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PENDAHULUAN 

 

Wilayah Indonesia terletak pada daerah tropis dan merupakan kesatuan wilayah 

laut yang ditebari pulau-pulau atau kepulauan. Jarak terjauh Barat – Timur 5.110 Km. 

dan jarat terjauh Utara Selatan 1.118 Km. ini berarti panjang kepulauan Indonesia 

menduduki + 1/8 equator. 

Secara geotektonik Kepulauan Indonesia terletak pada pertemuan tiga Lempeng 

Benua yaitu antara pertemuan Lempeng Australia, Pasifik dan Lempeng Eurasia. Pada 

daerah pertemuan ketiga Lempeng Benua inilah muncul jalur Mediteran, jalur pasifik 

(sircum pasifik) dan jalur Australia. Ketiga jalur ini bersifat vulkanis seismis, oleh 

karena itu Kepulauan Indonesia memiliki sifat vulkanis dan sifat seismis. Sebagai 

akibat kondisi tersebut maka Kepulauan Indonesia memiliki keadaan geologis yang 

kompleknjang oleh kondisi iklim yang basah, menyebabkan dan rumit serta variasi 

geomorfik. Ditunjang oleh kondisi iklim yang basah, menyebabkan jenis tanah yang 

ada di Kepulauan Indonesia bervariasi. 

Luas daratan wilayah Indonesia 1.919.443 Km
2
, daratan seluas itu berupa pulau-

pulau, kondisi ini akan memperkuat keberadaan Group Etnik sehingga memperkaya 

budaya bangsa. Berdasarkan sensus 1980, jumlah penduduk Indonesia 147 juta, jumlah 

penduduk sebesar itu tersebar pada 992 pulau dan kurang lebih 91 juta orang berada di 

Pulau Jawa. Pada kondisi sebaran itu sudah barang tentu akan terdapat perbedaan-

perbedaan baik yang menyangkut nilai-nilai budaya, perbedaan tingkat pendidikan dan 

sebagainya. Kondisi-kondisi sosial budaya yang berbeda-beda tersebut akan 

menyebabkan perbedaan dalam perubahan-perubahan sosial (social changes) pada fase 

atau tahap berikutnya. Karena sebagian besar penduduk Indonesia masih bersifat 

agraris maka sudah barang tentu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

fisiografisnya. Dalam rangka mengatasi hal ini maka pemerintah mengadakan 

pembangunan di Pelosok Tanah Air sesuai dengan keadaan setempat baik keadaan 

sosial budaya maupun lingkungan fisiografisnya. 
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BAB I 

LETAK, LUAS DAN BENTUK WILAYAH INDONESIA 

 

 

A. Letak 

Secara Astronomi, wilayah Indonesia terletak pada : 6º LU sampai 11º LS dan 

95º sampai 141º BT oleh karena itu memiliki iklim tropik. 

 Menurut penjelasan UNO 4/prp/60 pasal 2 dan lampiran I, secara Ilmu 

Geopolitik Indonesia adalah suatu benua kepulauan (Inselwelt) yang bersatu dan 

terletak diantara empat benua ; Asia, Australia, Amerika dan Afrika dengan batas 

formil sebagai berikut : Batas Utara 6º LU, batas Selatan 11º LS, batas Barat 95º BT 

dan batas Timur 141º Bt. (Dimyati, 1977, 23) 

Secara Geotektonik, wilayah Indonesia berada pada daerah pertemuan tiga 

lempeng benua yaitu Lempeng Benua Eurasia, Pasifik dan Lempeng Australia 

(Subyoto, 1977, 11a). Ketiga lempeng benua tersebut bergerak kearah yang tidak 

sejalan. Lempeng Australia bergerak kearah Utara, Lempeng Pasifik bergerak kearah 

Barat Laut. Akibat gerakan ini tepi lempeng benua satu dengan lainnya berbenturan 

dengan menghasilkan temperatur yan tinggi sehingga melelehkan masa batuan 

disekitarnya dan terbentuklah kantong-kantong magma. Kantong-kantong magma 

inilah yang kemudian menghasilkan jalur-jalur pegunungan, diantaranya Jalur 

Mediteran, Sirkum Pasifik dan Jalur Australia. 

Dilihat dari segi Geostrategi, Wilayah Indonesia terletak pada posisi silang baik 

fisik-geografis maupun sosial budaya (Sabarty Akhadiah, 1985, 12). Selanjutnya 

dikatakan bahwa aspek-aspek kehidupan sosial seperti : demografis, ideologis, politik 

ekonomi, budaya, bahkan di Indonesia tidak akan terlepas dari posisi silang : 

1. Demografi : Antara daerah yang berpenduduk padat di Utara dan 

 daerah yang berpenduduk jarang di Selatan. 

2. Ideologi : Antara komunisme di Utara dan Liberalisme di Selatan. 
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3. Politik : Antara demokrasi rakyat di Utara (Asia daratan bagian 

 Utara)  dan demokrasi parlementer di selatan. 

4. Ekonomi : Antara sistem ekonomi terpusat di Utara dan sistem  ekonomi 

liberal di Selatan. 

5. Antara komunisme di Utara dan individualisme di Selatan. 

6. Hankam : Antara sistem pertahanan kontinental di Utara dan  pertahanan 

maritim di Barat, Selatan dan Timur. 

 

Dilihat dari berbagai dimensi letak baik bersifat fisiografis maupun sosial 

budaya ternyata mengandung hal yang bersifat menguntungkan tetapi juga hal-hal yang 

bersifat merugikan. Sebagai contoh : Letak Geotektonik Wilayah Indonesia merugikan 

karena bersifat vulkanik dan seismis yang tidak sedikit dapat menghancurkan usaha 

manusia dalam sektor pertanian dan konstruksi, tetapi juga menguntungkan, karena 

Indonesia banyak memiliki mineral-mineral yang beraneka ragam sebagai hasil erupsi 

vulkan-vulkannya. Tidak dapat disangkal bahwa tanah diberbagai tempat di Indonesia 

bersifat subur sebagai hasil kegiatan vulkanisme. Begitu juga halnya dengan posisi 

silang yang dimiliki Indonesia, dapat bersifat menguntungkan dan dapat merugikan. 

Contoh : Bahaya komunisme, masuknya kebudayaan yang tidak sesuai dengan 

kebudayaan kita, bahaya narkotida, ini semua tidak dapat terlepas dari letak negara kita. 

Sedangkan yang bersifat menguntungkan adalah terjadinya pertukaran atau proses 

akulturasi dan sebagainya. 

 

B. Luas 

Luas Wilayah Indonesia yang berupa daratan adalah 1.919.443 Km
2
 dan 2/3 

lainnya adalah lautan. Sedangkan luas keseluruhan (daratan & perairan) lebih dari 5 

juta Km
2
. (Djodjo dkk, 1985, 40).  

Luas yang sekarang ini baru dicapai sesudah adanya Deklarasi Djuanda tanggal 

13 Desember 1957. Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmaja, dengan berlakunya 

Pengumuman Pemerintah tanggal 13 Desember 1957 maka secara kasar luas Wilayah 

Indonesia menjadi 5.193.163 Km
2
 (Dimyati, 1977, 46). 
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Berdasarkan data yang ada secara yuridis formal luas Wilayah Indonesia 

mengalami perubahan sebagai berikut : Menurut Pembukaan UUD 1945 hanya 

tercantum “ Segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”, oleh karena itu 

belum ada batas wilayah dalam arti tidak memuat bata wilayah. Dengan demikian 

Ordonansi tahun 1939 tentang batas-bata laut wilayah masih berlaku. Lebar Wilayah 

Laut Hindia Belanda 3 mil diukur dari garis air rendah tiap pulau. Karena dipandang 

oleh pemerintah hal tersebut tidak menguntungkan yaitu terdapatnya perairan bebas 

antara Indonesia maka pemerintah mengeluarkan Pengumuman Pemerintah tanggal 13 

Desember 1957 yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda, yang menetapkan bahwa lebar 

laut wilayah 12 mil. Lebar laut wilayah diukur dari garis dasar yang menghubungkan 

titik terluar dari pulau-pulau dasar wilayah Republik Indonesia. Jadi penetapannya 

berdasarkan point to point theory (Sabarti, 1985, 16). Pengumuman Pemerintah tanggal 

13 Desember 1957 kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1960, tanggal 18 Februari 1960 dan dinyatakan sebagai Ketetapan MPR Thn 1973, 

1978 dan 1983. Pada tahun 1982, Konvensi Hukum Adat Internasional memberikan 

perluasan yurisdiksi (pelaksanaan hukum) negara-negara pantai di lautan bebas 

sehingga Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 

tanggal 21 Maret 1980 dapat diterima dan disahkan dalam Konvensi Hukum Laut 

Internasional di New York pada bulan Agustus 1983. Untuk memperjelas kedudukan 

laut wilayah Indonesia dapat dilihat pada peta. 

 

C. Bentuk Wilayah Indonesia 

Berdasarkan Ordonansi 1939, maka Wilayah Republik Indonesia berupa 

rangkaian pulau-pulau yang terpisahkan oleh laut bebas. Setelah dikeluarkan 

Pengumuman Pemerintah tanggal 13 Desember 1957 dengan penentuan batas laut 

wilayah secara point to point teory maka wilayah Indonesia merupakan kesatuan 

wilayah yang utuh dan bulat. Dikatakan bahwa Kepulauan Indonesia berada dalam satu 

kesatuan wilayah perairan yang utuh dan bulat (Sabarty Akhadiah, 1985, 17). 
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BAB II 

FISIOGRAFIS 

 

 

Dalam bagian ini akan disajikan uraian mengenai kondisi fisiografis, mengingat 

banyaknya kondisi fisiografis yang seharusnya diuraikan dalam pendekatan regional, 

maka penyusun membatasi hal-hal yang dianggap paling dominan pengaruhnya 

terhadap kehidupan manusia. Adapun kondisi fisiografis yang diuraikan terbatas pada 

kondisi-kondisi geomorfik dan iklim. 

 

A. Geomorfologi 

1. Geomorfologi Jawa 

Menurut Van Bemmelen, secara fisiografis Pulau Jawa dapat dibagi ke 

dalam 7 kondisi geomorfik sebagai berikut : 

a. Vulkan-vulkan berusia kuarter (Volcanoes-volcanoes) 

b. Dataran Alluvial Jawa Utara (Alluvial plains nothern Java) 

c. Antiklinorium Rembang – Madura (Rembang – Madura Anticlinorium) 

d. Antiklinorium Bogor, Serayu Utara dan Antiklinorium Kendeng (Bogor, North 

– Serayu, and Kendeng – Anticlinorium) 

e. Dome dan Igir di Zona Depresi Sentral (Dome and ridges in the central 

depretion zone) 

f. Zona Depresi Sentral Jawa dan Zone Randublatung (Central depression zone of 

java, and Randublatung zona) 

g. Pegunungan Selatan (Southern Mountains) 

Kondisi fisiografis Jawa, dari Selatan ke Utara dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

���� Pengunungan Selatan (Southern Mountains) (Legenda 7 ) 

Pegunungan selatan sebagai hasil pelipatan pada Maosen dan berlanjut 

kearah Timur yaitu ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Umbgrove, 

1949, 41). 
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Pegunungan selatan Jawa merupakan pegunungan kapur dengan gejala 

karet dan dibeberapa tempat bagian bawah dari formasi kapur ini didasari oleh 

endapan vulkanik andesit tua seperti dapat dilihat di Batur Angung (Formasi 

Nglanggran) dan di Merawan. 

Pegunungan Selatan Jawa memanjang arah Barat-Timur yang dimulai dari 

bagian Timur Teluk Tjiletuh di Jawa Barat sampai ke bagian Barat Segara Anakan. 

Dari Segara Anakan sampai ke Parangtritis, Zona Selatan (Pegunungan Selatan) 

mengalami penenggelaman dengan sisa-sisa dibeberapa tempat yang masih berada 

di beberapa di atas permukaan air laut yaitu di Pulau Nusakambangan dan 

Karangbolong. Pada bagian yang mengalami penenggelaman ini untuk Jawa 

Tengah terisi oleh endapan-endapan yang berasal dari pengunungan Serayu 

Selatan. 

Di bagian Jawa Timur, pegunungan ini dimulai dari parangtritis sampai ke 

Blambangan. Nusa Barung adalah bagian pegunungan Selatan yang berada diatas 

permukaan laut, sedangkan di Utara Nusa Barung yaitu dari Pasisiran sampai ke 

Puger pegunungan Selatan tertutup oleh endapan yang berasal dari Komplek Ijang. 

Lihat peta 7a. 

 

���� Dome dan Igir-igir di Zona Depresi Sentral (Dome and ridges in the central 

Depression Zone) (Legenda 5) 
 

Daerah ini berupa pegunungan. Di Jawa Barat adalah pegunungan Bajah 

yang memanjang dari Ujung Kulon sampai di Selatan Sukabumi. Bagian tepi 

Selatan Pegunungan Bajah ini menyentuh Laut. Di Jawa Tengah, berupa 

pegunungan Serayu Selatan yang memanjang dari Majenang sampai ke 

pegunungan Kulonprogo. 

  

���� Zone Depresi Jawa Bagian Tengah (Legenda 1 dan 6) 

Di Jawa Barat zona ini diduduki oleh vulkan-vulkan dalam posisi 

melingkar (G.Patuhi, G. Tilu, G. Malabar, G. Mandalawangi, G. Talangabodas, G. 

Bukittunggal, G. Burangrang dan G. Tangkuban Perahu). Di Jawa Tengah vulkan-

vulkannya posisi yang lurus mengarah Barat Timur.  

6 



 

http://dewaputu.co.cc 

diketik oleh Desak Ketut S. – tidak untuk di perjualbelikan 

 Sedangkan untuk daerah Jawa Timur di duduki oleh deretan kompleks 

vulkan seperti kompleks Lamongan, Kompleks Tengger-Semere, Komplek Ijang 

dan Komplek Ijen. Kalau dilihat secara keseluruhan maka deretan vulkan ini 

mengarah Barat-Timur dengan posisi agak ke Selatan apabila dibandingkan dengan 

deretan di bagian Baratnya (Jawa Tengah). Pada batas Jawa Tengah dan Jawa 

Timur terdapat vulkan yang mengarah Utara – Selatan yaitu vulkan Merapi dan 

Merbabu. Vulkan-vulkan ini tumbuh pada pertemuan sesaran antar Zone Ngawi-

Kendeng Rodge dengan sesaran perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



 

http://dewaputu.co.cc 

diketik oleh Desak Ketut S. – tidak untuk di perjualbelikan 

P
E
T
A
 N
O
M
O
R
 :
 1
. 

 L
E
G
E
N
D
A
  
: 
 
1
. 
Z
o
n
e 
d
ep
re
si
 t
en
g
ah
 J
a
w
a 

 
 
2
. 
D
at
a
ra
n
 A
ll
u
v
ia
l 
Ja
w
a 
U
ta
ra
 

 
 
3
. 
A
n
ti
k
li
n
o
ri
u
m
 R
em
b
an
g
 M
a
d
u
ra
 

 
 
4
. 
D
o
m
e 
d
an
 I
g
ir
-i
g
ir
 d
i 
zo
n
e 
d
ep
re
si
 

 
 
5
. 
A
n
ti
k
li
n
o
ri
u
m
 B
o
g
o
r,
 S
er
ay
u
 U
ta
ra
, 
K
en
d
a
n
a 

 
 
6
. 
V
u
lk
an
 Q
u
a
rt
er
 

 
 
7
. 
P
eg
u
n
u
n
g
an
 S
e
la
ta
n
 

 

 

 8 



 

http://dewaputu.co.cc 

diketik oleh Desak Ketut S. – tidak untuk di perjualbelikan 

Antiklinorium Bogor, Serayu Utara dan Kendeng (Bogor-North Serayu and 

Kendeng Anticlinorium) (Legenda 4). 

Di Jawa Barat Zona Bogor ini di antaranya diduduki oleh Tambakan 

Ridges. Sedangkan untuk Jawa Tengah antiklinorium ini berupa pegunungan 

Serayu Utara yang membentang dari sebelah Utara Bumiayu sampai ke Barat 

Ambarawa. Di Jawa Timur adalah pegunungunan Kendeng yang membentangi 

dari sebelah Timur Ambarawa sampai ke sebelah Barat Wonokromo. 

 

���� Daratan Alluvial Jawa Utara (Alluvial Palin of Northern Java)   (Legenda 2)  
 

Tidak semua pantai Utara Jawa berupa dataran Alluvial, di Jawa Barat 

dataran Alluvial ini (Dataran pantai Jakarta) membentang dari sekitar Teluk 

Bantam sampai ke Cirebon. Sedangkan untuk Jawa Tengah relatif lebih sempit 

dibanding dengan dataran Alluvial Jawa Barat bagian Utara. Dataran alluvial di 

Jawa Tengah membentang dari Timur Cirebon sampai ke Pekalongan. Kemudian 

dimulai lagi dari sekitar Kendal sampai Semarang dan dari Semarang dataran 

alluvial ini melebar sampai di daerah sekitar Gunung Muria. Di Jawa Timur 

Bagian Utara tidak diduduki oleh dataran alluvial melainkan oleh perbukitan yang 

memanjang dari Barat Purwodadi sampai ke Utara Gresik (Antiklinorium 

Rembang). Antiklinorium ini berlanjut ke Madura, yang terpisahkan oleh Selat 

Madura. Di Jawa Timur Dataran Alluvial yang relatif agak luas terdapat segitiga 

Jombang - Wonokromo – Bangil dan diantaranya Bojonegoro – Sirabaya 

berbentuk memanjang. 

 

2. Geomorfologi Sumatra 

Pulau Sumatra memanjang dari Barat – Laut ke tenggara dengan panjang 

1.650 Km dari Ule Lhee sampai Tanjung Cina (Djodjo dkk, 1985, 41) lebar pulau 

dibagian Utara berkisar 100 – 200 Km dibagian Selatan mencapai 350 Km. Secara 

garis besar topografi Pegunungan Sumatra dapat dibagi kedalam tiga bagian yang 

menjalur dari Barat Laut – Tenggara sebagai berikut : 

 

9 



 

http://dewaputu.co.cc 

diketik oleh Desak Ketut S. – tidak untuk di perjualbelikan 

a. Bagian Barat, daerah ini berupa dataran memanjang sepanjang pantai yang 

secara tidak menentu terpotong oleh igir-igir yang menyentuh pantai. 

Dataran pantai memiliki lebar yang di berbagai tempat tidak sama. Dataran 

pantai yang lebar hanya terdapat di beberapa tempat di antaranya di Meolaboh 

dan Singkil di Sumatra Utara. 

b. Bagian Tengah, bagian ini merupakan jalur vulkanis (Inner Arc) yang 

menduduki bagian tengah Pulau Sumatra dengan posisi agak ke Barat. Jalur ini 

dikenal denan sebutan Bukit Barisan. Bukit barisan ini memiliki lebar yang 

tidak sama. Bukit Barisan (Zone Barisan) mengalami peristiwa-peristiwa 

geologis yang berulang-ulang dan kenampakan sekarang adalah sebagai hasil 

fenomena geologis yang terjadi pada Plio – Pleistocene. Berdasarkan 

fenomenapada Plio – Pleistocene maka zone Barisan dapat diuraikan menjadi 

tiga yaitu Zona Barisan Selatan, Zone Barisan Tengah dan Zona Barisan Utara 

(Van Bemmelen, 1949, 678). 

1. Zona Barisan Sumatra Selatan 

Zona ini dibagi menjadi tiga unit blok sesaran yaitu : 

a. Blok Bengkulu (The Bengkulu Block) 

b. Blok Semangko (The Semangko Block)  

c. Blok Sekampung (The The Sekampung Blok) 

a. Blok Bengkulu 

Pada Bagian Barat membentuk monoklinal dengan kemiringan 5 – 

10
0
 ke arah Laut India (Indian Ocean) dan tepi Timur Laut berupa bidang 

patahan. Batas Timur Laut Blok Bengkulu adalah Semangko Graben, Ujung 

Selatan Semangko Graben berupa Teluk Semangko di Selat Sunda. 

Sedangkan panjang Graben Semangko yang membentang dari Danau Ranau 

– Kota Agung di Teluk Semangko adalah 45 Km dan lebarnya 10 Km. 

b. Blok Semangko / Semangko Central Blok 

Terletak diantara Zone Semangko Sesaran Lampung (Lampung 

Fault).  
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Bagian Selatan dari blok Semangko terbagi menjadi bentang alam 

menjadi seperti pegunungan Semangko, Depresi Ulehbeluh dan Walima, 

Horst Ratai dan Depresi Telukbetung. Sedangkan bagian Utara Blok 

Semangko (Central Block) berbentuk seperti Dome (diameter + 40 Km). 

c. Blok Sekampung 

Blok Sekampung merupakan sayap Timur Laut Bukit Barisan di 

sumatra Selatan. Blok ini merupakan Pasang Blok Bengkulu. Kalau dilihat 

secara keseluruhan makan Zone Barisan bagian Selatan (di daerah 

Lampung) memperlihatkan sebagai geantiklin yang besar di mana Bengkulu 

Block sebagai sayap Barat Daya, lebar 30 Km kemudian Sekampung Blok 

sebagai sayap Timur Laut, lebar 35 Km dan puncak geantiklinnya adalah 

central block (Blok Semangko) dengan lebar 75 Km. 

2. Zone Barisan Sumatra Tengah 

Zona Barisan di daerah Padang memiliki lebar 140 Km dan bagian 

tersempit selebar 60 Km yaitu di Padang Sidempuan. Blok Bengkulu (the 

bengkulu Block) dapat ditelusuri sampai ke Padang sebagai pembentuk 

sayap Barat Daya bukit Barisan (Zone Barisan). Di Utara Padang, sayap 

Bukit Barisan Barat Daya di duduki oleh Danau Maninjau ( a volcano 

tectonic trought), Gunung Talakmau dan Gunung Sorikmarapi. 

Zone Semangko membenteng dari Danau Kerinci sampai ke Danau 

Singkarak. Zone ini oleh Tobler disebut Schicfer Barisan (Van Bemmelen, 

1949, 667) membentang memanjang searah dengan Sistem Barisan baik di 

sumatra Tengah maupun Sumatra Selatan. Sayap Timur Laut yang terletak 

di Utara Danau Singkarak ke Tenggara. Di sebelah Utara Danau Singkarak 

sampai ke Rau berstruktur Horst dan Graben dengan posisi memanjang. 

3. Zona Barisan Sumatra Utara 

Zona Barisan Sumatra Utara dibagi menjadi dua unit yang berbeda 

(Van Bemmelen, 1949, 687) yaitu Tumor Batak dan pegunungan di Aceh. 
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a. Tumor Batak (The Batak Culmination with the Lake Toba) Tumor 

Batak, panjang 275 Km dan lebar 150 Km. puncak tertinggi Gunung 

Sibuatan 2.457 m di bagian Barat Laut Toba, Gunung Pangulubao 2151 

terletak di bagian Timur Toba. Di bagian Tenggara adalah G. Surungan 

2.173 m dan dibagian barat adalah Gunung Uludarat 2.157 m. 
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Sejarah pembentukan Tumor Batak tidak diuraikan di sini 

mengingat memiliki sejarah volcano tectonic yang panjang dan lebih 

banyak bersifat geologis. 

b. Pegunungan di Aceh 

Van Bemmelen menyebutkan bahwa pegunungan Barisan di 

Aceh belum banyak disingkap sehingga pembicaraan mengenai 

pengaruh penggangkatan pada plio-pleistocene terhadapsistem Barisan 

di Aceh sangat sedikit. 

Bagian utara Zone Barisan dimulai dengan pegunungan di Aceh 

yang searah dengan Lembah Krueng Aceh. Jalur ini terus menyambung 

kearah Tenggara ke pegunungan Pusat Gayo dengan beberapa puncak 

seperti Gunung Mas 1.762m, Gunung Bateekebeue 2.840 m, Gunung 

Geureudong 2.590 m, Gunung Tangga 2,500 m, Gunung Abongabong 

2.985 m, G. Anu 2.750 m, Gunung Leiser 3.145 m, untuk G. Leuser 

letaknya agak ke Barat bila dibanding dengan posisi gunung lainnya. 

Dari uraian Zone Barisan maka terdapat satu keistimewaan di 

mana pada bagian puncak Zone Barisan terdapat suatu depresi yang 

memanjang dari Tenggara ke Barat Laut. Depresi ini di beberapa tempat 

terganggu oleh lahirnya kenampakan baru sebagai hasil peristiwa tekto-

vulkanik naupun erupsi vulkan. 

c. Bagian Timur 

Bagian Timur Pulau Sumatra sebagian besar berupa hutan rawa 

dan merupakan dataran rendah yang sangat luas. Dataran rendah ini 

menurut Dobby merupakan dataran terpanjang yang tertutup rawa di 

daerah tropik di Asia Tenggara (Djodjo dkk, 1985, 42). Bagian Timur 

Sumatra selalu mengalami perluasan sebagai hasil pengendapan 

material yang terbawa oleh aliran sungai dari sayap Timur Zone 

Barisan. 
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Di bagian arah Barat Pulau Sumatra (di Samudera India) terdapat 

deretan pulau-pulau yang bersifat non vulkanik. Rangkaian pulau-pulau 

ini merupakan outerarc. Posisi pulau-pulau memanjang arah Barat Laut 

– Tenggara. Di bagian Timur Pulau Sumatra terdapat Kepulauan Riau, 

bangka, Belitung, Lingga, Singkep. 

 

3. Geomorfologi Kalimantan 

Pulau Kalimantan yang mempunyai bentuk dasar seperti segitiga sebagian 

besar wilayahnya diduduki oleh jalur Pegunungan dan bukit-bukit. Dataran rendah 

menduduki bagian Barat dan Selatan sampai menyentuh pantai. Pulau Kalimantan 

yang masuk wilayah Indonesia di bagian Utara di duduki oleh Pegunungan Kapuas 

Hulu dan Pegunungan Iran. Di bagian Tengah dengan arah Barat Daya Timur Laut 

di duduki oleh pegunungan Schaner, Pegunungan Muler dan disini bergabung 

dengan pegunungan Iran. Kemudian di bagian Timur dan Tenggara hampir 

seluruhnya diduduki oleh perbukitan dan daratan rendah yang relatif luas hanya 

terdapat di lembah Sungai Mahakam. 

Berdasarkan strukturnya Kalimantan dapat dibagi ke dalam beberapa zone 

sebagai berikut :   (Van Bemmelen, 1949, 328) 

a. Zone Baratlaut – Barat dan Zone Sentral 

b. Zone-zone Tenggara 

c. Zone Timur Laut dan Utara 

a. Zona ini dibagi menjadi dua yaitu Zona Embaluh dan Zona Kucing. Pada 

Zona Embaluh merupakan/terdiri dari peliatan dan sesar sungkup dari 

crystalime schist berumur Permokarbon, Trias Atas dan Cretaceous. Krah 

Utara secara Gradual barulah ke komplek phyllites, phyllitic argillaceus 

sandstone. Formasi termuda di embaluh terdapat di pegunungan Apokayan 

dan Neewenhuis yang berupa batuan vulkanis (lebar 30 Km dan panjang 

125 Km).  
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zone Kucing, berbeda dengan zone Embaluh, pada zona Kucing berupa 

pelipatan yang lemah struktur sesaran yang terbentuk pada paleogin. Zone 

ini membentang dari arah Timur - Barat antara Kapuas Atas dan 

Pegunungan Schwaner. Zone Kucing ini dibagi ke dalam sub – zone 

Mandai, Semitau, Melawai. 

b. Zone ini terdiri dari Pulau Laut, Pegunungan Meratus, Antiklinerium 

Samarinda. Pada sayap Timur egunungan Sebatung di Pulau Laut Utara 

oleh Gollner (1925) dibagi menjadi dua yaitu limestone dan sedimen 

conglomerate berusia cretaceous. 
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 Van Bemmelen 

 (disesuaikan) 

 

LEGENDA  :  A.  Kalimantan Bagian Barat dan Tengah 

  B1, B2, B3, Kalimantan Tenggara, Timur & Timur Laut 

 

Pegungunangan Meratus, menurut Koolhoven ( 1933 – 1935 ) 

stratigrafi pegunungan Meratus secara garis besar terdiri dari :  
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1. Crystaline Schist hampir semuanya terdiri dari quartzites dan 

hornblende schist. 

2. Fromasi Alino yang berhubungan sediment laut dalam seperti ; 

radiolarian chert, siliceous shale, clayshale, marlshale, dan secara lokal 

terdapat crystalline limestone dengan sebagai dasarnya batuan vulkanik 

(diabase porphyrite breccias, tuff). 

3. Lapisan Paniungan, lebih tua dari periodetite tetapi fasiesnya berbeda 

dengan di Formasi Alino. Formasi Paniungan terdiri dari marl, 

limestone. 

4. Batuan Plutonik, sebagian besar terdiri dari periodetete. 

5. Instrusivebresccias. 

6. Midle Cretacous yang terdiri dari orbitalina limestone. 

7. Formasi Manunggal, terdiri dari periodetite dan granit. 

8. Variasi intrusi hypabysal, terjadi dibeberapa tempat seperti dike dan 

sebagainya. 

9. Sediment berumur tertier, berupa quarts sandstone, conglomerate, 

clayshale, coal layers dan bagian teratas adalah marl dan limestone. 

10. Basin Barito, di Martapura terisi oleh seri endapan quarter (clay, sands, 

gravels). 

Antiklin Samarinda, antiklinorium Samarinda dapat dibandingkan 

dengan pegunungan Kendeng. Sungai Mahakam disini sebagai sungai 

antecedent seperti sungai Solo di pegunungan Kendeng. Sebelah Barat dari 

antiklinorium ini terdapat Basin Barito dimana terbentuk Danau Mahakam. 

c. Zone Kalimantan Timur secara umum merupakan monoklinal yang miring 

ke arah Timur dengan dip 1�
�

0
 – 2

0
. Disepanjang pantai disusupi oleh 

beberapa lipatan yang berumur sangat muda. Sedangkan untuk Kalimantan 

Utara masuk kewilayah negara lain oleh karena itu tidak diuraikan dalam 

bagian ini. 
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4. Geomorfologi Sulawesi 

Pulau Sulawesi mempunyai bentuk yang berbeda dengan pulau lainnya. 

Apabila melihat busur-busur disekelilinya Benua Asia, maka bagian concaxnya 

mengarah ke Asia tetapi Pulau Sulawesi memiliki bentuk yang justru convaxnya 

yang menghadap ke Asia dan terbuka ke arah Pasifik, oleh karena itu Pola 

Sulawesi sering disebut berpola terbalik atau inverted arc. 

 

 

 

 

 
 Van Bemmenlen 

 (disesuaikan) 

LEGENDA : 

 

Sulut  I – J BATAS SULAWESI UTARA – TENGAH 

Sulteng  AB – CD BATAS SULAWESI TENGAH – SELATAN 

 G – H BATAS SULAWESI TENGAH BAGIAN BARAT – TENGAH 

 E – F BATAS SULAWESI TENGAH BAGIAN TENGAH – TIMUR 
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Pulau Sulawesi terletak pada zone peralihan antara Dangkalan Sunda dan 

dangkalan Sahul dan dikelilingi oleh laut yang dalam. Dibagian utara dibatasi oleh 

Basin Sulawesi ( 5000 – 5500 m ). Di bagian Timur dan Tenggara di batasi oleh 

laut Banda utara dan Laut Banda Selatan dengan kedalaman mencapai 4500 – 5000 

m. Sedangkan untuk bagian Barat dibatasi oleh Palung Makasar (2000-2500m). 

Sebagian besar daerahnya terdiri dari pegunungan dan tataran rendah yang 

terdapat secara sporadik, terutama terdapat disepanjang pantai. Dataran rendah 

yang relatif lebar dan padat penduduknya adalah dibagian lengan Selatan. 

Berdasarkan orogenesenya dapat dibagi ke dalam tiga daeran (Van 

Bemmelen, 1949) sebagai berikut : 

a. Orogenese di bagian Sulawesi Utara 

b. Orogenese di bagian Sulawesi Sentral 

c. Orogenese di bagian Sulawesi Selatan 

a. Orogenese di bagian Sulawesi Utara 

Meliputi lengan Utara Sulawesi yang memanjang dari kepulauan Talaud 

sampai ke Teluk Palu – Parigi. Daerah ini merupakan kelanjutan ke arah 

Selatan dari Samar Arc. Termasuk pada daerah ini adalah Kepulauan Togian, 

yang secara geomorfologis dikatakan sebagai igir Togian (Tigian Ridge). 

Daerah orogenese ini sebagain termasuk pada inner arc, kecuali kepulauan 

Talaud sebagai Outer Arc. 

b. Orogenese di bagian Sulawesi Sentral 

Dibagian sentral ini terdapat tiga struktur yang menjalur Utara – Selatan 

sebagai berikut : 

1. Jalur Timue disebut Zone Kolonodale 

2. Jalur Tengah disebut Zone Poso 

3. Jalur Barat disebut Zone Palu 

Jalur Timur terdiri atas lengan timur dan sebagian yang nantinya 

bersambung dengan lengan Tenggara. Sebagai batasnya adalah garis dari 

Malili – Teluk Tomori. Daerah ini oleh singkapan-singkapan batuan beku ultra 

basis. 
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Jalur Tengah atau Zone Poso, batas Barat jalur ini adalah Medianline. 

Zona ini merupakan Graben yang memisahkan antara Zona Barat dan Timur. 

Dibagian Utara Zone ini terdapat Ledok Tomini dan di Selatannya terdapat 

Ledok Bone. Daerah ini ditandai oleh mayoritas batuan Epi sampai 

Mesometamorfik crystalline schist yang kaya akan muscovite. 

Jalur Barat atau Zona Palu, ditandai oleh terdapat banyaknya batuan 

grano – diorite, crystalline schist yang kaya akan biotite dan umumnya banyak 

ditemui juga endapan pantai. Zona ini dibagian Utara dibatasi oleh Teluk Palu 

– Parigi, di Selatan dibatasi garis dari Teluk Mandar – Palopo. Dari Teluk 

Mandar – Palopo ke arah selatan sudah termasuk lengan Selatan – Sulawesi. 

Daerah jalur Barat ini merupakan perangkaian antara lengan Utara Zone Palu 

dan lengan selatan merupakan satuan sebagain Inner Arc. 

c. Orogenese di bagian Sulawesi Selatan 

Secara garis besar tangan selatan Sulawesi merupakan kelanjutan Zone 

Palu (Zone bagian barat Sulawesi Tengah) dan tangan tenggara merupakan 

kelanjutan dari tangan Timur Sulawesi (Zone Kolonodale). Secara Stratigrafi 

antara lengan selatan dan lengan tenggara banyak memiliki kesamaan, begitu 

juga antara Zone Palu Lengan Utara dengan Zone Kolonodale Lengan Timur 

dilain fihak. Walaupun demikian diantaranya terdapat perbedaan-perbedaan 

sebagai contoh bagian ujung selatan (di Selatan D. Tempe) banyak 

kesamaannya dengan P. Jawa dan Sumatera sedangkan ujung selatan lengan 

tenggara lebih banyak kesamaannya dengan Boton Archipelago dan Group 

Tukang Besi. 

5. Geomorfologi Pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Timur 

Menurut Umhgrove, pulau-pulau Nusa Tenggara Barat dan Timur 

merupakan hasil pelipatan pada miosen, bersamaan dengan pembentukan 

geantiklin Jawa Selatan. Pelipatan pada miosen yang paling intensif terdapat di 

Irian dibagian utara kepala burung kemudian masuk ke bagian tengah Irian Jaya. 

Secara garis besar pulau-pulau di NTB dan NTT dapat dikelompokkan kedalam 

dua kelompok yang masing-masing mengarah dari timur ke barat.  
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Barisan Utara : terdiri dari P. Kambing, P. Alor, P. Pentar, P. Lomblen, P. 

Solor, P. Andonara, P. Flores, P. Rinca, P. Komodo, P. Sumba, P. Lombok, dan P. 

Bali. Sedangkan barisan selatan terdiri dari : P. Timor, P. Semau, P. Roti, P. Sawu, 

P. Raijua, P. Dana. Diantara barisan utara dan selatan terdapat P. Sumba yang 

menurut Van Bemmelen merupakan penghubung dua barisan tersebut. Pembagian 

fisiografis di P. Bali mirip dengan di P. Jawa, dimana dibagian selatan P. Bali 

merupakan daerah kapur dan dibagian utara merupakan daerah vulkanis dengan 

beberapa puncaknya sebagai berikut : G. Bratan, Batukau, Batur, dan G. Agung. 

Begitu halnya dengan P. Lombok dimana bagian utara berupa daerah vulkanis dan 

dibagian selatan berupa daerah kapur. P. Sumbawa mempunyai bentuk yang agak 

berlainan, disini teluk saleh hampir memotong pulau tersebut menjadi dua bagian. 

Vulkan juga terdapat dibagian utara seperti G. Tambora. Kemudian untuk P. Flores 

posisinya mengarah kebaratdaya-timurlaut dengan beberapa vulkan yang 

menduduki bagian utara maupun selatan. 

 

6. Geomorfologi Irian Jaya 

Secara fisiografis P. Irian Jaya dari utara keselatan dibagi kedalam lima unit 

sebagai berikut : (Van Bemmelen, 1949, 713). 

a. Pantai utara yang merupakan batas selatan Blok Melanesia. 

b. Trough Mamberamo-Bewani, yang terletak antara batas selatan Malanesia 

dengan pegunungan di selatannya. Depresi geosinklin ini membentang dari 

pantai Waropen barat sampai ke Matapau di Timur. 

c. Pegunungan utara, terdiri dari batuan metamorfik dan batuan beku berumur 

pre-tertier dan secara tidak merata tertutup oleh limestone berumur tertier 

bawah. Pegunungan ini mulai terangkat pada miosen bawah. 

d. Depresi median, depresi ini terletak antara dataran pantai dan pegunungan di 

bagian tengah. 

e. Pegunungan tengah yang bersalju. Daerah ini terdiri dari endapan geosinklin 

pretertier dan intrusi batuan beku, kemudian disusul oleh (ditutup) endapan 

berumur paleogen dan miosen bawah.  
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Pegunungan tengah ini benar-benar terangkat keatas permukaan laut pada paleogen 

akhir. Puncak tertingginya (5000 meter) berada di tepi selatan komplek 

Pegunungan Nasau dan Pegunungan Orange (Nasau range and Orange range). 

Adapun komplek pegunungan ini memiliki lebar 100-150 Km. Dari batas selatan 

ini ke arah utara ketinggiannya mulai menurun dan membentuk beberapa lembah 

dan pegunungan yang sejajar. Di batas utara pegunungan tengah ini memiliki 

ketinggian tertinggi 4050 m yaitu di puncak Dormant. 

f. Depresi digul-Fly. Sebagai kompensasi terhadap adanya pengangkatan di 

bagian tengah maka bagian selatan pulau Irian mengalami penurunan di 

sepanjang tepi selatannya.  

g. Igir Maroke. Igir ini hanya beberapa meter tingginya dan dapat di telusuri 

mulai dari Kep. Aru, Kep. Adi kearah timur sampai Bombarai dan Misool. 

 

B. I k l i m 

Sebelum menguraikan iklim di Indonesia terlebih dahulu disampaikan dasar-

dasar klasifikasinya sehingga tidak akan mengacaukan penyebutan tipe iklim maupun 

macam iklim yang dibahas. Hal ini sangat perlu karena tipe iklim dan faktor-faktornya 

akan banyak disinggung. Ada dua dasar dalam menyebut tipe iklim atau 

penggolongannya, yaitu : Pendekatan empirik (Empirical Approuch). Dan pendekatan 

Genetik (Genetical Approuch) (Critchfield, 1960, 165). 

Pendekatan Empirik adalah penggolongan tipe iklim berdasar pada pengukuran 

element-element iklim seperti temperatur, curah hujan dan sebagainya. Pendekatan ini 

dipakai diantaranya dalam klasifikasi Koppen dan Thornhwaite. Sedangkan pendekatan 

Genetik adalah memperhatikan pada faktor-faktor penyebab perubahan-perubahan 

element-element iklim seperti : Bentang darat dan laut, ketinggian tempat, Letak 

lintang dan sebagainya. 

Sebagian besar wilayah Indonesia menurut klasifikasi Koppen memiliki variasi 

tipe iklim A dan dibeberapa tempat seperti di bagian atas Bukit Barisan, di puncak 

pegunungan di Kalimantan dan Irian termasuk tipe iklim Cf dan pada puncak tertinggi 

di Irian bertipe iklim E dan sepanjang tahun ditutupi salju. 
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Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian 

dominan bertipe iklim Af. Sedangkan Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa 

Tenggara Timur di dominasi oleh tipe iklim Aw. 

Kondisi iklim seperti ini disebabkan oleh pengaruh beberapa Climatic controle 

diantaranya letak Lintang, sistem tekanan yang bersifat semi permanen di Asia Sentral 

dan Australia, masa daratan Indonesia yang berupa kepulauan yang dikelilingi lautan 

dan antara dua samudera (Pasifik dan Hindia), pegunungan perintang, ketinggian 

tempat, massa udara. Pengaruh faktor-faktor tersebut umumnya bekerja bersamaan. 

Untuk memperoleh gambaran tentang hubungan antara Climatic Controls, Climatic 

elements dan tipe iklim dapat dilihat pada bagan di bawah ini (Trewartha, 1945, 5). 

 

Pengontrol Iklim 
(Climatic Controls) 

 
 

Elemen-elemen 
Iklim (Climatic-
Element) 

 
 

Tipe Iklim 
(Type of Climate) 

 
1. Letak Lintang 
2. Sistem tekanan yang 
semi permanen 

3. Massa udara dan 
angka 

4. Massa daratan dan air 
5. Ketinggian tempat 
6. Pegunungan 
penghalang 

7. Arus laut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Suhu 
2. Curah hujan 
dan 
kelembaban 

3. Tekanan 
udara 

4. Angin 

 
 
 
 
 
 

 
Tipe Iklim 

& keadaan cuaca 

 

Pengontrol iklim yang dimungkinkan banyak berpengaruh terhadap kondisi iklim di 

Indonesia 

Pembagian tipe iklim di Indonesia menurut Koppen diatas berdasar kepada 

pendekatan empirik. Sedangkan sebutan iklim muson di Indonesia, iklim maritim 

adalah berdasarkan kepada pendekatan genetik. Dikatakan pendekatan genetik karena 

pengertian maritim menyangkut pengontrol iklim No. 4, sedangkan pengertian muson 

menyangkut pengontrol iklim No. 2 dan 3 (lihat bagan diatas). 

Berdasarkan pendekatan genetik diatas maka kondisi iklim di Indonesia dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

24 

Berpenga

ruh 

kepada 
Mengha

silkan 



 

http://dewaputu.co.cc 

diketik oleh Desak Ketut S. – tidak untuk di perjualbelikan 

Pada saat matahari berkedudukan di 231/2 LU maka di Seberia Sentral dan di 

Samudera Pasifik terdapat daerah bertekanan minimum. Maka secara global angin 

mengalir dari tekanan maksimum di Australia dan Samudera Hindia bagian selatan ke 

arah Pasifik dan Asia. Tetapi arah itu tidak lurus melainkan terdapat penyimpangan 

sebagai pengaruh tenaga atau gaya coriolis sehingga untuk daerah di selatan 

khatulistiwa angin datang dari arah selatan dan tenggara, tetapi untuk belahan utara 

arah angin dari arah barat daya. Massa udara yang datang dari Australia bersifat kering 

dan dingin sehingga tidak cukup membawa uap air yang mampu menimbulkan curah 

hujan. 

Keadaan sebaliknya terjadi pada saat kedudukan matahari berada di garis balik 

lintang selatan, hanya angin yang datang dari pasifik banyak membawa uap air 

sehingga dapat menimbulkan hujan. Berbeda halnya dengan massa udara yang dari 

Siberia, massa udara ini bersifat kering dan dingin dan melalui daratan yang luas 

sehingga tidak banyak menyebabkan hujan. Pola tersebut di atas adalah pola umum 

sedangkan kenyataannya sering terdapat penyimpangan-penyimpangan seperti yang 

dialami pada saat sekarang ini. 
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BAB III 

PENDUDUK DAN PEREKONOMIAN 

 

A. Penduduk 

1. Perkembangan Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Indonesia berkembang cepat seperti dapat dilihat 

pada table di bawah ini. 

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia 

Tahun 
Jumlah (jutaan) 

Keterangan 
Indonesia Jawa 

1985 40,4   

1930 60,7   

1961 97 63 sensus 

1971 119 76,1 sensus 

1980 147,5 91,2 sensus 

Dikutif dari Geografi Indonesia ( Djodjo dkk, 1985, 136 ) 

Disarikan dari PNPK DEPDIKBUD & BKKBN 

 

Perkembangan penduduk pada tahun 1979 sebesar 2,19% angka 

ini diperoleh dari selisih CBR (3,59%) dikurangi CDR (1,40%). 

Perkiraan para ahli angka sebenarnya di atas angka tersebut yaitu 

berkisar 2,3% per tahun. Apabila pertambahannya tetap maka pada 30 

tahun yang akan datang menjadi 294 juta orang. 

 

2.  Penyebaran Penduduk 

Penyebaran penduduk di Indonesia tidak merata dan ini salah 

satu permasalahan penting yang dihadapi oleh bangsa kita. Pada periode 

1971-1980 pertambahan penduduk di Jawa mencapai 15,8% (1,5 juta 

jiwa), Sumatra 34,62% ( 7,2 juta jiwa), Kalimantan 28,85% (1,5 juta 

jiwa), Sulawesi 22,35% (1,9 juta jiwa) dan pulau-pulau lain sebesar 

29,07% (5,5 juta jiwa).  
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Dari angka tersebut menunjukkan adanya perbedaan pertambahan 

penduduk di berbagai pulau di Indonesia. Berdasar pada presentasenya 

pertambahan di Jawa lebih kecil tetapi dari segi kuantitasnya justru 

paling banyak. Ini mengacu pada kenyataan bahwa pulau Jawa akan 

semakin padat bila dibanding dengan pulau-pulau lain. 

Tabel 2.  Distribusi penduduk indonesia tiap pulau Periode              

Thn. 1961, 1971, dan 1980.(dalam jutaan) 

Pulau 

Penduduk Dalam Jutaan 

1961 1971 1980 

Penduduk % Penduduk % Penduduk % 

Jawa & Madura 63,0 65,0 76,1 63,8 91,3 61,9 

Sumatra 15,7 16,2 20,8 17,5 28,0 19,0 

Kalimantan 4,1 4,2 5,2 4,4 6,7 4,5 

Sulawesi 7,1 7,3 8,5 7,1 10,4 7,1 

Pulau-pulau lain 7,1 7,3 8,6 7,2 11,1 7,5 

Sumber: Disarikan dari Informasi KKB-BKKBN 1982 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penyebaran penduduk di 

Indonesia tidak merata, terlebih-lebih kalau kita perhitungkan dengan 

luas pulau masing-masing (lihat tabel 3). 

 

Tabel 3. Luas Daerah, Jumlah Penduduk Dan Kepadatannya 

 

Pulau 

 

Luas (km) 

 

% 

Penduduk dalam Kepadatan (1000) per km
2
 

1980 1982 1980 1982 

Jawa 132187 6,89 91269,5 95163,4 690 719 

Sumatra 473606 25,67 28016,2 29961,5 59 63 

Kalimantan 539460 28,11 6723,1 7142,9 12 13 

Sulawesi 819216 9,85 10409,5 10887,0 55 58 

Nusa Tenggara 88488 4,61 8487,1 8835,1 96 100 

Maluku & Irian 496486 25,87 2584,9 2731,8 5 6 

Indonesia 1919443 100 147490,3 154661,7 77 81 

Sumber: Sensus Penduduk 1980. 
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3.  Struktur Umur Penduduk 

Struktur umur penduduk Indonesia berstruktur muda, oleh karena 

itu pemerintah harus banyak mengeluarkan biaya untuk meningkatkan 

kualitas mereka sebagai sumber daya manusia yang potensial. 

Betapapun juga keadaan yang seperti ini merupakan beban dalam 

pembangunan. Sebagian besar mereka yang belum produktif berada di 

desa, sedangkan pertanian di pedesaan sumbangan kecil terhadap GDP 

ini berarti suatu masalah tersendiri yang relatif berat pecahnya. 

Sedangkan untuk mendidik mereka menjadi tenaga terdidik 

memerlukan biaya tinggi. Kalau mereka masih akan bertahan di desa 

apakah mereka telah memiliki kemampuan manajerial sebagai 

pengusaha-pengusaha kecil dalam pertanian (agribisnis). Inipun 

merupakan masalah tersendiri. Apakah mereka akan bertahan di desa 

sebagai buruh dan bertahan dalam kehidupannya yang statis? Dikatakan 

oleh Prof. Sudjito Sosrodihardjo (Kompas, 7 Juli hal 1) bahwa tenaga 

kerja di desa atau masyarakat di desa hendaknya dipersiapkan untuk 

mengubah dari ekonomi jasa ke sistem ekonomi uang. Dalam rangka 

usaha realisasi ini sudah barang tentu akan dihadapkan dengan 

kenyataan dimana mereka sudah melekat dengan sistem tenaga kerja 

sebagai ekonomi jasa. Pendukung ekonomi ini di pedesaan yang berarti 

sebagian besar penduduk Indonesia implicit di dalamnya tenaga yang 

belum produktif. 

 

B. Perekonomian 

Sebagian besar penduduk Indonesia (di atas 70%) bergantung pada 

sektor pertanian. Mereka hanya akan mempergunakan 12% dari seluruh 

wilayahnya. Sektor ini adalah merupakan salah satu sektor perekonomian 

nasional, sector lainnya adalah sektor industri, jasa, perdagangan dan lain-

lain. 
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1. Pertanian 

Berbagai faktor mendorong kita untuk mengembangkan sektor 

pertanian. Sektor ini merupakan sektor terbesar yang mampu menyerap 

tenaga sebagian besar penduduk Indonesia. Mengingat betapa pentingnya 

sektor pertaanian dalam sistem perekonomian nasional maka sektor ini 

mendapat perhatian penting dalam pembangunan, meskipun sektor ini 

merupakan sektor perekonomian nasional yang paling banyak mengandung 

resiko dan ketidak pastian dalam kelangsungannya. (Sandiman Suharto 

“Emerging Issue” dan strategi dalam agribisnis, Manajemen Oktober 1985, 

hal 6). Kontribusi sektor ini terhadap GDP (Gross Domestic Product) 

sebesar 47,2% pada tahun 1970 dan pada tahun 1979 mengalami penurunan 

menjadi 29,8%. Apabila dihitung dengan harga konstan tahun 1973 maka 

sektor ini hanya mempunyai kenaikan/penurunan tahunan 3,5% sementara 

pertumbuhan GDP pada waktu itu sebesar 7,4% dan untuk beberapa 

kegiatan ekonomi mencapai 16%. Melihat keadaan tersebut cukup 

memprihatinkan mengingat sektor ini menyerap 55% dari angkatan kerja 

keseluruhan, berarti mereka adalah angkatan kerja yang ada di desa. Tadi 

disebutkan bahwa sektor ini menyerap 55% angkatan kerja sedangkan 

konstribusi pada GDB kecil, ini berarti produktifitas mereka adalah rendah. 

Dalam sektor pertanian (agribisnis) termuat beberapa cabang kegiatan 

yang memiliki konstribusi yang berbeda pada hasil pertanian keseluruhan 

(lihat tabel 4). Sektor pertanian memang dihadapkan pada suatu dilemma 

dan hal yang bersifat kontradiksi (Mubyarto, 1985 Dilema Agribisnis di 

Indonesia, dalam Manajemen September-Oktober 1985). Selanjutnya 

dikatakan bahwa kondisi dilematis juga dialami oleh Jepang beberapa 

decade yang lalu. 

Di Indonesia kesuraman pada petani sepantasnya dialami karena 

pemilikan tanah yang sempit. Terlebih-lebih dengan adanya kenyataan 

bahwa posisi nilai tanah dalam aktivitas pertanian dinilai kecil. Contoh 

dalam pertanian tebu. 
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Tabel 5. Struktur Biaya Produksi Gula 1983. 

Komponen produksi Persen dari harga eceran Saat menunggu (bulan) 

Petani 37,4 18 

Pabrik gula 25,9 7 

Pedagang 15,7 3 

Pemerintah 21,0 0 

Sumber; Manajemen Edisi September-Oktober 1985 

 

Kondisi tersebut di atas berlaku juga untuk sektor pertanian lainnya 

seperti padi dan sebagainya. 

Sebagai gambaran seberapa besar produktivitas tanah usaha di 

Indonesia (beberapa tempat) dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 6. Produktivitas Tanah, Rata Luas Tanah Usaha,Pendapatan 

Maksimal, Luas Tanah Maksimal Yang Dapat Diusahakan. 

Provinsi Produktivitas 

tanah per Ha (Rp) 

Rata-rata 

luas (Ha) 

Pend. 

Maksimal 

(Rp.) 

Luas tanah usaha 

maksimal (Ha) 

Kalimantan 

Selatan 
218.090 1,01 385.893 3,23* 

NTB 137.075 1,37 434.497 7,33* 
Sulawesi 

Selatan 
122.098 2,11 382.675 5,59* 

Jawa Barat 221.867 1,20 570.452 4,05** 
Jawa Tengah 231.750 1,12 603.558 2,89** 
Lampung 368.467 2,09 657.238 4,70** 

Sumber: Ditjen Agraria - * Data 1977 - ** Data 1978. 

 

2.  Pertambangan 

Letak Geotektonik Indonesia menyebabkan memiliki banyak sumber-

sumber mineral diantaranya: 

���� Mineral anorganik: besi, nikel, mangan, wolfram, kobalt, tembaga, 

seng, timah, alluminium, titanum, emas dan perak. 

���� Mineral anorganik non metal: belerang, fosfat, kaolin, asbes, pasir 

kwarsa, dan batu silikat. 

���� Mineral organik: minyak bumi dan batu bara. 
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���� Mineral-mineral di atas adalah merupakan bahan dasar bagi 

perindustrian di Indonesia. Walaupun untuk jenis batubara tertentu 

harus didatangkan dari luar. 

 

3. Industri 

Seperti telah diuraikan di muka bahwa sektor pertanian tidak dapat 

dijadikan sektor dominandalam perkembangan sistem perekonomian 

nasional, oleh karena itu sektor industri harus dikembangkan. Terlebih-

lebih bahwa di Indonesia terdapat banyak bahan dasar industri maupun 

tenaga kerja. Pada tahun 1971, sektor industri menyerap tenaga kerja 8,5% 

dan pada tahun 1981 menjadi 12%. Dengan pengembangan industri 

diharapkan penyerapan tenaga kerja di sektor inipun meningkat dan 

meningkatkan devisa negara melalui ekspor produksinya. Sebagai 

gambaran penyerapan tenaga kerja dalam sektor industri kecil di berbagai 

daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini ( Djodjo dkk, 1985, 99). 

Tabel 7. Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil Menurut  Daerahnya          

(Th. 1981) 

Daerah 
Tenaga kerja 

Jumlah % 

Sumatra 447.841 10,13 

Jawa 3.456.783 78,14 

Kalimantan 125.728 2,82 

Sulawesi 157.032 3,55 

Nusa Tenggara 215.129 4,86 

Maluku 15.446 0,35 

Irian Jaya 5.867 0,13 

 

Sedangkan untuk penyebaran industri di Indonesia dapat disajikan 

sebagai berikut: 

���� Industri dasar, sebagian besar terdapat di Jawa dan lainnya di propinsi 

Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Timur dan 

Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Nusa 

Tenggara Timur. 
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���� Aneka Industri, sebagian besar di Jawa dan Sumatra Utara. Sebagian kecil 

di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Timur, Riau, Sumatra selatan, Lampung, 

Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Bali. 

���� Industri kecil tersebar di Jawa (78,26%), Sumatra (8,68%), di Nusa 

Tenggara (4,67%), Sulawesi (4,61%), Kalimantan (3,31%), Irian Jaya 

(0,24%) dan Maluku (8,23%). 
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KESIMPULAN 

 

Kondisi fisiograff yang berbeda di Indonesia berpengaruh terhadap sebaran 

penduduk, aktivitas perekonomian maupun perkembangan sosial budaya 

masyarakatnya. 

Perlu pengembangan dalam sektor pertanian karena ternyata menyerap banyak 

tenaga kerja. 

Rendahnya nilai tanah sebagai faktor produksi akan tetap berlangsung selama 

bidang agribisnis dalam keadaan dilematis dan kontradiktif. 

Pemilikan tanah yang sempit dalam sektor pertanian tidak akan mampu 

meningkatkan kesejahteraan petani dan hanya bersifat untuk mempertahankan 

penyediaan makanan pokok. 

Pengolahan lahan pertanian di luar Jawa terbatas pada tempat-tempat tertentu. 

Walaupun sepanjang tahun dapat melakukan kegiatan pertanian dan 

peternakan, tetapi karena kondisi iklim yang panas dan lembab perlu dipertanyakan 

akibatnya karena dengan kondisi seperti itu perkembangan mikro bakteri sangat subur 

dan ini sumber penyakit hewan maupun manusia. 

Pengolahan sumber alam (sumber daya alam) di luar Jawa memerlukan tenaga 

terdidik mengingat keadaan kenampakan geomorfiknya. 

Dengan banyak ragam bahan mineral di Indonesia dimungkinkan terciptanya 

sebaran industri yang lebih merata. 

Struktur penduduk muda merupakan beban laju pembangunan sehingga 

program Keluarga Berencana perlu ditingkatkan. 
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