geografi

adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya peta-peta sumber daya alam yang digunakan untuk perencanaan pembangunan.

2. Kesulitan memperoleh data-data yang sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh jarak yang

cukup jauh untuk memperoleh data; terlalu banyak lembaga pengumpul dan penyimpan data

sehingga kesulitan memadukan data; dan belum adanya keseragaman dalam format penyajian

data sehingga antara data yang satu dengan data yang lain sulit dipadukan secara harmonis.

a I r t ! ! I I I r a I r tr r a t : t r r I r r I I t I r t I r t t : il w il fr ril

Tahapan Kerla.dalam SIG

Pembuatan peta dan analisis data dalam SIG dilakukan dengan tahapan kerja sebagai berikut.

Tahap persiapan, meliputi kegiatan mengkaji informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat

pengguna, membuat konsep dan skema peta yang dibutuhkan sefta rencana analisis peta-peta

yang akan dibuat, menyiapkan peta dasar yang diperlukan, merancang siklus basis data yang

akan dibangun, dan menentukan prosedur kerja dalam memasukkan data ke dalam sistem komputer.

Tahap digitasi peta, yaitu mengubah peta yang masih dalam bentuk lembaran keftas meniadi

dalam format digital (format yang dapat dibaca dan diolah oleh komputer).

Tahap editing, yaitu tahap perbaikan kesalahan dalam pembuatan peta.

Tahap konversi, yaitu tahap penyesuaian koordinat peta yang semula masih dalam koordinat meja

digitasi diubah ke dalam koordinat lintang dan meridian bumi yang sesungguhnya.

Tahap anotasi, yaitu tahap pemberian nama terhadap berbagai objek yang terdapat dalam peta,

seperti nama gunung, sungai, dataran tinggi, dan kota.

Tahap pemberian label, setiap kenampakan pada peta diberi label (identitas geografis).

Tahap analisis data, yaitu tahap pengukuran panjang dan luas pada peta dengan menggabungkan

beberapa peta (overlay) untuk menghasilkan peta baru.

Tahap pelaporan atau keluaran data, yang dilakukan dalam bentuk tampilan pada layar monitor

komputer atau dicetak melalui printer. 
l

9. Tahap mengaitkan basis data dengan jaringan (network) melalui internet.

Secara garis besar, tahapan kerja SIG yang dimasukkan dan disimpan dalam komputer adalah

sebagai berikut.

1. Memasukkan data (input data)

Memasukkan data (input data) adalah membentuk data base di dalam komputer yang dapat

digunakan untuk pengolahan, selanjutnya data ini berupa data atribut dan data keruangan.

2. Memproses data SIG

Memproses data SIG meliputi memanggil, memanipulasi, dan menganalisis data yang telah

tersimpan dalam komputer.

3
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Analisis data ada tiga macam, yaitu:

1 Analisis lebar, yaitu menghasilkan daerah tepian sungai dengan lebar tertentu.b' Analisis penjumlahan aritmatika, yaitu menghasilkan- penluritahan, dapat digunakan untuk
menangani peta dengan klasifikasi baru.

c' Analisis garis dan bidang, dapat digunakan untuk menentukan wilayah dalam radius tertentu,
misalnya daerah rawan banjir, rawan gempa, dan rawan penyakit.

lilengeluarkan data
thta yang telah dianalisis oleh sistem informasi geografis (SlG) dapat memberikan informasi kepada
para pengguna,

arltlarltrttttrltrils&B*&{EAS*&FR*S*s

Subsistem Sistem lnformasi Geografi

I s:em informasi geografi terdiri atas tiga subsistem, yaitu:
l-:srstem masukan (input), merupakan data objek material geografi yang mendukung dan dapat
- -asukkan ke dalam topik geografi. Data ter;ebut kemudian diotatr untut menghasilkin informasi
=-E mudah dipahami. lnput SIG dapat berasal dari peta yang tersedia, tabel, foto udara, citra

.=:: it dan hasil survei lapangan.

- i-:sistem pengolahan, penyimpanan, dan manajemen basis data, memungkinkan untuk: --nculkan kembali atau dikoreksi dengan
:-:s stem penyajian (output), yaitu penyajiafl sta dan hasil dari manipulasi
- =:. Jalam bentuk tabel, flle peta elektronik (di Komputer mampu mengolah
-=.a dari penginderaan jauh, baik berupa foto u un citra radar, yang disimpan:: -.1't memori komputer.

GlllrFEs&sirs**n<aui:iiil;::i::,::i:r
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f,

-; :'sanaan subsistem'subsistem dalam sistem informasi geografi dioperasikan dengan komputer,:-- ':-t' atas komponen-komponen berikut.

: 
='=' 3xat lunak (software)

: 
='=: perangkat lunak sistem informasi geograli terdiri atas beberapa modul. Modul tersebut berupa-::-Kan dan verifikasi data; penyimpanan data; pengelolaan dan manajemen data; presentasi

:= a sefta transformasi data. Paket perangkat lunak kebanyakan dari luai negeri, r.p.,.ti lLWIS,-:l:S SPANS, Map lnfo, Arc lnfo, dan Arc Vlew.

: 
='=-:kat keras (hardware)

-:':"'are merupakan suatu unit komputer yang terdiri atas digitizer (alat yang digunakan untuk-=-:'lah data-data teristris menjadi data digital), printer (alat untuk mencetatioat"a;, plotter (alat
=-: :Lgunakan untuk mencetak peta), CPU|Central Processing Unlt (pusat pemiosesan data: ::: VDUlVisual Display Unlt (komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk-=-"angkan hasil proses CPU), drsk drive (bagian CPU yang bedun[si uniuk menghidupkan: ::'ari dan tape drive (bagian cpU yang b rrlungsi menyimpin data).

1 .=- --asi Geograli
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3. lntelegensimanusia (brainware)

Penyajian data dalam sistem informasi geograf

Hal ini menuntut adanya kemampuan dan pen

manusia merupakan subjek atau pelaku yan

perangkat komputer, Oleh karena itu, intelegensi

IEE=BSESSflSSESS&&

Data Sistem lnformasi G

Data sistem informasi geografi dapat diperole

1. Citra penginderaan jauh

lnput yang berbentuk data SIG dapat diperole

jauh menyajikan berbagai bentuk, wujud, d

sebenarnya. Data penginderaan jauh men

perubahan permukaan bumi setiap saat.

2. Penelitian laPangan

lnventarisasi hutan dapat dilakukan dengan p

didapat data teristris atau data yang diperoleh

dalam sistem informasi geografi untuk diolah

3. Peta dan data lain

Data lain yang digunakan untuk sistem infor

sistem drainase, batas administrasi, dan pe

penebangan kayu, pembangunan jalan, keru

Adapun bentuk data yang dikelola oleh sistem informasi geografi adalah sebagai berikut: l

1. Data spasial, grafis, atau keruangan

Data spasial, grafis, atau keruangan merupa lan data yang berbentuk koordinasi titik, garis, dan

poligon.

2. Data atribut atau deskriPtif

Data atribut atau deskriptif merupakan data yang berbentuk informasi dari lokasi, baik data berbentuk

kualitatif maupun kuantitatif.

t!Ets!SE6s!S$EAEE*g{EEeSW*SS8Si€gftFitf-$irti'li':nilj':r'-il!:t':ii'i:;'r:i-';:l

pengelolaan SIG dari Data Penginderaan Jauh dan DataTeristris

pengelolaan sistem informasi geografi (SlG) dibedakan menjadi dua, yaitu SIG dari data

penginderaan iauh dan SIG dari data teristris'

1. Pengelolaan Sistem lnformasi Geograti dari Data Penginderaan Jauh

Hasil yang diperoleh dari penginderaan jauh yang berupa citra foto dan nonfoto dapat digunakan

sebagai masukan atau data dalam pengelolaan sistem informasi geografi.
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I cntohnya:
^iormasi geografi yang diperoleh dari foto udara pankromatik hitam putih Pabrik Gula Madukismo,
'cgyakarta, adalah sebagai berikut,
, Pabrik

Pabrik dapat dikenali dengan bentuknya yang kotak dan ukurannya besar, jauh lebih besar dari
ukuran rumah tempat tinggal. Lori tampak pada foto dengan bentuk empat persegi panjang dan
ronanya kelabu. Selain itu, bangunannya tampak mengelompok dalam jumlah besar.-: Musim giling tebu di pabrik

Musim giling tebu sedang berlangsung di pabrik terlihat dari asapnya yang mengepul tebal pada
foto udara.

- Perumahan karyawan pabrik gula
Perumahan karyawan pabrik gula terlihat dari pola kenampakan permukiman yang teratur dan
letaknya dekat dengan pabrik gula.

Kenampakan lain yang mudah dikenali dari foto udara adalah sebagai berikut:

= Bentang budaya
Contohnya:
- Jalan, mudah dikenali dari rona dan teksturnya yang sangat kontras terhadap sekitarnya

dengan bentuk memanjang dan lebarnya seragam.- Rumah tempat tinggal, mudah dikenali dari bangunannya yang ukurannya kecil.- Gedung sekolah, mudah dikenali dari bangunannya yang relatif lebih besar dan biasanya
ada lapangan untuk bermain.

Bentang alam
Contohnya:
- Sungai, dikenali dari tekstur dan rona permukaan air yang seragam dan kontras terhadap

sekitarnya.
- Rawa, dapat dikenali dari teksturnya yang tidak seragam, batasnya tidak teratur, dan ronanya

yang belang-belang karena adanya tumbuhan air.

? Pengelolaan Sistem lnformasi Geografi dari Data Teristris

Peta yang digunakan dalam pengelolaan sistem informasi geografi, antara lain peta topografi,
:=:a lahan, peta iklim, peta drainase, dan peta penduduk. Peta-peta tersebut merupakan sumber
:::a yang penting dalam pengelolaan informasi geografi suatu wilayah. Tingkat ketelitian data yang
::eroleh dari peta dipengaruhi oleh data teristris dan cek lapangan.

Kita dapat mengelola sistem informasi geografi dari suatu daerah dengan menggunakan peta.
-=rgan mengelola sistem informasi geografi dari peta, kita dapat mengetahui hal-hil berikut:' jarak dua tempat yang sesungguhnya;

luas suatu daerah dengan menghitung kotak-kotak grid atau planimeter; serta
persebaran daerah permukiman, kawasan bisnis perdagangan, kawasan industri, dan lain-lain.

S stem lnformasi Geografi
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b. Data teristris sebagai sumber informasi

Dalam sistem informasi geografi (SlG), pengol

peta. Dalam pembuatan peta, data yang diperole

menambah simbol-simbol, warna, dan sebagainya.

data teristris yang digabung dengan data pengin

tinggal dipilih dan diberi format yang sama, kemu

base file). File data dasar ini langsung dapat digun

peta dahulu.

T f, T E A B B ft E6 H S S ffi ffi &i& B S ffi

Manfaat dan Keuntungan Si

1. Mantaat Sistem lnformasi Geografi

Sistem informasi geografi sangat bermanfaat

serta bagi kepentingan peftahanan dan keamanan

Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) tela

Pemetaan (Pussurta) TNl. Dalam hal ini, Bakosu

basis data untuk keperluan hankam, sedangkan Pu

pelaksanaan program pemetaan dasar nasional,

telah memulai dengan inventarisasi dan evaluasi

informasi geografi berdasarkan peta-peta dasar seb

sarana perencanaan fisik wilayah dengan memanf

Untuk lebih ielasnya, manfaat sistem informas

a. Mempercepat inventarisasi sumber daya alam d

b. Mempermudah perencanaan pembangunan y

segi lingkungan fisik, ekonomi, sosial, dan ke

c. Dapat digunakan untuk memantau bencana ala

bumi, dan kebakaran hutan.

2. Keuntungan Sistem lnformasi Geograti

Beberapa keuntungan yang diperoleh denga

sebagai berikut,

a. Pengelolaan data dengan biaya murah lika

b. Data dapat diambil Oan Oiunan dengan cepat karena tersimpan dalam file komputer.

c. Data yang berbentuk spasial dan nonspasial dapat dikelola secara bersama-sama.

d. Analisis data dapat dilaksanakan dengan efisten.

e. Data yang sulit diolah secara manual dapat diolah dengan komputer dan tampil secara tiga

f.

g.

dimensi.

Data berbentuk gambar, peta, atau bagan dapat diperoleh secara cepat dan tepat'

Dapat mengolah dan menganalisis data, seperti mengubah, menambah, atau menghapus tanpa

mengganggu data lain yang telah disusun'



i, Data yang berupa kumpulan peta dapat digunakan untuk mengetahui luas hutan yang ditebang
maupun yang belum ditebang; barang tambang yang belum diolah dan yang sudah diolah;rn lahan sawah dan lahan keringnya; serta daerah padat penduduk dan daerin yang jarangn penduduk.

), Dapat dilakukan transformasi data spasial menjadi beberapa laporan atau output tabel, grafik,n diagram, peta, atau gambar sebagai bahan pembuat keputusan.
'a Pada saat ini, sistem informasi geografi (SlG) sangat diperlukan sebagai bahan masukan dalamli perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan sehingga pembangunan dapat

menghemat sumber daya alam, tenaga kerja, waktu, dan peralatan.

Fa 
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Proses dalam Srstem lnfarmasi Geografi

Proses dalam sistem informasi geografi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Cara manual atau konvensional, yaitu informasi yang disajikin dengan warna, simbol, legenda,
alau skala seperti yang terlihat di dalam peta-peta.
cara komputer, digunakan untuk menyimpan informasi dalam file atau disket.

n I Hasil Pengelolaan Data Sistem lnformasi Geografi

ri

lasil yang diperoleh dari pengelolaan data sistem informasi geografi adalah sebagai berikut,
lara manual atau konvensional, hasil yang drperoleh berbentuk bagan, peta, dan hasil perhitungan.
','enggunakan komputer, yaitu data yang berasal dari penginderaan jauh dan data teristris diolah,
: :ayangkan, dan hasilnya berupa informasi geografi yang dicetak pada kertas printer.

Rangkuman

S stem informasi geografi adalah sistem yang memilikifungsi mengumpulkan, mengatur, mengelola,
-enyimpan, dan menyajikan informasi atau data yang berkaitan dengan geografi.
::berapa perlimbangan yang mendasari perlunya SlG, antara lain kurangnya peta-peta sumber
:a',ra alam serta kesulitan memperoleh data-data yang dibutuhkan.
-ef apan pembuatan peta dan analisis data dalam SlG, yaitu tahap persiapan, tahap digitasi peta,
.nap editing, tahap konversi, tahap anotasi, tahap pemberian label, tahap analisis data, tahap
:: aporan atau keluaran data, dan tahap mengaitkan basis data dengan jaringan melalui internet.
Secara garis besar, tahapan kerja SIG yang dimasukkan dan disimpan dalam komputer adalah*emasukkan 

data (input data), memproses data slG, dan mengeluarkan data.
S stem informasi geografi terdiri atas tiga subsistem, yaitu subsistem masukan (input); subsistem
:.ngolahan, penyimpanan, dan manajemen basis data; serta subsistem penyajian (output).
'l,cmponen-komponen sistem informasi geografi meliputi perangkat lunak (ioftware), perangkat
.eras (hardware), dan intelegensi manusia (brainware).

:,:r'r, lnformasi Geografi
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7. Data SIG dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara lain citra penginderaan jauh, penelitian

lapangan, serta peta dan data lain.

gentu-k data yang dikelola oleh SIG adalah data spasial atau grafis serta data atribut atau deskriptif.

pengelolaan SIG dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengelolaan SIG dari data penginderaan

jauh dan pengelolaan SIG dari data teristris'
'lvlanfaat 

btc, antara lain mempercepat inventarisasi sumber daya alam dan mempermudah

perencanaan pembangunan.

keuntungan SiG, antan lain pengelolaan data dengan biaya murah, data dapat diambil dan diubah

dengan iepat, analisis data lebilr efisien, serta data yang sulit diolah secara manual dapat diolah

dengan komputer dan tampil secara tiga dimensi.
proies dalam SIG dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara manual atau konvensional serta

menggunakan komPuter.

Latihan

Pitihtah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada

salah satu hurut a, b, c, d, atau e!

Perhatikan pernyataan berikut!

1) Mengubah data atau informasi yang baru saja diperoleh'

2) Memberikan data atau informasi yang baru saia diperoleh.

3i Mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi yang berkaitan

dengan geografi.

4) Menugaskan pada instansi terkait untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

5) Mencari informasi sebelum mencari data yang dibutuhkan.

Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan sistem dalam SIG adalah nomor ....

Perhatikan pernyataan berikut!

1) Kurangnya peta-peta sumber daya alam.

2) Kurangnya data-data.

3) Kesulitan memadukan data-data lapangan.

4) Adanya keseragaman format penyajian data.

Berdasarkan pernyataan di atas, yang mendasari perlunya SIG adalah nomor ....

1dan2
1dan3
2dan3
2dan4
3dan4

8.

9.

10

11

12.

1

a. 1

b.2
c.3
d.4
e.5

a.

b.

c.

d.

e.
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litian : Fungsi plotter dalam SIG adalah ....

a menampilkan peta dalam bentuk display pada layar monitor
nptif, : mengolah data teristris menjadi data digital
raan : menyimpan data

: mencetak data dalam bentuk angka
rdah = mencetak output berupa peta

- :aJa pembuatan peta dan analisis data dalam SlG, pengukuran panjang dan luas pada petalbah l3ngan menggabungkan beberapa peta untuk menghasilkan peta baru-meiupakan tahap ....'iolah = editing
: persiapan

rerta : digitasi peta

I konversi

e, analisis data
: Perhatikan pernyataan berikut!

1 ) Memperoleh data lapangan.
2) Mengolah data lapangan.

3) Memproduksi perangkat lunak.
l) Membuat peta skala besar.

ra,ri."i 5) Melakukan pengukuran.

Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan fungsi SIG adalah nomor ....
a, 1 dan2
b 2dan3
c, 2dan4
d 3dan4

iltan e. 4 dan 5
: Alasan yang mendasari SIG menggunakan hasil penginderaan jauh sebagai input adalah ....

a, data hasil penginderaan jauh tidak ada kelemahannya
b, data penginderaan jauh menyajikan objek yang sangat luas
c hasil penginderaan jauh memberikan informasi yang sangat memadai untuk diolah lebih lanjutd hasil penginderaan jauh mudah dideteksi
e, hasil penginderaan jauh menyajikan berbagai bentuk, wujud, dan fenomena permukaan bumi

yang sebenarnya- Data yang diperlukan dalam sistem informasi geografi berasal dari hasil ....
a. deteksi radar dan proses komputerisasi
b. penginderaan jauh dan jelajah lapangan
c. hasil penilaian lapangan dan wawancara
d. jelajah lapangan dan laboratorium
e. wawancara dan laboratorium

: Berikut ini yang bukan merupakan keuntungan memanfaatkan SIG adalah ....
a. data yang sulit diolah secara manual dapat diolah dengan komputer
b. tidak bergantung data lain

c. dapat dilakukan transformasi data spasial menjadi beberapa laporan
d. analisis data dapat dilaksanakan dengan efisien
e. data yang brbentuk gambar, peta, atau bagan dapat diperoleh secara cepat dan tepat

1l Sistem lnlormasi Geografi
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9. 
:]O* 

spasial atau keruangan merupakan datayang dikelola sistem informasi geografiyang berbentuk

kualitatif

kuantitatif

informasi dari lokasi

koordinat titik, garis, dan Poligon

e. informasi

10. Data sistem informasi geografi memungkinkan data diubah dengan cepat karena ."'

berupa grafik konvensional

tersimpan dalam file komPuter

bersifat tidak Permanen
terpisah dari data lain

berupa lembaran Peta

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

Jelaskan tahapan kerja di dalam sistem informasi geografi!

Jelaskan tiga subsistem dalam sistem informasi geografi!

Sebutkan lan jelaskan komponen-komponen lang digunakan dalam mengoperasikan sistem

informasi geografi!

Bagaimani keuntungan menggunakan sistem informasi geografi apabila dibandingkan dengan

sistem informasi Yang lainnYa?

sebutkan data-data yang drgunakan sebagai sumber dalam sistem informasi geografi!

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

e.

ll.

1.

2.

3.

4.

5.

Buatlah skema tahapan kerja SIG dari mulai input data sampai output data!

Untuk menjawabnya, carilah referensi dari buku, koran, atau malalah.
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Pola Keruangan
Desa dan Kota

Potensi desa pada hakikatnya adalah kemungkinan-kemungkinan yang dimiliki desa sebagai
- ,:a dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. potensi

=,4 erat kaitannya dengan unsur-unsur yang dimilikioleh desa tersebut. Potensi desa dibedakan atas
-,'='rsi fisik dan potensi nonfisik. Berikut ini akan dibahas setiap potensi desa.

Potensi fisik desa merupakan sumber daya alam yang terdapat di desa dan diharapkan dapat
-=rberi manfaat bagi kelancaran, kelangsungan, dan perkembangan suatu desa. Adapun potensifisik

=.a adalah sebagai berikut.

' Tanah

Tanah merupakan potensi fisik yang sangat penting bagi suatu wilayah, Tanah tidak saja
merupakan tempat berpijak atau bertempat tinggal, tetapijuga sebagai sumber mata pencaharian.
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Bagi masyarakat pedesaan yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian bertani,

tanah merupakan sesuatu yang sangat berharga.

Sebenarnya, di dalam tanah itu sendiri banyak terkandung hasil bumi yang berupa sumber

mineral. Sumber mineral itu juga merupakan kekayaan alam karena dapat dijadikan sumber

mata pencaharian penduduk, misalnya sebagai bahan baku industri dan bahan bangunan.

Air

Dalam kehidupan, air sangat diperlukan oleh

makhluk hidup. Bagi tumbuhan, air diperlukan

dalam pertumbuhan, perkecambahan, dan

persebaran biji. Bagi hewan dan manusia, air

diperlukan sebagai air minum dan sarana hidup

lain, misalnya transportasi bagi manusia dan

tempat hidup bagi ikan. Bagi unsur abiotik lain,

misalnya tanah dan batuan, air diperlukan sebagai

pelarut dan pelapuk.

Sunber: www k1bsd k12 ak us

Gambar 4 2 Cahaya matahari sebagai

sumber energi

Sumber: Members lriPod com

Gambar 4 1 Ai lsungai) sebagai prasarana

transPortasi

3. Cahaya

Cahaya matahari merupakan sumber energiyang

dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Cahaya

matahari terdiri atas beberapa macam panjang

gelombang. Panjang gelombang, intensitas, dan

lama penyinaran cahaya matahari berperan dalam

kehidupan organisme. Misalnya, tumbuhan

memerlukan cahaya matahari untuk proses

fotosintesis.

4. lklim

lklim erat kaitannya dengan suhu dan curah hujan. Suhu dan curah hujan besar sekali pengaruhnya

terhadap jenis tanaman yang dapat diusahakan. Dengan demikian, iklim memiliki peranan penting

dalam bidang agraris. Di samping itu, iklim yang sejuk karena di pegunungan dapat digunakan

sebagai pengelolaan daerah wisata.

5. Cuaca

Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada suatu tempat dan pada waktu tertentu. Cuaca selalu

berubah-ubah, misalnya pagi hujan, tengah hari suhunya tinggi, sore hari awan tebal, malam hari angin

kencang, dan sebagainya. Keadaan cuaca dapat diketahui sebelumnya dengan jalan pengamatan tehadap

unsur-unsur cuaca, yaitu suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, curah hujan, dan angin.

6. Ternak
peternakan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat desa. Di daerah agraris, ternak

tidak sala merupakan sumber mata pencaharian tetapi juga berfungsi sebagai sumber tenaga dan

sumber pupuk. Di samping itu, ternak juga merupakan sumber protein hewani untuk mencukupi

kebutuhan pangan. Bagi keluarga petani, memelihara ternak berfungsi sebagai tabungan keluarga.
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ber

ber

- l/ an usia

'/anusia merupakan potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah. Peranan manusia sangat
:cminan dalam usaha pengelolaan sumber daya alam yang ada. Sebagai potensi fisik, manusia
-erupakan tenaga kerja yang sangat diperlukan di daerah pedesaan, terutama dalam fungsinya
:ebagai pengolah tanah maupun sebagai produsen.

:3:ensi nonfisik desa berkaitan erat dengan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki oleh
::::,ang bersangkutan. Potensi nonfisik itu memiliki peranan penting dalam pengelolaan sumber
:: : , am yang dimiliki oleh desa tersebut. Adapun potensi nonfisik desa itu adalah sebagai berikut.

*,'asyarakat desa

'"asyarakat merupakan kelompok sosial yang memiliki hubungan erat satu sama lain sehingga
-:miliki solidaritas yang tinggi. Rasa senasib, sepenanggungan, serta saling membutuhkan
-:"umbuhkan keinginan untuk bergotong royong. Keinginan tersebut merupakan kekuatan bagi
:= aksanaan pembangunan yang didasari kerja sama dan saling pengerlian.

- -=-baga dan organisasi sosial

-:''baga dan organisasi sosial yang ada di desa memiliki andil besar dalam membantu masyarakat
,=-3 kurang mampu. Bantuan yang diberikan dapat berupa bimbingan, penyuluhan, dan bantuan
':-angan. Contoh lembaga sosial yang terdapat di desa meliputi lembaga sosial pada bidang
-='rerintahan, kesehatan, dan ekonomi, seperti:

w.
=El
:0n.

na

:. ,s

= Pemerintahan

: Pendidikan

: Kesehatan

: Ekonomi

ya

ng

an

)lr

l'n
ap

Badan Penrvakilan Desa (BPD),

Perpustakaan Desa.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Koperasi Unit Desa (KUD).

l=-entara itu, organisasi sosial juga banyak dibentuk di desa. Organisasi ini merupakan wadah
::-' masyarakat pedesaan untuk saling bertemu, berdiskusi, dan bermusyawarah dalam
-='ghadapi berbagai masalah yang muncul di desa.

:::'atur dan pamong desa
::='atur dan pamong desa memiliki peranan penting dalam usaha menggerakkan sumber daya
-=^lsia di desa sefta mengatur kelancaran administrasi desa.

- 
=:-t ap desa memiliki potensi yang berbeda-berbeda sehingga usaha pemanfaatan sumber

" = . :='leda pula. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh pun berbeda-beda.
l:'lasarkan potensi fisik dan potensi nonfisik yang dimiliki, desa dapat dibedakan atas desa

; -::'1"9. desa sedang berkembang (developing viltage), dan desa maju (devetoped viilage).

desa yang belum bisa memanfaatkan potensi yang ada, terutama sumber daya

= a"l karena keterbatasan kemampuan masyarakatnya. Keadaan demikian itu sebenarnya tidak
:';rendaki oleh masyarakatnya sehingga tidak mampu menghindarinya. Hal ini ditandai dengan sikap
;- tngkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat diubah, yang tercermin pada
e-.-.hnya kemauan untuk maju; rendahnya kualitas sumberdaya manLlsia, produktivitas, dan pendapatan;

=.- terbatasnya modal yang dimiliki. Desa seperti itu disebut sebagai desa swadaya, yang pada
---rnya terletak di daerah terpencil.

i : . :-lrlgan Desa dan Kota

rk
ln

Dl

a,
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b

Di lndonesia, desa swadaya ini dikenaliuga seba

Presiden Nomor 5 Tahun 1993, berusaha untuk

dengan membentuk program lnpres Desa Terti

memperkuat kemampuan penduduknya untuk

kesempatan berusaha. Program ini diarahkan pad

mewujudkan kemandirian penduduk dengan me

dan partisipasi.

Desa sedang berkembang (developing village), y

yang ada, tetapi kekurangan dana. Desa seperti

biasanya terletak di daerah peralihan antara d

Masyarakat desa ini sudah banyak yang menge

tingkat menengah. Dengan modal pendidikan i

meskipun masih sederhana. Penggarapan sesu

mengingat dana yang ada terbatas. Masyarakat

Meskipun masyarakat desa swakarya telah cukup

nilai paguyuban. Mata pencaharian masyarakat d

pada bidang pertanian.

Desa maju (developed villagel, yaitu desa yang

secara optimal. Desa seperti itu disebut juga desa

perkotaan. Kehidupan masyarakat desa swasemb

pengaruh dari kota. Oleh karena itu, ciri masyara

pencaharian penduduk sudah sangat bervariasi,

Selain itu, taraf hidupdan tingkat pendidikan pend

di desa swasembada sudah baik.

Untuk mengukur maiu mundurnya suatu desa d

Pertumbuhan penduduk suatu wilayah

Pertumbuhan penduduk suatu wilayah merupaka

pertumbuhan penduduk berkaitan erat dengan

Pendapatan per kaPita

Pendapatan per kapita dalam kajian ini adalah pen

regional digunakan sebagai indikator maju mun

penduduk. Jika suatu wilayah hanya mengalami

pendapatan per kapita maka sama seperti kemau

Perubahan struktur wilaYah

Perubahan struktur wilayah adalah perubaha

Kemajuan suatu wilayah biasanya diseftai den

aktivitas dan sifat-sifat struktural wilayah. Salah

adalah adanya industrialisasi yang diukur dengan banyaknya penduduk yang terserap pada aktivitas

manufaktur.
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Pada dasarnya, potensi kota dapat dibedakan menjadi dua, yaitu potensi fisik kota dan potensi---'sk kota.

:otensi fisik kota adalah sumber daya alam yang terdapat di kota dan dapat memberi manfaat bagi
-=-:T!angan kota, misalnya tanah untuk permukiman, dan pasar, peftokoan serta air untuk kebutuhan
,.-='-lari warga kota.

tr:tensi nonfisik kota merupakan masyarakat kota yang memiliki pelapisan sosial ekonomi yang
--:':13n, bersifat materialistis dan individualistis, toleransi sosial yang tinggi, dan terdapat lembaga-
--::--a sosial yang sudah proposional.

r:tensi nonfisik kota meliputi:

=:tensi sosial, yaitu terdapatnya badan-badan atau yayasan sosial, organisasi pemuda, dan keluarga;
::iensi ekonomi, yaitu terdapatnya pasar, bank, maupun stasiun, yang banyak mendapatkan
-arg untuk pembayaran pemeliharaan kota;
:::ensi politik, yaitu terdapatnya aparatur kota yang menjalankan tugastugasnya, baik aparatur
: : maupun militer; dan
::tensi budaya, yaitu terdapatnya bidang-bidang pendidikan dan kesenian yang ikut
-="yemarakkan kehidupan kota.
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Struktur Ruang Desa dan Kota

Ruang Desa

Sh*lur ruang desa masih sederhana, pada umumnya terdiri atas:
pannukiman penduduk,
pan desa,

aeal pesawahan dan saluran irigasi untuk pertanian,

eeal pekarangan atau kebun (ada tanaman), dan
Egahn.

Ruang Kota

:'--'lur ruang kota merupakan pemanfaatan ruang untuk keperluan tertentu sehingga tidak terjadi
, --.--=aian yang tumpang tindih. Struktur ruang kota sangat kompleks, hal ini dapat dilihat berdasarkan
:--' -fr'l penduduk; ruas jalan; adanya daerah kumuh; adanya pusat kegiatan; serta adanya lahan- -" :=-<antoran, rumah sakit, hotel, dan lain-lain.



c.

d.

Permukiman penduduk, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. banyak yang tidak punya halaman (jarak dengan tetangga sangat dekat).

2. banyak berdiri rumah susun dan flat.

Ruas jalan, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. adanya rambu-rambu lalu lintas.

2. adanya jembatan penyeberangan pejalan kaki.

3. adanya jalan bebas hambatan (jalan tol).

Adanya daerah kumuh, yang tersebar di bawah jembatan layang dan dekat dengan stasiun kereta.

Adanya pusat kegiatan, yang dilatarbelakangi oleh beberapa fungsi kota, antara lain:

1. kota sebagai pusat pemerintahan,

2. kota sebagai pusat perdagangan,

3. kota sebagai pusat industri,

4. kota sebagai pusat budaya dan pendidikan, serta

5. kota sebagai pusat kesehatan.

Adanya lahan untuk perkantoran, rumah sakit, hotel, dan lain-lain.

Perbedaan Struhur Ruang E)rusa dan Struktur Ruang Kota

Perbedaan struktur ruang desa dan struktur ruang kota adalah sebagai berikut:

Kondisi tata guna lahan di desa masih memberikan peluang yang cukup luas bagi pengembangan

wilayah permukiman, sedangkan kondisi tata guna lahan di kota terjadi persaingan dalam

pemanfaatannya secara intensif.

Pola ruang desa, seperti memanjang, tersebar, dan menyebar, ditentukan oleh kondisi alam,

sedangkan pola ruang kota ditentukan oleh modifikasi kekuatan budaya, dengan memanfaatkan

teori konsentris, sektoral, dan pusat kegiatan ganda.

e.

3.

Tabe! 4.1 Perbedaan Kualitatif antara Desa (UrDan) dan Kota (Rurall

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Mata pencaharian

Ruang kerja

Musim/cuaca

Keah I ian/keteram pilan

Rumah ke tempat kerja

Kepadatan penduduk

Kontak sosial

Stratifikasi sosial

Lembaga-lembaga

Kontrol sosial

Sifat kelompok masyarakat

Mobilitas

Status sosial

Transportasi

Agraris dan homogen

Lapangan terbuka

Penting dan menentukan

Umum dan terbesar

Dekat

Tidak padat

Frekuensi kecil

Sederhana dan sedikit

Terbatas dan sederhana

AdaUtradisi

Gotong royong (gemeinschaffi

Rendah

Stabil

Sederhana

Nonagraris dan heterogen

Ruang tertutup

Tidak penting

Ada spesialisasi
Berjauhan

Padat

Frekuensi besar

Kompleks dan banyak

Banyak dan kompleks

Hukum/peraturan tertulis

Gesellchaft

Tinggi
Labil

Kompleks
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lnteraksi Desa dan Kota

1.

2.

3.

4.

5.

lnteraksi berasal dari kata interdan aksr. lnteraksi diartikan sebagai semua bentuk hubungan dan
pengaruh timbal balik antarindividu, antarkelompok, maupun antara individu dan kelompok dalam
masyarakat yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada pelakunya. Pelaku dalam hal ini adalah
individu atau kelompok yang berada di suatu wilayah sehingga sering kali disebutkan pelakunya adalah
wilayah tersebut. lnteraksi terjadi karena usaha orang atau sekelompok orang untuk memenuhi
kebutuhannya yang tidak dapat diusahakan sendiri atau didapatkan ditempat sendiri iehingga diperlukan
bantuan kelompok lain yang berada di tempat lain.

Bentuk-bentuk interaksi, antara lain:
lnteraksi antara zona-zona yang berada di dalam kota tersebut.
lnteraksi antara kota dan desa sekitarnya.
lnteraksi antara kota yang satu dengan kota yang lain.
lnteraksi antara desa yang satu dengan desa yang lain.
lnteraksi antara zona-zona yang berada di satu desa.

Beberapa bentuk interaksi antarwilayah adalah sebagai berikut.
jual beli barang (contohnya: makanan, pakaian, dan lain-lain),
jual beli jasa (contohnya: perbaikan ongkos naik atau kendaraan),
rekreasi (contohnya: pertunjukan, film, musik, dan lain-lain),
pendidikan dan pengajaran (contohnya: kursus-kursus),
ceramah keagamaan,

kesenian, dan

informasi (contohnya: televisi, radio, koran, dan lain-lain).

lnteraksi dapat dilihat sebagai suatu proses sosial, ekonomi, politik, dan budaya, yang cepat ataupun
lambat dapat menimbulkan suatu realitas atau kenyataan. lnteraksi antara desa dan kola dapat terjadi
karena pelbagai faktor atau unsur yang ada di dalam desa, dalam kota, dan di antara desa dengan kota.
Kemajuan masyarakat desa, perluasan jaringan jalan-jalan desa dan kota, integrasi atau pengarun
kota terhadap desa, serta kebutuhan timbal balik desa-kota telah memacu interaksi desa-kota secara
bertahap dan efektif.

Dengan adanya kemajuan-kemajuan di bidang perhubungan dan lalu lintas antardaerah maka
sifat isolasi desa berangsur-angsur berkurang. Desa-desa yang dekat dengan kota telah banyak
mendapat pengaruh kota sehingga persentase penduduk desa yang bertani berkurang dan
menceburkan diri dengan pekerjaan yang nonagraris. Daerah-daerah pedesaan di perbatasan kota
yang dipengaruhi oleh tata kehidupan kota disebut dengan rural urban areas.

Pembangunan regional atau suatu wilayah akan berhasil jika tercapai keserasian antara
pembangunan kota dengan pembangunan desa di wilayah tersebut. Keserasian pembangunan
pembangunan kota dan desa tersebut dapat tercapai apabila terjadi interaksi antara kota dan desa.
Dalam hal ini, desa merupakan hintertand (pendukung) terhadap kota, yaitu:
a. Desa merupakan wilayah sumber bahan pangan bagi masyarakat kota. Sebagian besar lahan di

pedesaan dimanfaatkan sebagai daerah pertanian. Hasilnya dimanfaatkan untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari dan dipasarkan ke kota.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

n
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b. Sumber daya manusia pedesaan usia produktif merupakan sumber tenaga keria. Beraneka ragam

lapangan pekerjaan di wilayah kota banyak menyerap atau membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan

tenaga kerja tersebut sering kali dipenuhi oleh penduduk yang berasal dari daerah pedesaan.

c. Desi memiliki potensi keindahan alam yang masih asli, jauh dari keramaian kota dan polusi.

Kebudayaan masyarakatnya yang unik di desa merupakan daya tarik sektor pariwisata yang

mengundang warga kota yang ingin berekreasi.

d. Desa merupakan pusat industri kecil dan kerajinan tangan rakyat. Produksi industri kecil tersebut

dipasarkan ke kota.
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Faktor-faktor Penyebab lnteraksi Kota

Faktor utama yang memengaruhi terjadinya interaksi kota ada tiga, yakni:

1. Adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi, artinya ada kebutuhan timbal balik antarkota.

Kebutuhan timbal balik tersebut dapat muncul akibat perbedaan kepemilikan. Misalnya, interaksi

antara wilayah yang surplus sumber daya x dan kekurangan sumber daya y dengan wilayah lain

yang surplus sumber daya y dan kekurangan sumber daya x'

Surplus sumber daya x
Minus sumber daya y

Surplus sumber daya x
Minus sumber daya y

Surplus sumber daya y
Minus sumber daya x

Surplus sumber daya y
Minus sumber daya x

Surplus sumber daya x
Surplus sumber daya -v

= interaksi<--
2. Adanya kesempatan untuk berinteraksi, artinya adanya campur tangan/intervensi pihak ketiga

yang dapat menjadi penghambar atau melemahkan interaksi antardua wilayah/kota.

kuat

Surplus sumber daya -r

Surplus sumber daya y
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Surplus sumber daya x

1.

2.

3.

4.

3. Adanya kemudahan transfer atau pemindahan ruang sebagai akibat tersedianya sarana dan

prasarana jaringan jalan dan transportasi.

Minus sumber daya x tetapi memiliki

sumber daya z sebagai alternatif
pengganti sumber daya r.

= interaksi
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, Manfaat lnteraksi Kota dan Desa

Proses interaksi kota dan desa mempunyai manfaat bagi daerah kota maupun desa, antara lain:

Meningkatkan hubungan sosial ekonomi antara penduduk kota dengan penduduk desa.

Pengetahuan penduduk desa meningkat.

Tersedianya tempat pemasaran hasil industri bagi kota.

Tumbuhnya heterogenitas mata pencaharian penduduk desa.

';;;"i"t"*"iffiffiffi4! I6: ri j4 i! r': {:;; ::'::) ': i:

Daerah perkotaan yang berinteraksi dengan pedesaan, pengaruhnya sangat bergantung antara

jarak antara desa dengan pusat kota. Makin jauh dari pusat kota, makin lemah interaksinya.

Menurut R. Bintarto (1975), zona interaksi desa dan kota dibedakan sebagai berikut.

City, merupakan pusat kota.

Suburban atau subdaerah perkotaan, yaitu suatu wilayah yang lokasinya dekat dengan pusat kota

atau inti kota. Wilayah ini merupakan tempat tinggal para penglaju. Penglaju adalah penduduk

yang melakukan mobilitas harian (tanpa menginap) ke kota'

Suburban fringe ataujalur tepi subdaerah perkotaan, yaitu suatu wilayah yang melingkari

suburban dan merupakan daerah peralihan antara kota dan desa.

IJrban fringe atau jalur tepi daerah perkotaan paling luar, yaitu semua daerah batas luar kota yang

mempunyai sifat-sifat mirip kota, kecuali inti kota.

Bural urban fringe alaujalur batas desa-kota, yaitu suatu wilayah yang terletak antara daerah kota

dan daerah desa yang ditandai dengan pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian

dan sektor nonpertanian desa.

Rural, merupakan daerah pedesaan.

Zona suburban, suburban fringe, urban fringe, dan rural urban fringe merupakan daerah-daerah

dengan kehidupan yang modern. Daerah sqperti itu dapat disebut daerah perkotaan. Zona-zona itu

mengelilingi pusat-pusat daerah egiatan atau daerah pusat perdagangan (central busrness district).

1
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Selain pengaruh positif, penetrasi kota terhadap desa dapat menimbulkan pengaruh negatif.

Pengaruh negatif tersebut adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya urbanisasi (migrasi) sehingga memunculkan slum area (daerah kumuh) di perkotaan.

2. Pengaruh media cetak dan elektronik menimbulkan penyakit masyarakat (pekat), seperti pelacuran,

jambret, mabuk-mabukan, dan bentuk kriminalitas lainnya.

3. Tenaga kerja yang potensial di pedesaan makin berkurang dengan banyaknya kesempatan kerja

di kota.

4. Adanya perluasan kota dan masuknya orang-orang kota ke pedesaan (pinggir kota) menyebabkan

perubahan tata guna lahan.

5. Masuknya budaya kota (yang negatif) ke pedesaan akan mengganggu tata pergaulan dan budaya

desa.

Urbanisasi dapat diailikan sebagai berikut:

a. Urbanisasi adalah proses pembengkakan atau penggelembungan kota yang disebabkan oleh

perkembangan penduduk secara kuantitatif, baik secara alami maupun migrasi masuk atau

perpindahan penduduk dari desa ke kota.

b. Urbanisasi adalah proses bertambahnya jumlah kota pada suatu wilayah atau negara yang

disebabkan perkembangan sosial, ekonomi, politik, atau teknologi,

c. Urbanisasi adalah proses berubahnya suasana kehidupan pedesaan menjadi perkotaan yang

disebabkan terladinya interaksi dengan kota sekitarnya, baik secara langsung atau tidak langsung,

melalui media elektronik maupun media massa, sepefii radio, televisi, dan surat kabar.

Urbanisasi dalam arti perpindahan penduduk dari desa ke kota, disebabkan oleh faktor-faktor

berikut:

a. Faktor penarik (fullfactor)dari perkotaan, antara lain:

1. lapangan kerja yang tersedia bervariasi,

2, tingkat upah kerja lebih tinggi,

3. fasilitas pendidikan lebih memadai, dan

4. fasilitas hiburan dan kesehatan lebih memadai.

b. Faktor pendorong (push factof dari pedesaan, antara lain:

1. menyempitnya lapangan pekerjaan (hanya sektor peftanian),

2. menyempitnya lahan pertanian,

3. ketatnya adat dan budaya, dan

4. upah kerja rendah.

I
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a.

b.

c,

d.

Upaya Pengendalian Urbanisasi

Untuk mengendalikan urbanisasi dapat dilakukan hal-hal berikut.
menekan laju peftumbuhan penduduk di pedesaan,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
memperlancar arus transpoftasi dan komunikasi, dan
menciptakan pusat-pusat industri kecil di pedesaan.

ltlrt:t

Konflik Pemanfaatan Lahan

Dalam suatu wilayah, baik daerah pedesaan maupun perkotaan, pasti memiliki suatu masalah
atau konflik. Konflik yang biasa terjadi adalah masalah pemanfaatan lahan. Hal ini dapat terjadi karena
tanpa lahan, prasarana tidak dapat berdiri. Masalah ini banyak dijumpai pada daerah perkotaan,
walaupun konflik pemanfaatan lahan permukiman juga bisa terjadi di pedesaan.

1. Kontlik Pemantaatan Lahan dl Perkotaan

Pada hakikatnya, kota-kota di lndonesia dibangun oleh orang-orang asing. Oleh karena itu, terdapat
beberapa masalah yang erat hubungannya dengan pembangunan kota-kota tersebut. Beberapa masalah
umum yang terjadi di daerah perkotaan tersebut adalah sebagai berikut.
a. Lahan yang sudah terencana untuk segala sarana pokok kota mengalami perubahan seiring dengan

betambahnya jumlah penduduk kota, akibatnya lahan yang sebelumnya tidak terencana difungsikan
lagi untuk menambah sarana dan prasarana kota.

b. Dengan bertambahnya jumlah penduduk kota akibat pertumbuhan alami atau urbanisasi
menyebabkan adanya penggusuran lahan perumahan untuk sarana jalan, baik di dalam kota
maupun yang menuju ke luar kota.

Status kota merupakan tanah-tanah partikelir.

Lahan yang menjadi tempat resapan air banyak tertutup bangunan dan jalan sehingga menyebabkan
banjir,

Lahan tempat tumbuhnya tanaman makin sempit sehingga suhu udara lebih pahas karena sedikit
mengandung.O.
Dengan berkembangnya aktivitas dan jumlah penduduk kota, lahan yang sebelumnya hanya untuk
tujuan pembangunan gedung-gedung perkantoran dan perbelanjaan serta permukiman, berubah
menjadi kota-kota besar yang banyak membutuhkan lahan untuk sarana dan prasarana penunjang
lainnya.

ffcnffi{r P

Penggunaan lahan di pedesaan terdiri atas:
lahan permukiman;

lahan pertanian, baik lahan persawahan maupun lahan kering (ladang), terdapat di daerah sekitar
lembah sungai dan dataran rendah; dan
lokasi untuk industri kecil.

c.

d.

e

a

b
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Oleh karena lahan pedesaan tidak cukup untuk menampung penduduk yang makin bertambah,

menyebabkan rotasi penanaman makin pendek. Rotasi yang pendek mengakibatkan erosi tanah dan

pencucian tanah. Selain itu, dengan semakin bertambahnya prasarana, lahan pertanian berkurang

sehingga lahan yang berlereng banyak digunakan untuk pertanian, yang akan menimbulkan masalah

lingkungan.

rltrltrlllrtrS[*tr1

Dampak Pertu mbuhan Permu kiman Erhadap Kual itas Li ngl

Suatu kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat dijadikan sebagai pusat aktivitas ekonomi

penduduk dalam bidang perdagangan, industri, dan jasa dapat memengaruhi kawasan-kawasan lain

di sekitarnya.

Semakin pesat pertumbuhan permukiman pada suatu daerah maka keadaan lingkungan sekitarnya

ikut menyesuaikan dengan jumlah permukiman yang ada. Semakin banyak jumlah permukiman, semakin

menurun kualitas lingkungan tersebut. Menurunnya kualitas lingkungan itu disebabkan oleh faktor-

faktor tertentu. Jadi, jumlah permukiman penduduk sebaiknya diimbangi dengan pelestarian pemanfatan

lingkungan sekitarnya.

Dampak yang ditimbulkan oleh pertumbuhan permukiman terhadap kualitas lingkungan adalah

sebagai berikut.

1. Timbulnya daerah-daerah kumuh yang ditempati masyarakat.

2. Jalur-jalur hijau untuk mengurangi pencemaran udara di perkotaan makin berkurang karena

digunakan untuk pemukiman.

3. Munculnya rumah-rumah yang sederhana dan tak teratur di bantaran sungai dapat menimbulkan

sampah sehingga terjadi pencemaran sungai.

4. Tempat untuk penampungan sampah terakhir menyempit sehingga sampah tertumpuk di lingkungan

permukiman yang menyebabkan bau busuk yang menimbulkan pencemaran udara.

5. Lahan resapan air berkurang (tanah tertutup permukiman) sehingga menimbulkan banjir di kota-kota.

Potensi desa adalah kemungkinan yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola

dan dikembangkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Potensi desa meliputi:

a. Potensifisik, seperti tanah, air, iklim, cuaca, ternak, dan manusia.

b. Potensi nonfisik, seperti masyarakat, lembaga dan organisasi sosial, serta pamong desa.

Berdasarkan potensi fisik dan nonfisik yang dimiliki, desa dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu desa

terbelakang, desa berkembang, dan desa maju.

Potensi kota meliputi:

a. Potensi fisik, seperti tanah dan air.

b. Potensi nonfisik, seperti pasar, bank, aparatur kota, sefta pendidikan dan kesenian.

Maju mundurnya suatu desa dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu pertumbuhan penduduk

suatu wilayah, pendapatan per kapita, dan perubahan struktur wilayah.

4.

!

Pola Keruangan Desa dan Kota 45

1.

2.



Struktur ruang desa masih sederhana, pada umumnya terdiri atas permukiman penduduk, jalan

desa, areal pesawahan dan saluran irigasi untuk pertanian, areal pekarangan atau kebun, dan

tegalan.

Struktur ruang kota sangat kompleks, yang terdiri atas permukiman penduduk; ruas jalan lebar dan

beraspal; adanya pusat kegiatan; serta adanya lahan untuk perkantoran, rumah sakit, dan hotel.

Perbedaan struktur ruang desa dan kota, antara lain:

Kondisi tata guna lahan di desa masih cukup bagi pengembangan wilayah permukiman,

sedangkan kondisi tata guna lahan di kota terjadi persaingan dalam pemanfaatannya.

Pola ruang desa ditentukan oleh kondisi alam, sedangkan pola ruang kota ditentukan oleh

modifikasi kekuatan budaya.

9. Desa merupakan hinterland (pendukung) terhadap kota, yaitu:

Desa merupakan wilayah sumber bahan pangan bagi masyarakat kota.

Sumber daya manusia pedesaan usia produktif merupakan sumber tenaga kerja di kota.

Desa memiliki potensi keindahan alam yang masih asli, yang mengundang warga kota yang

ingin berekreasi.

Desa merupakan pusat industri kecil dan kerajinan tangan rakyat yang hasilnya dibutuhkan

masyarakat kota.

lnteraksi adalah semua bentuk hubungan dan pengaruh timbal balik antarindividu, antarkelompok,

maupun antara individu dan kelompok dalam masyarakat yang mengakibatkan terjadinya perubahan

pada pelakunya.

Faktor utama yang memengaruhi terjadinya interaksi antanrvilayah adalah sebagai berikut:

adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi,

adanya kesempatan untuk berinteraksi, dan

c. adanya kemudahan pemindahan dalam ruang.

Manfaat interaksi antara kota dan desa, antara lain:

meningkatnya hubungan sosial ekonomi antara penduduk kota dan penduduk desa,

pengetahuan penduduk desa beilambah,

c. persediaan tempat pemasaran hasil industri bagi kota, dan

d. tumbuhnya heterogenitas mata pencaharian penduduk desa.

Menurut R. Bintarto (1975), zona interaksidesa dan kota dibedakan menjadi city alau pusat kota,

suburban atau subdaerah perkotaan, suburban fringe alau jalur tepi subdaerah perkolaan, urban

fringe ataujalur tepi daerah perkotaan paling luar, rural urban fringe ataujalur batas desa-kota, dan

rural alau daerah pedesaan.

Wujud interaksi antara desa dan kota, antara lain:

a. Pergerakan barang dari desa ke kota dan sebaliknya.

b. Pergerakan informasi, terutama dari kota ke desa.

c. Komunikasi penduduk desa dan kota.

d. Migrasi (sirkulasi, urbanisasi, komutasi).

Urbanisasi adalah proses penggelembungan kota yang disebabkan oleh perkembangan penduduk

secara kuantitatif, baik secara alami maupun migrasi masuk.

Fakor penyebab urbanisasi dibedakan meniadi dua, yaitu faktor penarik dari perkotaan dan faktor

pendorong di pedesaan.

Dampak peftumbuhan permukiman terhadap kualitas lingkungan, antara lain timbulnya daerah

kumuh, pencemaran sungai, pencemaran udara, dan timbulnya banjir,
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Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan hnda silang (x) pada
salah satu hurul a, b, c, d, atau e!

Berikut ini yang termasuk potensi nonfisik desa adalah ....

a. tanah

b. air
masyarakat desa

iklim

e. flora dan fauna

Sebagian besar daerah pedesaan di lndonesia merupakan tempat produksi ....

a. perindustrian

b. peilambangan

c. perdagangan

d. pertanian

e. perikanan

Perencanaan tata ruang di daerah kota secara terpadu meliputi bidang-bidang berikut, kecuali ....

a. pengelolaan sampah
b. perbaikan prasarana lingkungan pasar

c. penyediaan air bersih

d. pemeliharaan jalan

e. penyediaan tempat gembalaan ternak
Lembaga sosial yang berperan dalam membantu menggerakkan sumber daya manusia di desa
serta mengatur kelancaran dan ketertiban pemerintah desa adalah ....

pamong desa

perpustakaan desa

c. BPD

d. KUD

5. Pada struktur ruang di desa, permukiman yang padat cenderung berkembang di daerah ....

tegalan
perbukitan

subur
pinggir hutan

e. pinggir sungai

6. lnteraksi untuk pemenuhan kebutuhan hidup atas barang dan jasa yang diperlukan merupakan
manfaat interaksi dilihat dari aspek ....

a. sosial

b. budaya

ekonomi
politik

hankam

c.

d.

a.

b.

c.

d.

a

b

c.

d.

e.
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7. Desa merupakan hinterland bagi kota dalam hal penyediaan ""
bahan baku

bahan bakar

bahan konsumsi

bahan permodalan

e. tenaga ahli

Pengaruh negatif interaksi desa-kota bagi desa dalam bidang kebudayaan adalah ""
a, masuknya para ahli

b. terjadi pencemaran lingkungan

c. pengetahuan penduduk meningkat

d. tenaga terampil di desa berkurang

e. penOudut< desa cenderung meninggalkan tata pergaulan dan seni budaya desa

Jalinan interaksi yang kuat antardaerah dapat terjadi karena ""'
kedua daerah memiliki sumber daya yang sama

kedua daerah tidak memiliki komunikasi

kedua daerah tidak ada laringan transportasi

ada perantara di antara kedua daerah

e. kedua daerah saling melengkapi dan membutuhkan sumber daya

10. Berikut ini yang bukan merupakan faktor penarik urbanisasi dari perkotaan adalah....

lapangan keria yang tersedia bervariasi

tingkat upah kerja tinggi

pendidikan lebih memadai

fasilitas pendidikan yang memadai di kota

menyempitnya lahan Pertanian

tt. Jawabtah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. sebutkan indikator yang digunakan untuk mengukur maju mundurnya suatu desa!

2. Jelaskan perbedaan struktur ruang desa dan struktur ruang kota!

3. Sebutkan tiga faktor utama yang memengaruhi interaksi kota!

4. Sebutkan dua faktor utama penyebab urbanisasi!

5. Sebutkan tiga wujud interaksi desa-kota!

Tugas

Buatlah kelompok yang beranggotakan 3-5 orang'

Diskusikan dengan kelompokmu tentang hal-hal berikut:

a. Unsur-unsur yang memicu perkembangan kota.

b. Upaya pembangunan bagi desa sebagai daerah hinterland agar tidak terlalu jauh tertinggal dari

kota.

a.

b.

c.

d.

I
a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.
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Standar Kompetensi:

Menganalisis wilayah dan pewilayahan.

Tujuan Pembelaiaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
1. Menjelaskan pengertian konsep wilayah dan perwilayahan.
2. Mengidentifikasi perwilayahan secara formal dan fungsional.
3. Menjelaskan metode perwilayahan berdasarkan fenomena geografis.
4. Menentukan batas-batas wilayah pertumbuhan.
5. Menlelaskan pengertian, faktor-lakor, dan teori-teori pusat pertumbuhan
6. Mengidentilikasi karaheristik kota.
7. Mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan di lndonesia.
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Pengertian Wilayah

Secara umum, pengertian wilayah adalah suatu arealyang mempunyai karakteristik tertentu. Namun,
para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai pengertian wilayah tersebut. Beberapa ahli
tersebut adalah sebagai berikut,

1. Kimball Young

Wilayah adalah daerah geografis yang membentuk satu kesatuan budaya, mula-mula secara
ekonomi, selanjutnya dalam pemikiran, pendidikan, rekreasi, dan sebagainya, dan dapat dibedakan
dengan daerah lainnya.

Paul Vidal de La Blache

Wilayah adalah tempat tertentu yang di dalamnya terdapat banyak sekali hal-hal yang berbeda, tetapi
secara artifisial tergabung bersama-sama dan saling menyesuaikan untuk membentuk kebersamaan.
R.S. Platt

Wilayah adalah daerah tertentu yang keberadaannya dikenal berdasarkan homogenitas umum,
baik atas dasar karakter lahan maupun huniannya.

T.J. Woofter

Wilayah adalah daerah tertentu yang di dalamnya tercipta homogenitas struktur ekonomi dan
sosial sebagai perwujudan kombinasi antara fakor{aktor lingkungan dan demografis.
A.J. Herbertson

Wilayah adalah bagian tertentu dari permukaan bumi yang mempunyai sifat khas tertentu sebagai akibat
dari adanya hubungan kftusus antara kompleks lahan, air, udara, tanaman, binatang, dan manusia.

2

3
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W.l.G. Joerg

Wilayah adalah daerah tertentu yang mempunyai kondisi-kondisi fisik seragam.

E.G.R. Tylor

Wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah

tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu.

American Society of Planning Officials

Wilayah adalah daerah tertentu yang telah tumbuh karakteristik-karakeristiknya yang menyangkut
pola penyesuaian gejala kemanusiaan terhadap lingkungannya.

M.M. Fenneman

Wilayah adalah daerah tertentu yang bentang lahannya sejenis dan dapat dibedakan dengan

daerah tetangganya.

R.E. Dickinson

Wilayah adalah daerah tertentu di mana terdapat sekelompok kondisi-kondisi fisik yang telah

memungkinkan terciptanya tipe kehidupan ekonomi tertentu.

'-* 
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Wilayah merupakan suatu komponen ekosistem yang tersusun dari komponen biotik dan abiotik.

Komponen biotik meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagaijasad renik lainnya. Adapun komponen

abiotik meliputi air, tanah, iklim, udara, dan sebagainya. Kedua komponen tersebut akan berinteraksi satu

sama lainnya sehingga menyebabkan adanya perbedaan antara tempat satu dengan tempat lainnya,

sepefti wilayah pedesaan, wilayah perkotaan, wilayah industri, wilayah laut, dan sebagainya.

1.

Berdasarkan tipenya, konsep wilayah dapat dibagi menjadi dua, yaitu.

Konsep wilayah berdasarkan ide homogenitas

Konsep wilayah ini sering dikenal dengan istilah wilayah formal alau homogeneus region alau
uniform region. Wilayah formal adalah suatu kawasan geografis yang seragam (homogen).

Beberapa kriteria yang biasanya digunakan dalam wilayah formal adalah kondisi fisik (iklim, curah

hujan, vegetasi, dan sebagainya), kriteria ekonomi (masyarakat pefianian dan masyarakat industri),

dan kriteria sosial politik (organisasi masyarakat dan partai politik). Oleh karena itu, wilayah formal

ini merupakan suatu wilayah yang statis, seragam, dan tidak aktif. Wilayah seperti ini biasanya

terdapat di wilayah pedesaan atau daerah pinggiran.

Konsep wilayah berdasarkan ide heterogenitas

Wilayah heterogenitas sering dikenal dengan istilah wilayah fungsional (functional region). Menurut

J.W. Alexander, wilayah fungsional disebut dengan nodal region. Wilayah fungsional adalah kawasan

geografis yang difungsikan menurut jenis dan kekhususan suatu wilayah yang saling berhubungan

antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Jadi, wilayah fungsional merupakan suatu

wilayah yang dinamis, akif, dan terbentuk secara terus-menerus oleh dorongan yang mengubahnya.

Wilayah fungsional biasanya terdapat pada masyarakat perkotaan atau wilayah yang sudah maju.

10
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Perwilavanan

Penruilayahan adalah usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi atau bagian permukaan bumi

teftentu untuk tujuan tertentu. Hal ini disebabkan lokasi-lokasi di permukaan bumi jumlahnya sangat

banyak sehingga diperlukan usaha untuk menyederhanakan informasi menurut kriteria tertentu, misalnya

kriteria berdasarkan pembagian secara fisik, ekonomis, sosial, geografis, dan administratif.

,,

a. Penentuan batas wilayan brmal

Penentuan batas-batas wilayah formal tidak mudah karena biasanya wilayah ini terdiri atas unsur-

unsur yang kompleks. Di dalam wilayah formal terdapat istilah wilayah inti dan wilayah peralihan.

Wilayah inti adalah bagian dari wilayah yang memiliki derajat perbedaan yang besar dengan wilayah

lainnya. Adapun wilayah peralihan adalah bagian dari wilayah yang memiliki derajat perbedaan yang

kecil dengan wilayah lainnya. Contohnya, wilayah pedesaan merupakan wilayah peralihan karena
penduduknya mata pencahariannya relatif sama, yaitu dalam bidang pertanian. Adapun dalam wilayah

perkotaan terdapat wilayah inti dan wilayah peralihan. Di wilayah inti (pusat kota), mata pencahariannya

beragam sehingga di wilayah ini memiliki perbedaan yang besar. Adapun di wilayah peralihan (pinggiran

kota), mata pencahariannya relatif sama sehingga di wilayah ini memiliki perbedaan yang kecil.

Penentuan batas-batas wilayah fungsional adalah pengelompokan bagian-bagian wilayah
(unit-unit) lokal yang memperlihatkan tingkat ketergantungan yang cukup besar. Dalam wilayah

fungsional, yang lebih ditekankan dalam penentuan batas adalah pada arus atau interaksi antarbagian
wilayah dari keseragamannya. Dalam hal ini terdapat cara pendekatan untuk melakukan penruilayahan

fungsional, yaitu pendekatan analisis arus dan analisis gravitasi.

Analisis arus adalah penentuan batas-batas wilayah fungsional berdasarkan arah dan intensitas

arus atau interaksi antara wilayah inti dan di luar wilayah inti. lntensitas arus akan semakin kuat jika

jaraknya semakin dekat dari pusat,

Arus atau interaksi dalam wilayah fungsional dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe, yaitu tipe

bersifat ekonomi (seperti arus pengangkutan barang), tipe bersifat sosial ( sepefii arus pelajar dan dari

tempat tinggal ke sekolah), tipe bersifat informasi ( seperti arus hubungan telepon dan surat kabar),

serta tipe bersifat politik ( seperti arus pengeluaran pemerintah).

Contoh perwilayahan fungsional dengan pendekatan analisis arus adalah hubungan antanrrrilayah

yang biasanya melalui jalur-jalur transportasi dengan membentuk pola-pola jaringan tertentu.

Adapun analisis gravitasi mendasarkan bahwa tempat kegiatan perekonomian yang terdapat di

suatu daerah ada yang memusat di satu tempat dan ada pula yang menyebar di banyak tempat.
Terdapatnya tempat-tempat kegiatan perekonomian itu menyebabkan adanya gerakan penduduk

yang berbeda-beda, misalnya para pedagang merupakan penduduk yang bergerak secara tetap

dari tempat tinggalnya ke tempat melakukan kegiatan sehari-hari.

Dalam analisis gravitasi, interaksi dua wilayah memiliki hubungan berbanding terbalik dengan
jarak antara dua wilayah.
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2. Perwilayahan Berdasarkan Fenomena Geografis

Secara garis besar, perwilayahan berdasarkan fenomena geografis dapat dilakukan dengan

tiga metode, yaitu:

a. Penyamarataan wilayah (region generalization)

Penyamarataan wilayah adalah suatu proses untuk membagi permukaan bumi menjadi beberapa

bagian. Hal ini dilakukan dengan cara mengubah beberapa faktor yang dianggap kurang penting

sehingga faktor-faktor yang dibutuhkan akan tampak menonjol. Ada beberapa faktor yang harus

diperhatikan dalam membuat generalisasi, yaitu:

1. Skala peta

Skala peta merupakan komponen yang paling penting dalam suatu peta. Melalui skala

inilah kita dapat mengetahui luas sesungguhnya wilayah yang dipetakan. Beberapa

karakteristik dari sebuah peta adalah sebagai berikut.

a) Semakin besar skala peta, semakin kecil derajat generalisasi wilayah yang dilakukan.

b) Semakin kecil skala peta, semakin besar derajat generalisasi wilayah yang dilakukan.

2. Tujuan perwilayahan

Tujuan penrilayahan akan memengaruhi derajat generalisasi. Misalnya, untuk pemetaan

tata guna lahan akan mempunyai generalisasi wilayah yang lebih kecil jika dibandingkan

dengan wilayah untuk analisis klimatologi.

b. Delimitasi wilayah

Delimitasi wilayah adalah cara penentuan batas terluar suatu wilayah untuk tujuan tertentu.

Delimitasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Delimitasi kualitatif

Delimitasi kualitatif merupakan cara penentuan batas terluar suatu wilayah berdasarkan

kenampakan yang dominan pada suatu tempat. Cara ini banyak digunakan untuk

menginterpretasikan sebuah foto udara. Misalnya, pembagian wilayah lndonesia ke dalam

sepuluh wilayah pembangunan.

2. Delimitasi kuantitatif

Delimitasi kuantitatif merupakan cara penentuan batas wilayah berdasarkan ukuran-ukuran

yang bersifat kuantitatif. Ukuran-ukuran tersebut diambil dari berbagai data yang sudah

terkumpul kemudian digambarkan ke dalam peta persebaran data keruangan. Misalnya,

peta penrvilayahan persebaran curah huian.

c. Klasifikasi wilayah

Klasifikasi wilayah adalah usaha untuk menggolongkan wilayah secara sistematis ke dalam

bagian-bagian tertentu. Dalam penggolongan tersebut perlu diperhatikan keseragaman sifat

darisemua individu yang ada dalam wilayah yang bersangkutan. Klasifikasi wilayah ini mempunyai

dua tujuan utama, yaitu:

1. Mengetahui perbedaan jenis dalam klasifikasi wilayah

Mengetahui perbedaan jenis sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran tentang

karakteristiksuatu wilayah. Misalnya, klasifikasi berdasarkan persebaran tata guna lahan.



2. Mengetahui perbedaan tingkat dalam klasifikasi wilayah

Untuk mengetahui perbedaan tingkat dalam klasifikasi wilayah ada dua metode, yaitu:

a) Metode interval

Dalam menggunakan metode interval, yang harus diperhatikan adalah ukuran-ukuran

kelas yang digunakan sebagai dasar penggolongan. Semakin banyak kelas interval

yang digunakan maka semakin banyak informasi yang diperoleh dari data yang

bersangkutan.

b) Metode hierarkis

Dalam metode hierarkis, setiap kelas mempunyai hubungan dengan kelas di bawahnya

ataupun di atasnya.

Dari uraian di atas tentang metode penyamarataan wilayah, klasifikasi wilayah, dan delimitasi

wilayah maka dapat diketahui beberapa hal, antara lain:

a. Penyamarataan (generalisasi) wilayah berperan penting dalam proses perencanaan wilayah,

terutama tahap pengenalan wilayah.

b. Dalam tahap perencanaan wilayah sebaiknya digunakan teknik klasifikasi wilayah.

c. Delimitasi kuantitatif (cara penentuan batas suatu wilayah berdasarkan ukuran-ukuran kuantitatif)

akan lebih dinamis.
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Wilayah Pertumbuhan

Wilayah pertumbuhan adalah suatu daerah yang berkembang dan berpotensi untuk menjadi pusat

pertumbuhan.

Untuk menentukan batas wilayah pertumbuhan dapat dilakukan dengan melihat fase-fase

pertumbuhan suatu wilayah, yaitu:

1. Fase pra-industri

Pada awalnya terdapat suatu wilayah yang belum berkembang yang ditandai oleh banyak kota

kecil yang tersebar tidak merata dan tidak mendominasi kota lain serta tiap kota hanya melayani

wilayahnya sendiri.

2. Fase industri awal

Pada fase industri awal, salah satu kota kecil berkembang lebih cepat daripada kota lainnya,

bahkan tumbuh menjadi kota besar dan menjadi wilayah inti serta mendominasi kota-kota lainnya.

3. Fase transisi

Pada fase transisi, industri telah berkembang di wilayah inti, bahkan mendominasi sebagian besar

wilayahnya dan mulai berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan.

4. Fase interaksi sosial

Pada fase interaksi sosial, setiap kota telah berkembang sesuai dengan hierarkinya sehingga

sudah terbentuk pusat-pusat pertumbuhan. Pada fase ini setiap wilayah telah terintegrasi secara

menyeluruh dan tidak ditemukan lagi kantung-kantung wilayah terbelakang. Apabila semua wilayah

telah berintegr:asi dengan wilayah lain maka akan terbentuk hierarki kota, yang berperan sebagai

pusat-pusat pertumbuhan di daerahnya.

I
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Dengan memahami fase{ase terbentuknya pertumbuhan wilayah maka Anda dapat menentukan

batas wilayah pertumbuhan dengan melihat kesesuaian antara karakteristik wilayah dan karakteristik

fase pertumbuhan wilayah.
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Pusat Pertumbuhan

Pusat pertumbuhan adalah suatu kawasan yang perkembangannya sangat pesat dan dapat

dijadikan pusat pembangunan yang dapat memengaruhi perkembangan daerah-daerah di sekitarnya'

Jadi, suatu wilayah dapat menjadi pusat pertumbuhan wilayah apabila wilayah tersebut mempunyai

berbagai aktivitas yang mampu memengaruhi daerah sekitarnya. Pusat peftumbuhan ada yang berskala

lokal, nasional, dan regional. Misalnya, Medan merupakan pusat pertumbuhan untuk wilayah di Sumatra

bagian utara.

Pada hakikatnya, pusat pertumbuhan merupakan wujud keruangan yang terdiri atas unsur fisik

dan nonfisik yang mampu mendukung kehidupan penduduk di dalamnya serta dapat memengaruhi

perkembangan wilayah di sekitarnya. Adanya pusat-pusat pertumbuhan diharapkan dapat mempercepat

laju perkembangan wilayah di sekitarnya.

1. Faktor-laktot yang Memengaruhi Perkembangan Pusat'pusat Pertumbuhan

Perkembangan pusat-pusat pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Lokasi

Lokasi sangat menentukan perkembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.

Faktor lokasi terdiri atas:

1. Site, yaitu taktor yang berhubungan dengan kondisi internal suatu wilayah.

2. Situasi, yaitu daya jangkau suatu wilayah untuk memberikan pelayanan sosial bagi wilayah

lain di sekitarnya.

b. Sumber daya alam

Sumber daya alam sangat menentukan dalam perkembangan suatu wilayah. Wilayah yang

mempunyai sumber daya alam melimpah akan berpotensi menjadi wilayah yang m{u dan makmur.

c. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan suatu wilayah.

Tanpa adanya sumber daya manusia yang andal maka wilayah tersebut akan kesulitan untuk

mengembangkan wilayahnya.

d. Transportasi

Transportasi merupakan penghubung antarpusat pertumbuhan satu daerah dengan daerah lainnya.

Oleh karena itu, wilayah yang mempunyai sarana transportasi yang baik dan lancar sangat menunjang

perhubungan wilayah dan besar kemungkinan mendukung terbentuknya pusat pertumbuhan.

e. Keberadaan industri

Keberadaan industri pada suatu wilayah berhubungan dengan ketersediaan lapangan kerja di

wilayah tersebut. Keberadaan industri pada suatu wilayah akan menjadikan pusat pertumbuhan

bagi wilayah-wilayah di sekitarnya, hal ini karena terdapat berbagai peluang aktivitas ekonomi.
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2. Karakteristik Pertumbuhan Kota

Menurut Houston J.M., kota dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik pertumbuhannya, yang

meliputi tiga stadium, yaitu:

a. Stadium pembentukan inti kota

Stadium pembentukan inti kota merupakan awal pembentukan CBD (centralbussrness district).

Pada stadium ini baru dirintis pembangunan gedung-gedung sebagai sarana penggerak kegiatan.

C = kenamPakan kota

Sumber Nureid S, 1981

Ganbar 5.1 Karakteristik pedumbuhan kota pada stadium penbentukan inti kota

b. Stadium formatif

Pada stadium formatif, perkembangan industri dan teknologi mulai meluas, termasuk sektor-sektor

lain, seperti transportasi, komunikasi, dan perdagangan. Daerah-daerah perkembangan seperti ini

berada di sepanjang jalur transportasi dan komunikasi.

Keterangan

/,-re/
a

= jalur transportasi

= kenampakan kota

= inti kota

Sumber: Nutsid S, 1981

Ganbar 5.2 Karakeistik peftumbuhan kota pada stadiun tormatif

Keterangan:



Stadium modern

Pada Stadium modern, kenampakan kota jauh lebih kompleks, dan mulai timbul gejala
penggabungan pusat-pusat kegiatan lain, baik kota satelit maupun kota lainnya yang berdekatan.

Z = kenamPakan kota

= inti kota

= pemekaran kota pada tahap t,

= pemekaran kota pada tahap t"

Sunber: Nursid S, 1981

Ganbar 5.3 Karakteristik peftunbuhan kota pada stadium modern

3. Teori-teori Pusat Pertumbuhan

Beberapa teori mengenai pusat pertumbuhan, antara lain:

a. Teori tempat sentral

Teori ini dikemukakan oleh Walter Christaller dan diperkuat oleh August Losch. Dalam teorinya,

mereka mengatakan bahwa penyediaan layanan kepada penduduk adalah dengan menempatkan
pusat aktivitas yang sentral, yaitu lokasinya terletak pada simpul-simpul jaringan heksagonal.
Tempat yang sentral adalah tempat yang memungkinkan partisipasi masyarakat yang jumlahnya

maksimum, baik bagi yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun yang menjadi konsumen
atas pelayanan terebut.

Keterangan:

A, B, C, D, dan E adalah tempat yang

sentral dan segienam merupakan wilayah

maksimum yang dapat terlayani oleh

tempat yang sentral.

Sunber: Sludy Pendekalan dan Analisa Keruangan, lg80

Gambar 5.4 Hierarki central place



Beberapa syarat yang diperlukan untuk menerapkan teori tempat sentral adalah sebagai berikut:
1. Topografi suatu wilayah relatif seragam sehingga tidak ada bagian yang mendapat pengaruh

kondisi alam, khususnya dalam hubungannya dengan transportasi.
2. Kehidupan penduduk relatif seragam dan tidak memungkinkan adanya produksi prir4er,

misalnya menghasilkan kayu, batu bara, dan padi. /
b. Teori kutub pertumbuhan

Teori ini dikemukakan oleh Lenoux. Dalam teori ini, kutub pertumbuhan merupakan tempat atau
kawasan yang menjadi pusat pembangunan wilayah, yang diharapkan dapat menjalar'ke pusat

tingkatan yang lebih rendah sehingga konsep ini dikenal dengan spend and tickling down
(penjalaran dan penetasan) dan back wash and polarization (penarikan dan pemusatan).

4. Pusat-puat Pertumbuhan di lndonesta

Penempatan pusat-pusat pertumbuhan di negara kita merupakan penerapan gabungan antara
teori tempat sentral dan teori kutub pertumbuhan. Pada pelaksanaannya, pembangunan dipusatkan di
wilayah-wilayah tertentu di kawasan sentral yang mampu menarik daerah-daerah di sekitarnya. Sistem
pembangunannya adalah pembangunan nasional melalui sistem regionalisasi atau penrrrilayahan,

dengan kota-kota utama sebagai pusat pertumbuhan. Dari kawasan ini diharapkan proses pembangunan

akan lancar dan berjalan terus-menerus.

Tujuan adanya beberapa wilayah pusat pertumbuhan atau wilayah pembangunan utama itu adalah
sebagai berikut.
- untuk memudahkan kooidinasi dan melihat perkembangan daerah itu sendiri,
- untuk lebih memeratakan pembangunan di seluruh lndonesia, dan.
- agar proses pembangunan dapat menjalar ke wilayah-wilayah lain di sekitarnya.

Pusat pertumbuhan wilayah disesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang bersangkutan
dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membagi wilayah lndonesia menjadi
empat pusat peftumbuhan, yaitu wilayah A sampai D. Tiap-tiap wilayah tersebut dibagi lagi menjadi
beberapa wilayah pembangunan. Pembagian pusat pertumbuhan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Wilayah pembangunan utama (WPU) A, dengan pusat pembangunan di Medan. Wilayah

pembangunannya terdiri atas:

a. Wilayah pembangunan (WP) l, meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi
Sumatra Utara, yang berpusat di Medan.

b. Wilayah pembangunan (WP) ll, meliputi Provinsi Sumatra Barat, Kepulauan Biau, dan Provinsi
Riau, yang berpusat di Pekanbaru.

2. Wilayah pembangunan utama (WPU) B, dengan pusat pembangunan di Jakarta. Wilayah
pembangunannya terdiri atas:

a. Wilayah pembangunan (WP) lll, meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi
Sumatra Selatan, dan Provinsi Bengkulu, yang berpusat di Palembang.

b. Wilayah pembangunan (WP) lV, meliputi Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi
Jawa Barat, Provinsi Banten, ProvinsiJawa Tengah, dan Provinsi Dl. Yogyakarta, yang berpusat
di Jakarta.

c. Wilayah pembangunan (WP)V, meliputi Provinsi Kalimantan Barat, yang berpusat di Pontianak.

!
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1

Latihan

Pilihlah satu iawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda sitang (x) pada
salah satu huruf a, b, c, d, atau e!

Centralplace theory atau teoritempat sentral dikemukakan oleh ....
Kimball Young

Walter Christaller

Paul Vidal de Lablace

R.S. Platt

e. M.M. Fenneman

Berikut ini adalah nama-nama kota yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan, kecuali ....
a. Jakarta

b. Medan
c. Surabaya

d. Makassar

e. Semarang

Pengaruh pusat pertumbuhan akan memotivasi masyarakat untuk berlomba memiliki pengetahuan

dan keterampilan. Hal tersebut adalah pengaruh pusat pertumbuhan terhadap ....

a. perkembangan ekonomi
b. persebaran budaya
c. perkembangan perdagangan

d. pertumbuhan sosial budaya

e. pertambahan penduduk

Jawa Timur, Bali, KalimantanTengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur adalah wilayah
pertumbuhan yang berpusat di .,..
a. Makassar

b. Surabaya

c. Jakarta

d. Medan
e. Papua
Pengaruh peningkatan pusat pertumbuhan terhadap perkembangan ekonomi adalah ....
a. akan terbiasa dengan pola hidup keras, disiplin, dan hemat

b. pendapatan penduduk meningkat
c. adanya perubahan mata pencaharian penduduk

d. perubahan pola pikir masyarakat ke arah rasional

e. sikap terbuka untuk menerima orang lain yang berbeda latar belakang sosial budayanya
Pengaruh pusat pertumbuhan terhadap perubahan sosial budaya masyarakat adalah ....
a. melahirkan peluang kerja

b. jumlah dan mutu hasil produksi meningkat
q. peningkatan pendidikan, teknologi, dan industri

d. meningkatkan kondisi sosial ekonomi serta sebagai pusat perdagangan dan industri
e. adanya asimilasi, masuknya budaya asing, dan peningkatan cara berpikir masyarakat

Konsep Wilayah dan Penrtrilayahan
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7 Kota-kota di lndonesia yang dijadikan sebagai wilayah pusat pertumbuhan utama adalah

a. Jakarta, Surabaya, Medan, dan Manado

b. Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar

c. Jakarta, Semarang, Makassar, dan Surabaya

d. Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar

e. Jakarta, Semarang, Manado, dan Jayapura

Jumlah penduduk dan jarak kedua wilayah dapat digunakan untuk mengukur ....

a. potensi penduduk

b. kekuatan gravitasi

c. titik henti

d. kekuatan interaksi dua wlayah

e. indeks konektivitas

Tujuan dari pengembangan wilayah Jabotabek adalah ....

a. untuk mengembangkan aktivitas industri

b. untuk mengembangkan aktivitas perkebunan

c. untuk mengembangkan aktivitas pemerintah kota

d. untuk mengembangkan industri kerajinan

e. untuk mengembangkan pertanian hortikultura

Pusat pertumbuhan penduduk lndonesia paling banyak didukung oleh ....

sumber daya manusia dan infrastruktur

kondisi iklim dan budaya

kondisi topografi

sosial budaya dan infrastruktur

potensi su,mber daya alam

Jawabtah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

Jelaskan dua macam konsep wilayah berdasarkan tipenya!

Jelaskan tiga metode penruilayahan berdasarkan fenomena geografis!

Jelaskan kaitan antara ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dengan pertumbuhan

suatu wilayah!

Sebutkan fase{ase pertumbuhan suatu wilayah!

Jelaskan teori tempat sentral oleh Watter Christaller!

Buatlah kelompok yang terdiri atas 3-5 orang.

Buatlah sebuah artikel dengan tema pengembangan wilayah di lndonesia.

Untuk membantu kalian dalam membuat aftikel, carilah berbagai sumber dari buku, majalah, internet,

koran, atau berbagai referensi penunjang lainnya.
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Negara Maju
dan Negara Berkembang

Standar Kompelensi:

Menganalisis wilayah dan perwilayahan.

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:'I Mengidentiiikasi negara maju dan negara berkembang
2 Menyebutkan ukuran keberhasilan pembangunan
3 Menjelaskan karakteristik umum negara maju dan negara berkembang
4 Memberikan contoh negara-negara berkembang dan negara-negara maju
5. Menjelaskan model pengembangan wilayah negara maju dan negara berkembang.
6 Menjelaskan usaha-usaha pengembangan wilayah di lndonesra.

Berdasarkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, negara-negara di dunia dibedakan dalam
dua kelompok besar, yaitu negara maju dan negara berkembang.

Negara-negara maju (more developed) meliputi negara-negara di Eropa Barat, seperti Prancis,
Jerman, dan lnggris; Amerika Utara, sepefii Kanada dan USA; Australia; Jepang; serta negara-negara
di Eropa Timur, sepefti Rusia, Polandia, dan Bulgarra.

Pada negara-negara maju, penduduk menikmati kehidupan yang berkecukupan dengan tingkat
pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang cukup tinggi sefta teknologi yang sedemikian canggih.

Adapun negara-negara sedang berkembang (less developed) terdapat di Benua Asia, Afrika, dan
Amerika Selatan. Jumlah penduduk negara sedang berkembang sekitar 2/3 penduduk dunia. Pada
negara berkembang, penduduknya masih bergumul dengan kemiskinan (kelaparan), tingkat kesehatan
yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, serta teknologi yang masih terbatas.

Masalah ketimpangan ekonomi, pendapatan, dan kekayaan merupakan bagian dari kenyataan
yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang.

!!tttrtllrlttlt;fI:rtrItiletfrfr&0

ldentifikasi Negara Maju dan Negara Berkembang

Untuk mengidentifikasi suatu negara dapat dikategorikan negara maju atau negara berkembang
dapat dilihat dari beberapa indikator yang berkaitan dengan keberhasilan pembangunan. Pembangunan
merupakan proses perubahan dari suatu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik dari sebelumnya.
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Pembangunan dapat dibedakan menjadi pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik. Gontoi
pembangunan fisik adalah pembangunan jalan dari jalan tanah menjadi jalan aspal, pembangunar

rumah, pembangunan sekolah, dan pembangunan rumah sakit. Adapun contoh pembangunan nonfisik

adalah semakin meningkatnya ketakwaan orang kepada Tuhan Yang Maha Esa serta semakin jujur.

disiplin, befianggung jawab, dan semakin cerdas.

Pembangunan selalu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, yang mengarah

pada kehidupan yang lebih baik. Dalam prosesnya, pembangunan membutuhkan input berupa modal

Modal itu dapat berupa sumber daya alam, pengusaha, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Namun

demikian, meskipun sumber daya alam berlimpah, jika kita tidak tahu cara menggali atau

memanlaatkannya maka hal tersebut tidak akan banyak berperan dalam meningkatkan keselahteraan

umat manusia. Tingginya penguasaan teknologi dan pengetahuan, jika tidak didukung oleh sumber

daya alam yang memadai maka akan mengalami berbagai kendala. Penguasaan teknologi dan sumber

daya berhubungan dengan tingkat kecerdasan dan kreativitas, atau secara umum kita sering

menyebutnya dengan tingkat pendidikan. Teknologi, ilmu pengetahuan (kualitas sumber daya manusia)

dan sumber daya alam merupakan tiga faktor yang sangat penting dalam mendukung, menopang, dan

menjamin kesinambungan pembangunan.

Pembangunan

Teknologi

Bagan 6.1 Teknologi, ilmu pengetahuan, dan sumber daya alam merupakan fakor penting dalam pembangunan

Sumber daya alam menyebar secara tidak merata di permukaan bumi, baik jenis maupun jumlahnya

Negara yang banyak sumber daya alam sering disebut dengan negara kaya, dan sering kali hanya kaya

salah satu jenis sumber daya alam tertentu saja, misanya kaya akan minyak bumi, timah, emas, dan

sebagainya. Contohnya, minyak bumi menyebar secara tidak merata, ada negara yang sangat banyak

cadangan minyaknya, adapula yang sedikit. Perdagangan adalah pertukaran sumber daya alam sebagai

akibat dari ketidakmerataan sumber daya. Oleh karena itu, diadakan perdagangan antarnegara sehingga

kebutuhan setiap negara tercukupi. Melalui perdagangan antarnegara maka pembangunan di berbagai

negara dapat berlangsung, walaupun dengan kecepatan yang berbeda-beda.

Negara yang sudah berhasil dalam pembangunan sering disebut dengan negara maju, sedangkan

negara yang masih sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disebut dengan negara

berkembang. Untuk mengetahui apakah pembangunan suatu negara sudah berhasil atau belum,

digunakan acuan-acuan sebagai berikut:

1. peningkatan pendapatan,

2. penurunan masyarakat miskin,

3. penurunan ketimpangan penerimaan pendapatan,

4. penurunan kesenjangan hidup,

5. penurunan kematian bayi,

6. penurunan melek huruf, dan

7. penurunan pertumbuhan penduduk.

GeografiXll



Pembangunan ekonomi hanya sebagian dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha untuk mengembangkan aktivitas perekonomian guna

meningkatkan pendapatan masyarakat atau meningkatkan pendapatan per orang. Dengan adanya
pembangunan ekonomi diharapkan pembangunan di sektor lainnya akan meningkat pula, seperti
pembangunan di bidang sosial, budaya, dan politik.

Menurut W.W. Rostow, pada dasarnya pembangunan merupakan proses multidimensional serta

transformasi suatu masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Proses multidimensional adalah

suatu proses yang menyebabkan hal-hal berikut:

1. Adanya perubahan orientasi kegiatan ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi

ke dalam negeri menjadi berorientasi ke luar negeri.

2. Terjadinya perubahan pandangan masyarakat (sosial), dari keluarga besar menjadi keluarga kecil,

dari irasional menjadi rasional, dari yang tidak atau kurang produktif menjadi produktif, dan dari

kurang efisien menjadi lebih efisien dalam berproduksi.

3. Terjadinya perubahan pola masyarakat dalam kegiatan penanaman modal. Penduduk akan
menciptakan lembaga-lembaga untuk penanaman modal yang tidak produktif (misalnya; menabung

di celengan, emas, atau lahan tidur) menjadi penanaman modal yang lebih produktif (misalnya;

investasi di bank atau menanam saham di berbagai perusahaan),

4. Terjadinya perubahan cara pandang masyarakat dalam menentukan kedudukan seseorang, dari

sistem kekeluargaan menjadi penghargaan berdasarkan prestasi kerja atau tanggung jawabnya

dalam melaksanakan pekerjaan.

5. Terjadinya perubahan pandangan masyarakat, dari mulanya berkeyakinan bahwa manusia

ditentukan oleh alam atau bergantung pada alam berubah menjadi manusia yang dapat menguasai

dam sekitarnya untuk menciptakan kemajuan.

Menurut W.W. Rostow, perkembangan suatu negara akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. tahap masyarakat tradisional (the tradisional society),

2. tahap prakondisi untuk lepas landas (the pracondition for take off),

3. tahap lepas landas (take off),

4. tahap menuju kematangan (the drive to maturity), dan
5. tahap konsumsi tinggi (the age of high mass consumption).

Menurut UNRISD (United Nations Research lnstitute for Social Developmenf tahun 1997, ukuran

keberhasilan pembangunan didasarkan atas hal-hal berikut:

1. tingkat harapan hidup,

2. konsumsi protein hewani,

3. persentase anak-anak belajar di SD dan SMP,

4. persentase anak-anak belajar di kejuruan,

5. jumlah surat kabar,

6. jumlah telepon dan radio,

7. persentase penduduk yang diam di kota,

8. persentase penduduk dewasa di sektor pertanian,

9. persentase angkatan kerja di bidang jasa dan industri,

10. konsumsi listrik dan energi per kapita, dan

11. pendapatan per kapita nasional.

T
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Ukuran pembangunan tersebut lebih beragam, tidak hanya dilihat dari semakin meningkatnya

pendapatan per orang, tetapi sudah lebih khusus. Peningkatan pendapatan itu harus dipergunakan

untuk meningkatkan kualitas diri, yang berupa peningkatan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan

serta pemanfaatan media informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Penduduk yang

bekerja di sektor yang lebih membutuhkan pendidikan dan keterampilan, seperti industri dan jasa,

persentasenya harus semakin tinggi, hal ini berarti tingkat produktivitas per orang pun semakin meningkat

dan pendapatan pun semakin baik. Jadi, makna pembangunan ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan dalam pengertian seluas-luasnya, yang meliputi pembangunan ekonomi, sosial, politik,

dan kebudayaan.
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Karakteristik Umum Negara Berkembang

Sebagian besar negara sedang berkembang tersebar di Benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin, di

mana diperkirakan dua pertiga penduduk dunia berada. Taraf pembangunan mereka masih rendah

dan banyak di antara mereka yang mempunyai pendapatan per kapita kurang dari US $ 770, yang

merupakan garis batas untuk disebut sebagai negara berpendapatan rendah (HDR, 2002). Nilai tersebut

tentu saja sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang sekarang ini kebanyakan

berpendapatan per kapita lebih dari US $ 9.000.

Walaupun ada beberapa negara sedang berkembang yang memiliki pendapatan per kapita jauh

lebih tinggi dari US $ 770, bahkan melebihi negara-negara maju, misalnya Saudi Arabia (US $ 7.050),

Kuwait (US $ 19.420), dan Singapura (US $ 22.500), namun negara-negara tersebut belum dianggap

sebagai negara maju karena struktur ekonomi dan masyarakat mereka tidak berbeda dengan negara

berkembang lainnya. Suatu negara masih disebut negara belum maju (under developed)jika negara

tersebut masih terjadi ketimpangan antara jumlah faktor produksi yang tersedia dengan teknologi yang

mereka kuasai sehingga penggunaan modal dan tenaga kerja secara penuh (ful/ ulitization)lidak

tercapai (Furtato dalam Arsyad, 1997;6).

Negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang pada mulanya dianggap sebagai negara

berkembang, tetapi sekarang dianggap sebagai negara yang mempunyai taraf pembangunan yang

hampir mencapaitaraf negara-negara maju adalah Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong.

Mereka sering disebut sebagai New lndustrializating C,ountries (NlCs).

Ciri-ciri negara berkembang pada umumnya adalah sebagai berikut:

- produksi barang-barang primer masih dominan, seperti pertanian;

- adanya masalah kependudukan, antara lain:

a. tingginya tingkat pengangguran,

b. pertumbuhan penduduk tinggi,

c. tingkat hidup rendah,

d. tingginya kemiskinan/kemelaratan,

e. beban tanggungan tinggi, dan

f. ketergantungan terhadap bangsa lain tinggi dan mudah terpengaruh.

- sumber daya alam belum banyak diolah;

- kekurangan modal; serta

- ketergantungan pada impor hasil industri dan ekspor dari hasil pertanian.

L
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Berdasarkan kriteria tingkat pendapatan per kapita tersebut, termasuk ke dalam negara yang
bagaimanakah lndonesia? Silakan diskusikan mengapa lndonesia termasuk ke dalam kategori negara
tersebut?

Menurut Todaro (1994) , beberapa karakteristik negara berkembang adalah sebagai berikut:

l. Tingkat Kehidupan Rendah

Pada umumnya tingkat kehidupan sebagian besar penduduk negara berkembang cenderung rendah.
Tingkat kehidupan yang rendah ini bukan hanya jika dibandingkan dengan negara-negara maju, melainkan
jika dibandingkan dengan sekelompok kecil (elite) penduduk di dalam negara itu sendiri.

Tingkat kehidupan yang rendah itu dapat dilihat secara kuantitatif maupun kualitatif, sepefti pendapatan
per kapita yang rendah, kondisi perumahan yang tidak memadai, sarana kesehatan yang terbatas, tingkat
pendidikan yang rendah, tingkat kematian yang tinggi, tingkat harapan hidup (life expectancy) yang rendah,
perasaan kacau tidak menentu, dan rasa putus asa.

2. Tingkat Produffiivitas Rendah

Sebagai akibat lebih lanjut dari tingkat hidup yang rendah maka negara berkembang ditandai oleh
tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah. Seperti kita ketahui bahwa konsep fungsi produktif yang
secara sistematis menghubungkan output dengan kombinasi-kombinasi input pada tingkat teknologi tertentu
dapat digunakan untuk menjelaskan cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan materinya. Namun
demikian, konsep teknis ekonomis dari fungsi produksi perlu ditunjang oleh konseptualisasi yang luas,

termasuk di antaranya input-input lainnya, seperti motivasi pekerja dan keluwesan kelembagaan. Di seluruh
negara berkembang, tingkat produktivitas tenaga kerja sangat rendah dibandingkan dengan negara-
negara maju. Hal ini bisa dijelaskan dengan menggunakan beberapa konsep ekonomi.

3. Tingkat Pefiumbuhan Penduduk dan Beban Tanggungan yang Tlnggi

Di negara-negara berkembang, tingkat kelahiran dan tingkat kematian sangat berbeda. Cara yang
paling gampang untuk membedakan negara berkembang dengan negara-negara maju dapat dilihat
daritingkat kelahiran kasarnya. Bagi negara berkembang, masih sulit untuk menekan tingkat pertumbuhan
sampai di bawah 20 per 1.000 penduduk. Sebaliknya, untuk mencapai angka di atas itu sulit bagi
negara-negara maju.

Adapun jika ditinjau dari kelahiran tampak bahwa tingkat kelahiran negara berkembang masih
relatif tinggi, yaitu sekitar 33 per 1.000 penduduk. lmplikasi tingkat kelahiran ini adalah bahwa proporsi
anak-anak di bawah usia 15 tahun hampir separuh dari total penduduk di negara berkembang,
sedangkan di negara-negara maju hanya kurang lebih seperempat dari jumlah penduduk. Keadaan
tersebut menyebabkan tingginya beban tanggungan (dependency berden).

4. Tingkat Pengangguran Tinggi

Salah satu wujud utama dari faktor yang menyebabkan rendahnya taraf hidup di negara berkembang
adalah tingginya penggunaan tenaga kerja yang tidak sesuai dan tidak efisien dibandingkan negara-
negara maju. Keadaan tersebut tenruujud dalam dua bentuk.



Pertama, dalam bentuk pengangguran semu (under employment), yang ditunjukkan oleh orang-

orang pedesaan dan perkotaan yang bekerja kurang dari apa yang dapat mereka kerjakan (harian,

mingguan, atau musiman). Pengangguran semu ini termasuk juga mereka yang bekerja secara penuh (fuf

trme) tetapi produktivitasnya rendah sehingga dengan pengurangan-pengurangan jam kerja tidak akan

rnempunyai pengaruh yang berafti terhadap jumlah output.

Kedua, dalam bentuk pengangguran terbuka (open employment), yailu orang-orang yang mampu

dan sangat ingin bekerja tetapi tidak ada pekerjaan yang tersedia bagi mereka. Keadaan ini menuntut

terbukanya lapangan kerja sehingga harus diciptakan dan disediakan sesuai dengan perkembangan
jumlah tenaga kerja.

5. Ketergantungan terhadap Produksi Pertanian dan Ekspor Barang-barang Primer

Sebagian besar atau sekitar 807o penduduk negara berkembang bermukim di daerah pedesaan,

sedangkan penduduk negara maju yang bermukim di daerah pedesaan kurang dari30Vo. Jika dilihat dad

tenaga kerja yang bekerja di sektor petanian, negara berkembang adalah sekitar 697o dan negara maju

adalah sekitar 187o. Sementara itu, kontdbusi sektor pertanian terhadap GDP adalah sekitar 307o di negara

berkembang, sedangkan di negara maju hanya ada sekitar 57o.

Pada umumnya, perekonomian negara berkembang berorientasi pada produksi barang-barang
primer, untuk menyaingi kegiatan-kegiatan sekunder (industri) dan tersier (jasa), Komoditi-komoditi
primer tersebut merupakan ekspor utama negara berkembang ke negara-negara lain. Hampir untuk

semua negara berkembang, ekspor produk-produk primer, seperti makanan bahan baku, bahan bakar,

dan bahan-bahan logam, kontribusinya hampir TQVo dari nilai ekspor keseluruhan.

6. Kekuasaan, Ketergantungan, dan Vulnerabilitas dalam Hubungan lnternasional

Perbedaan negara berkembang dan negara maju dapat dilihat dari tingginya ketimpangan
kekuasaan ekonomi dan politik untuk mengendalikan pola-pola perdagangan internasional. Selain itu,
juga tampak dari kekuasaan negara-negara maju yang mengdikte cara-cara dan syarat-syarat dalam

mentransfer teknologi dan memberikan bantuan luar negeri ke negara berkembang,

Keadaan seperti yang diungkapkan di atas akan melahirkan sikap ketergantungan negara
berkembang terhadap negara-negara maju. Akibatnya, keadaan tersebut akhirnya akan menimbulkan

sifat mudah terpengaruh (vulnerability) negara berkembang terhadap kekuasaan-kekuasaan di luar
pengendalian mereka, yang selanjutnya bisa menguasai dan mendominasi kehidupan ekonomi dan

sosial negara-negara berkembang,
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Karakteristik Umum Negara Maju

Negara maju mempunyai ciri utama tingginya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga

mampu mengolah sumber daya alam secara optimal, baik sumber daya alam yang ada di negaranya

maupun di negara lain melalui kerja sama. lndustri dan jasa merupakan sektor andalan yang dapat
memacu pertumbuhan ekonomi. Melalui industrialisasi, tenaga kerja yang dapat diserap lebih banyak

hasilnya sehingga pemasarannya (ekspor) pun lebih luas. Melalui proses industri, nilaijual suatu barang

menjadi lebih mahal sehingga keuntungan pun menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, negara maju

selalu diidentikkan dengan negara industri.
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Ciri-ciri negara maju adalah sebagai berikut.

1. tingkat pertumbuhan penduduk rendah,

2. kegiatan ekonomi berbasis industri dan jasa,

3. sebagian besar penduduk tinggal di perkotaan,

4. angka harapan hidup tinggi,

5. pendapatan rata-rata tinggi,

6. tingkat pendidikan penduduk rata-rata tinggi, dan

7. angka kematian bayi rendah.

Seperti telah dikemukakan dalam bagian terdahulu bahwa keterbelakangan atau kemiskinan
penduduk bersifat sebab dan akibat dari rendahnya pendidikan, keterampilan, kurangnya lapangan

kerja, dan rendahnya produktivitas sehingga membentuk lingkaran tak berujung. Negara maju umumnya

telah mampu mengatasi masalah kependudukan dan keluar dari lingkaran keterbelakangan tersebut.

Pembangunan secara merata di berbagai sektor perlu dilakukan secara bersama-sama dan sinergis.

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai menjadi negara maju adalah
sebagai berikut.

1. Mengembangkan semangat kerja yang produktif melalui disiplin, tanggung jawab, ketekunan,

keuletan, dan kejujuran.

2. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan untuk meraih setiap peluang kerja dan meningkatkan

penguasaan teknologi.

3. Memperluas lapangan kerja.

Umumnya, di negara berkembang berbasis pertanian. Melalui teknologi, hasil peilanian dapat

ditingkatkan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Produksi pertanian ini menjadi peluang untuk

mengembangkan industri pengolahan makanan dan minuman, industri pupuk, alat-alat pertanian, dan

industri lainnya yang terkait. Dari perkembangan industri tersebut, peluang kerja menjadi semakin
banyak. Dengan berkembangnya industri maka pertumbuhan ekonomi dapat lebih dipacu.

Beberapa keunggulan industri dalam memacu pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

2. Meningkatkan pendapatan penduduk,

3. Proses produksi lebih banyak dan beragam kebutuhan masyarakat akan berbagai barang yang

diperlukan dapat terpenuhi.

Perputaran modal lebih cepat dan keuntungan yang diterima lebih cepat.

Memacu pembangunan sektor lain.

Dengan adanya industri maka dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana lain, seperti jalan, listrik,
pasar, dan sarana komunikasi.

Dalam sebuah industri, tenaga kerja yang tertampung lebih banyak sehingga dapat meningkatkan

produktivitas per orang. Dengan meningkatnya produktivitas, berafti semakin banyak orang yang dapat

bekerja dan memperoleh pendapatan sehingga pendapatan rata-rata masyarakat bertambah. Dengan

semakin meningkatnya pendapatan, pendidikan dan keterampilan pun dapat ditingkatkan sehingga
industri-industri yang dapat dikembangkan semakin beragam, tidak hanya terbatas pada sektor pertanian

yang mengolah hasil pertanian saja. lndustri peftambangan dan pengolahan hasil peftambangan pun

dapat berkembang.

4.

5.

T
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Contoh Negara Maju dan Negara Berkembang

1. Negara Maju

a. Prancis (Benua Eropa)

Fakta dan angka

Nama resmi negara

Bangsa

lbu kota

Letak geografis

Perbatasan

Luas wilayah

Titik tertinggi

Titik terendah

Sungai utama

Danau utama

Penduduk

Bahasa utama

Agama utama

Pemerintahan

Kepala negara
Kepala pemerintahan

Kota utama

Ekonomi

Republik Prancis-Republique Fracaise

Prancis

Paris

Eropa Barat

Selat lnggris, Luksemburg, Jerman Barat, Swiss, ltalia, Monako,

Laut Tengah, Spanyol, Andona, Teluk Biscay

547.026 km2

Mont Bianc (4,810 m)

paras laut

Seine, Loire, Garonne, Rhone, Rhein

Jenewa

59,3 juta (2003)

Prancis (resmi), Propencal

Katolik Roma, Protestan, lslam, dan Judaisme

Republik

Presiden

Perdana Menteri Badan Legeslatif-Majelis Nasional dan Senat

Paris (2.320.000), Marseilles (975.000), Lyon (465.000), Toulouse

(385.000), Nice (350.000), Nantes (265.000), dan Strasbourg
(260.000).
- Mineral utama:

Bijih besi, batu bara, bauksit, potassium, dan pirit.

Produk pertanian utama:

Daging sapi, serealia, bit gula, kentang, dan anggur.

lndustri:

Baja, mesin dan peralatan, metalurgi, tekstil dan sandang,
bahan kimia, pengolahan pangan, metalurgi, pesawat terbang,

mobil, dan anggur (minuman)

Ekspor utama:

Mesin dan alat transportasi

lmpor utama:

Minyak mentah, mesin, bahan kimia, produk besi-baja, bahan
pangan,dan produk pertanian

franc

$ 24.080

Mata uang

Pendapatan per kapita



Gambar 6.1 Peta Prancis

Alasan Prancis termasuk negara maiu adalah sebagai berikut:

1. pendapatan per kapita $ 24.080,

2. industri memegang peranan penting dalam ekonomi,

3. menjadi anggota negara maju ke-67,

4. penduduk 747o linggal di perkotaan, dan

5. jaringan transpoftasi dan telekomunikasi baik.

Fakta dan angka

Nama resmi negara

lbu kota

Letak geografis

Wilayah

Titik tertinggi

Titik terendah

Sungai utama

Danau utama

Penduduk

Bahasa

Agama

Pemerintahan
Kepala negara

Kepala pemerintahan

Badan legislatif

Kerja sama internasional

Nipon atau Nihon

Tokyo

0059' LU-45"33' LU dan 122"56' BT-153' 58' BT

377,459 kmz

Gunung Fuji (3.776 m)

Tokyo (sekitar 3,4 m)

Shinano dan lshikari Tone

Biwa

27,5 luta (2003)

Jepang

Shinto, Buddha, dan Kristen

Kerajaan konstitusional

Kaisar

Perdana Menteri

Diet nasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rencana Kolombo, dan

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
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Kota utama

Ekonomi

Mata uang

Hari libur nasional

Lagu kebangsaan

Pendapatan per orang

Tokyo, Osaka, Nagoya, Yokohama, Kyoto, Kobe, Kotakyushu,

Sampporo, dan Kawasaki.
- Mineral utama:

Batu bara, besi, mangan, seng, tembaga, timbel, dan emas
- Produk pertanian utama:

Padi, gandum, jewawut, teh, ketela, kedelai, tembakau, jeruk, dan apel

- Produk industri:

Peralatan mesin berat, tekstil, baja, produk optik, elektronika,
perikanan, dan pembuatan kapal.

- Ekspor utama:

Besi dan baja, kapal, tekstil, ikan, peralatan mesin berat, kamera,

peralatan optik, radio, TV, dan mutiara buatan.
- lmpor utama:

Minyak, batu bara, gandum, kayu, kedelai, gula, dan kapas tanpa

biji.

Yen

Tahun baru, 3 Mei, Hari konstitusi, 29 April, Hari kelahiran Kaisar,

serta t hari libur nasional lainnya.

Kimigayo (Kekuasaan Kaisar Kami)

$ 25.550

Gambar 6.2 peta Jepang 
sunber Attas Dunia

Alasan Jepang termasuk negara maju adalah sebagai berikut:

1. etos kerja baik (disiplin dan bekerja keras),

2. tenaga ahli banyak,

3. sistem transportasi dan komunikasi baik,

4. menjadi anggota kelompok G-8,

5. pertumbuhan penduduk alami 0,1% per tahun, dan

6. penduduk yang tinggal dikola7S%o.
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c. Selandia Baru

Fakta dan angka

Nama resmi negara

lbu kota

Letak geografis

Wilayah

Titik tertinggi

Titik terendah

Sungai utama

Danau utama

Penduduk

Bahasa

Agama

Pemerintahan

Kepala negara

Kepala pemerinatahan

Badan legislatif
Kerja sama internasional

Kota utama

Ekonomi

Mata uang

Hari libur nasional

Lagu kebangsaan
Lagu nasional

Selandia Baru

Wellington

Samudra Pasifik Selatan, garis lintang -34" 35' LS

268.680 km'?

Gunung Cook (3.764 m)

paras laut.

Waikoto dan Clutha.

Taupo, Te Anau, dan Manapouri

3.300.000 jiwa (perkiraan)

lnggris (bahasa resmi), bahasa maori

Protestan (terutama Anglikan, Presbeterian, dan Metodis)

dan Katolik Roma

Monaki konstitusional dalam nEara-negara persemakmuran

Ratu lnggris yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal

Perdana menteri

Dewan perwakilan

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pakta ANZUS, dan Rencana

Kolombo

Auckland, Chrischurch, Wellington, dan Dunedin
- Mineral utama:

Batu bara, gas alam, emas, dan pasir besi.
- Produk pertanian utama:

Daging, wol, mentega, keju, gandum, oat, jewawut,

buah-buahan, dan sayur-sayuran.
- Produk industri:

Daging beku, produk susu, hasil hutan, listrik, baja,
aluminium, pakaian, dan tekstil, dan peralatan
transportasi.

- Ekspor utama:

Daging, wol, mentega, keju, hasil hutan, kayu, dan
aluminium.

- lmpor utama:

Mesin, besi dan baja, produk minyak, mobil, dan plastik.

Dolar Selandia Baru

Hari Senin pertama bulan Juni dan hari lahir Ratu (Resmi)

"God Save the Queen" (Tuhan Selamatkan Ratu)
"God Defend New Zealand" (Tuhan Membela Selandia
Baru).



Gambar 6.3 Peta Selandta Baru

1.

2.

J.

4.

Alasan Selandia Baru termasuk negara maju adalah sebagai berikut:

industri cukup maju,

pariwisata berkembang Pesat,

konsentrasi penduduk di perkotaan, dan

banyak terdapat sumber energi (gas alam).



Tabe! 6.1 Usia Harapan dan Kematian Beberapa Negara

Sumbet Geograti Australia, 1997

Negara Berkembang

Republik Anb Mesir (Benua Afnka)

Fakta dan angka

Nama resmi negara

Bangsa

lbu kota

Letak geografis

Perbatasan

Wilayah

Titik tertinggi

Titik terendah

Sungai utama

Penduduk

Bahasa utama

Agama utama

Pemerintahan

Kepala negara

Kepala pemerintahan

Badan legislatif
Kota utama

Republik Arab atau Arab Mesir atau Jumhuriat Misr el Arabiya
Mesir

Kairo

Afrika Utara

Laut Tengah, lsrael, Laut Merah, Sudan, dan Libia
1.001.449 km'?

Gebel Katherina (2.637 m)

paras laut (134 m)

Nit

72,1 julajiwa (2003)

Arab (bahasa resmi), lnggris, dan Prancis
lslam (agama resmi), Kristen, dan Katolik
Republik

Presiden

Perdana menteri

Dewan Rakyat Satu Kamar

lGiro, Iskandariah, dan Giza

Australia

Selandia Baru

Kanada

Amerika Serikat

lnggris

Cina

Jepang

Korea
lndonesia

Papua Nugini

5,8

8.3

6.8

8.4

6.6

32.0

4.5

2.5

75

59

75.0

71.9

74.0

72.0

73.5

68.0
76.1

66.9

58.5

53.2

80.9
78.0

80.8
78.9

79.1

70.9

82.2

75.0

62.0

54.7



Ekonomi

Mata uang

Alasan Mesir termasuk negara berkembang adalah sebagai berikut:

1. sektor ekonomi utama dari pertanian,

2. pertumbuhan penduduk 2,1Vo perlahun,

3. penduduk yang tinggal dikota 43%, dan

4. pendapatan per kapita (kecil) US $ 3.560.

b. Keralaan Thailand (Benua Asia)

Fakta dan angka

: - Mineral utama:

Minyak, fosfat, besi, garam, dan batubara.

- Produk pertanian utama:

Kapas, jagung, padi, gandum, gula, buah jeruk, dan

kentang.
- Produk dan industri:

Besi dan baja tekstil, bahan kimia, semen, pengolahan

makanan, penggilangan minyak, turisme.

- Ekspor utama:

Minyak mentah, kapas, benang, dan kain.

- lmpor utama:

Berbagai barang pokok, bahan mentah industri, biji-biiian'

dan produknya.

: pound

Kerajaan Thailand atau Prathet Thai

Thai.

Bangkok (Krung Thep)

Asia Tenggara

Laos, Kampuchea, Teluk Siam, Malaysia, Laut Andaman, dan

Myanmar.

514.000 km2

Puncak lnthanon (2.576 m).

paras laut.

Chao Phraya (Menam), Mekong Mun.

52.700.000 jiwa (perkiraan terakhir)

Thai (resmi) dan lnggris

Buddha (negara resmi) lslam, Konghucu, dan Kristen

Pemerintahan konstitusional.

Raja.

Perdana Menteri

Dewan Nasional

Metropolis Bangkok (5.500.000), Chiang Mai (115.000), Hat Yai

(105.000), Nakhon Ratchasima (98.000)

Nama resmi negara

Bangsa

lbu kota

Letak geografis

Perbatasan

Wilayah

Titik tertinggi

Titik terendah

Sungai utama

Penduduk

Bahasa utama

Agama utama

Pemerintahan

Kepala negaranya

Kepala pemerintahan

Badan legislatif

Kota utama

H





Meksiko Amerika Tenaah)

Fakta dan angka

Nama resmi negara

Bangsa

lbu kota

Letak

Perbatasan

Luas wilayah

Titik tertinggi

Titik terendah

Sungai utama

Danau utama

Penduduk

Bahasa utama

Agama utarna

Pemerintahan

Kepala negata

Badan legislatil

Kota besar utama

Ekonomi

Mata uang

Meksik-Estados atau Unidos Mexicanos

Meksiko

Kota Meksiko (Distrik Federal)

Amerika Utara bagian selatan

Amerika Serikat, Teluk Meksiko, Laut Karibia, Belize,

Guatemala, dan Samudra Pasifik.

1.972.549 km'z

Pico de Orizab (5.700 m).

paras laut.

Rio Grande (Rio Bravo), Santiago, Rio de las Balsas.

Usumacinta, Panuco.

Chapala, Cuitzeo, Patczuaro, Laguna Salada.

67.382.581 jiwa (sensus 1980); 78.000.000 jiwa

(perkiraan terakhir)

Spanyol (bahasa resmi) dan bahasa-bahasa lndian.

Katolik Roma

Republik.

Presiden

kongres yang terdiri atas dua kamar (Senat DPR)

Kota Meksiko (1 7.000.000 termasuk daerah-daerah

pinggiran kota), Guadalajara (1.906.000),
Monterrey (1.065.000), Puebla. Ciudad, Juarez,

Acapulco, Tijuana, Chihuahua, Mexicali,
Cuernavaca, Veracruz, Tampico.
- Mineral utama:

Minyak bumi, gas alam, perak, batu bara, besi,

belerang, barit, seng, tembaga, dan timbel.
- Produk pertanian utama:

Tebu, jagung, gandum, buncis, kentang, kelapa,

kedelai, padi, kapas, kopi, jeruk, tomat, mangga

pisang, semangka, dan anggur.
- lndustri dan produknya:

Penyulingan minyak bumi, petrokimia, baja,

kendaraan bermotor, semen, dan pemrosesan

pangan.
- Ekspor utama:

Minyak mentah, manufaktur logam, makanan
petrokimia, dan gas alam.

- lmpor utama:

Produk logam, produk pertanian, dan bahan kimia.

peso Meksiko

76 GeografiXll

a





Beberapa negara di Benua Amerika

3. Beberapa negara di Benua Asia

Negara
Jumlah

Penduduk
(juta)

Pertumbuhan
Penduduk
Alami (Vol

Usia

Penduduk
yang Tinggal
diKota (Vo)

Pendapatan/orang
(us$)

USA

Kanada

Belize

Panama

Argentina

Bolivia
Brazil

chiti
Kolombia

Ekuador

291,5

31,6

0,3

3,0

36,9

8,6

176,5

15,8

44,2

12,6

0,6

0,3

2,3

1,8

1,2

2,3

1,3

12

1,8

2,1

77

79

67

74

74

63

69
76

71

71

79

79

45

62

89
63

61

87
71

61

34.280
26.530

5.1 50

5.440

10.980

2.240
7.070
8.840

6.790

2.960

Negara
Jumlah

Penduduk
(juta)

Pertumbuhan
Penduduk
Alami lVol

Usia Penduduk
yang Tinggal
di Kota (Vo)

Pendapatan/orang
(us$)

Turki

Arab Saudi

lndia

Bangladesh

Vietnam

Kamboja

Timor Timur

lndonesia

Cina

Jepang

71,2

24,1

1.068,6

146,7

80,8
12,6

0,8

220,5

1.288,7

127,5

1,5

2,9

1,7

2,2

1,3

1,8

1,3

1,6

0,6

0,1

69
72

63

59

72

56

49

68

71

81

66

83
28

23

25

16

8

40

39
78

5.830

13.290

2.820
1.600

2.070
1.790

530
2.830

3.950

25.550
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Kawasan industri yang penting di Jepang diberi julukan Megalopolis Tokaido, yang terdiri atas:

1. Kompleks Tokyo-Yokohama (daerah Keihin) di Dataran Kwanto, sekitar Teluk To$0.

lndustrinya berupa besi baja, mobil, galangan kapal, alat listrik, kimia, dan tekstil.

2. Segitiga Osaka-Kyoto-Kobe (Distrik Kinki) yang mengelilingi Teluk Osaka.

lndustrinya berupa galangan kapal, penyulingan minyak, tekstil, dan mesin-mesin mobil.

3. Dataran Nobi, sekitar Teluk lso (Nagoya sebagai pusatnya).

lndustrinya berupa pesawat terbang, lokomotif, tekstil, kendaraan bermotor, dan keramik.

b. lndustridi lnggris

lndustri memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi di lnggris. lndustri yang penting di

lnggris, di antaranya:

1. lndustri besi dan baia, berpusat di Birmingham.

2. lndustri kapal, berpusat di Glasgow.

3. lndustri mesin-mesin, berpusat di Birmingham.

4. lndustri mobil dan motor, berpusat di Birmingham.

Birmingham dikenal dengan sebutan The Black Countrykarena pekatnya asap-asap pabrik industri.

2. Model Pengembangan Wilayah di Negara Berkembang

Di negara berkembang, kawasan industri tersebar di seluruh bagian wilayah negara. Kawasan

industri dibangun di daerah permukiman penduduk, seperti kawasan industri di Pulo Gadung, Jakarta;

Pulau Batam; dan Cilacap. Hal tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan akibat limbah industri,

asap pabrik, dan suara mesin-mesin).

Di lndonesia, pembangunan industri dilakukan melalui pendekatan regional (memberi manfaat

yang sebesar-besarnya bagi pengembangan kehidupan ekonomi daerah). Berdasarkan WPPI (Wilayah

Pusat Pertumbuhan lndustri), industri di lndonesia dibagi menjadi beberapa zona, yaitu:

a. Zona industri berorientasi pasar, dipusatkan di wilayah lndonesia bagian barat.

b. Zona industri yang berorientasi pada potensi SDA, wilayahnya di lndonesia bagian timur.

c, Zona industri yang mempunyai lokasi strategis, seperti Pulau Batam, Pulau Madura, dan lain-lain.

r r r I t r r ta tr3 r f E En5 S* S SIE g S le ASSES SE*

Usaha-usaha Pengembangan Wilayah di Indonesia

Pemerintah lndonesia melakukan beberapa usaha di berbagai bidang untuk mengembangkan

wilayah lndonesia, antara lain:

1. llmu Pengetahuan dan Teknologl

Pemerintah menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) memegang peranan penting

dalam pembangunan nasional, bahkan masa depan bangsa lndonesia bergantung pada iptek. Hal ini

terlihat dengan dicanangkannya Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Sejalan dengan itu, pada Garis-

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menetapkan bahwa sumber daya manusia (SDM) adalah pusat

dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berkualitas dan bangsa yang menguasai

ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan.
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Di paparan lain kita juga mengakui bahwa sumber ilmu pengetahuan dan teknologi berada di luar
negeri, yaitu pada negara maju. Ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi nisional ini tidak
terlepas dari sejarah saat perkembangan awal ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman revolusi
industri terjadi. Pada negara-negara yang sekarang menjadi sumber ilmu pengetahuan dan teknologi
merupakan negara-negara maju. Dengan konsolidasi kapitalisme dan pemblgian tata kerja dunia
pada negara penghasil bahan baku (negara kolonial), sekarang menjadi negariberkembang.

llmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi aset negara malu yang tidak ditransfe"r secara
terbuka ke negara berkembang. Lebih tegas lagi, ilmu pengetahuan dan tetnotogi menjadi faktor kompetitif
suatu bangsa,

Untuk mengejar ketertinggalannya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah lndonesia
pada tahuntahun terakhir ini banyak memberikan beasiswa ke luar negeri uniuk studi lanjutan jenjang
pendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3) serta berbagai pelatihan di lembaga penOidikan tinggi
dan pusat riset di luar negeri. Salah satu tujuan dan sasaran akhir yang diharapkan adalah adanya
transfer ilmu pengetahuan dan teknologi lewat para lulusannya yang memperoleh proses pendidikan di
luar negeri (negara maju).

Saat ini melalui terobosan-terobosan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, seperti
penginderaan jauh, kedirgantaraan, kelautan, geoteknologi, dan bioteknol6gi, serta dengan
memanfaatkan keunggulan komparatif kondisi geografis lndonesia yang kaya akan-keanekaragaman
hayati dan keindahan alamnya, memungkinkan dilakukan berbagai Olveriititasi maupun inovasi produk
wisata nasional yang berdaya saing tinggi.

Dengan memerhatikan perubahan struktur ekonomi banyak negara, arah perekonomian nasional
diperkirakan akan menuju pada perekonomian yang mengandalkin iptek (iimu pengetahuan dan
teknologi). Proses transformasi struktur ekonomi akan menempatkan lndonesia .bn.[.i salah satu
negara maju di kawasan Asia Pasifik. Adapun di sektor pariwisata menjadi salah satu s-ektor andalan,
sekaligus mampu memberikan warna dalam pelaksanaan kerja sama regional. peningkatan jumlah
penduduk akan menjadi modal utama dalam pembangunan kepariwisataan nasional pada masa yang
akan datang. Usaha pariwisata merupakan usaha yang kaya akan sentuhan pelayanan manusia
sehingga kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan,

1. Negara-negara di dunia dikelompokkan menjadi negara-negara maju (more developed) dan
negara-negara berkembang (/ess developed)
Pembangunan merupakan proses perubahan dari suatu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik
dari sebelumnya.

Pembangunan dibedakan atas pembangunan fisik (contohnya:pembangunan jalan dan
pembangunan rumah) dan pembangunan nonfisik (contohnya: pengembangan- penOidifan;.
Faktor penting dalam mendukung kesinambungan pembangunan ada-lah teknologi, ilmu
pengetahuan, dan sumber daya alam.

2

4

T

Negara Maju dan Negara Berkembang
8't



5.

6.

7

8

negara melalui beberapa tahap, yaitu tahap

epa"s landas. tahap lepas landas, tahap menuju

si tinggi.

h sebagai berikut:

pertanian;

ginya tingkat pengangguran, tingginya tingkat

uduk, dan tingginya beban tanggungan;

c. SDA belum banYak diolah;

d. kekurangan modal; dan

e. ketergantungan impor hasil industri' 
.

i...r. uilur, ciri-ciri negara maju adalah sebagai berikut:

pendaPatan rata-rata tinggi,

iingkat pendidikan rata-rata tinggi, dan

g. angka kematian baYi rendah' 
.

10. Hal-halyang perlu oit<emnangt<an oleh suatu negara untuk meniadi negara malu adalah semangat

keria yang produktif melaluidiiiplin, tangguni' *"rb, ktttkunan, keuletan' dan keiuiuran; pendidikan'

keterampilan, O.n p.ngr.tr.n t.f,nof6gi , lk meraih peluang keria; serta perluasan lapangan

pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

k.

am kebutuhan masyarakat akan berbagai barang

gan Yang diterima lebih cePat'

merupakan contoh negara maiu karena peranan

industri sangat dominan.
'12. Negara Mesir, Thailand, dan Meksiko merupakan contoh negara berkembang karena pertanian

,.iih ,.trpakan sektor ekonomi yang pentin'

wilaYah di lndonesia.

I
a.

b.

c.

d.

e.

f.
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1

Latihan

Berikut ini beberapa keunggulan industri jika dibandingkan dengan pertanian dalam memacu
peftumbuhan ekonomi suatu negara, kecuali ....
a, menyerap banyak tenaga kerja
b meningkatkan pendapatan penduduk
c, jenis produksinya seragam (homogen)
d perputaran modal lebih cepat
e, memacu pertumbuhan pada sektor lainnya
salah satu faktor yang dapat dikembangkan untuk mencapai negara maju adalah ..,.
a, mengembangkan semangat kerja produktif
b mengembangkan paham konsumerisme
c meningkatkan jumlah penduduk untuk daerah pemasaran
d. menggunakan sistem padat karya sehingga banyak menyerap tenaga kerja
e, kembali pada sektor pertanian

Proses perubahan dari suatu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik adalah pengertian da1 ....a. less developed

b. more developed
c. teknologi

d. pembangunan

e. industrialisasi

Pada perkembangan negara menurut W.W. Rostow, yang dimaksud dengan take off adalah ....a. tahap masyarakat tradisional
b. tahap prakondisi lepas landas
c. tahap lepas landas
d. tahap menuju kematangan

e. tahap tingkat konsumsi tinggi
Perhatikan daftar berikut!
1) llmu pengetahuan

2) Teknologi
3) Sumber daya alam
4) lndustri

5) Sumber daya manusia
Dari daftar di atas, faktor utama yang mendukung, menopang, dan menjamin kesinambungan
pembangunan adalah,...
a. 1dan2
b. 1dan5
c. 2dan4
d, 3dan4
e. 1, 2, dan 3

2

3

T
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6. Negara berkembang mempunyai ciri pertumbuhan penduduk yang .'..

a. tinggi

b. sedang

c. rendah

d. stagnasi

e. zero population

7. Penduduk negara berkembang pada umumnya berusaha di sektor ...'

a. industri

b. pertanian

c. jasa

d. industri dan jasa

e. pertambangan

8. Berikut ini yang fidaktermasuk negara new industrializating countries adalah ...'

a. Korea Selatan

b. Hong Kong

c. Thailand
d. Singapura

e. Taiwan

9. Sektor andalan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi negara maju adalah ....

a. perkebunan d. industri dan jasa

b. jasa e. jasa dan Pertanian

c. pertanian

10. Negara di Asia yang industri dan teknologinya maju dan menjadi anggota negara G-8 adalah '.'.

a. Korea Selatan

b. RRC

c. Taiwan

d. Singapura

e. Jepang

il.

1.

2.

3.

4.

5.

Jawabtah pertanyaan.peilanyaan di bawah lni dengan singkat dan tepat!

Sebutkan parameter yang digunakan untuk mengukur negara maju dan negara berkembang!

Sebutkan karakteristik negara berkembang menurut Todaro!

Sebutkan tahapan perkembangan sebuah negara menurut W'W.

Mengapa Prancis termasuk negara maju?

Bagaimana upaya Pemerintah lndonesia dalam mengejar

pengetahuan d an teknologi dengan negara-negara maju?

Rostow!

ketertinggalannya pada ilmu

Tugas

Buatlah kelompok yang beranggotakan 3-5 orang.

Diskusikan dengan kelompokmu permasalahan berikut. Berikan opini kalian.

"secara fisik, sudah jarang bangsa di dunia ini yang masih dijalah oleh negara lain. Akan tetapi, secara

ekonomi masih banyak negara yang terjajah oleh negara-negara maju. Negara-negara tersebut

biasanya disebut negara dunia ketiga atau negara berkembang."

84 GeografiXll

,I




