
 
 

1 
 



 
 

i 
 

KATA PENGANTAR 
 
 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan 
profesional. Dengan demikian profesionalisme guru dituntut terus berkembang sesuai 
dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
kebutuhan masyarakat. 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 
VI pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa pendidik harus memenuhi kualifikasi akademik dan 
memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, 
guru dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 
Keempat kompetensi tersebut harus dikembangkan secara utuh,  sehingga terintegrasi 
dalam kinerja guru.  

Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2012 Badan PSDMPK dan PMP 
memberlakukan kebijakan baru yaitu (1) semua guru yang akan mengikuti Pendidikan 
Latihan Profesi Guru (PLPG) diwajibkan mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA), (2) Hasil 
UKA sebagai gambaran kondisi kompetensi guru digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
PLPG. Guru yang dinyatakan belum memenuhi standar minimal UKA diwajibkan untuk 
mengikuti pendidikan dan latihan yang di selengarakan oleh Pusat Pengembangan dan 
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) atau Lembaga Penjaminan 
Mutu Pendidikan (LPMP). 

Dalam rangka penyelenggaran diklat guru SD Pasca-UKA agar memenuhi 
kompetensi yang diharapkan maka dipandang perlu adanya  bahan ajar atau modul. Bahan 
ajar atau modul yang dipersiapkan didasarkan atas hasil analisi kebutuhan para peserta uji 
kompetensi awal yang belum memenuhi standar minimal UKA. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu menyiapkan bahan 
ajar ini. 
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SEJARAH KENAMPAKAN ALAM DAN HUBUNGANNYA DENGAN KERAGAMAN 
SOSIAL BUDAYA 

 

 

A. Tujuan belajar/Kompetensi 

Setelah mempelajari materi Ilmu Pengetahuan Sosial ini, peserta pelatihan 

diharapkan dapat : 

Menganalisis sejarah kenampakan alam, serta hubungannya dengan keragaman sosial 

budaya. 

 

B. Panduan/Strategi Belajar 

Untuk mempelajari modul ini dapat melalui atau menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

a. Bacalah modul ini dengan seksama. 

b. Pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah dengan metode 

ceramah bervariasi, inkuiri - diskoveri, dan diskusi kelompok. 

c. Pada setiap penyampaian materi, saudara diharapkan dapat memahami setiap 

konsep dengan baik.  

d. Pemahaman terhadap suatu konsep dapat dilakukan dengan mempelajari uraian 

materi dan contoh soal. 

 

C. Media Belajar 

Dalam proses belajar mengajar tentang fakta, konsep, generalisasi dalam 

pembelajaran IPS dapat menggunakan media pembelajaran berupa gambar-gambar 

yang menunjukkan tentang kenampakan alam, serta hubungannya dengan keragaman 

sosial budaya. 

 

D. Uraian Materi 
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SEJARAH KENAMPAKAN ALAM, SERTA HUBUNGANNYA DENGAN KERAGAMAN 
SOSIAL BUDAYA 

 

1. Pendahuluan  

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 

pulau, yang membentang sepanjang 5.120 km dari timur ke barat sepanjang khatulistiwa 

dan 1.760 km dari utara ke selatan. Luas wilayah daratan negara Indonesia  mencapai 1,9 

juta km²  dan luas perairan laut tercatat sekitar 7,9 juta km².  Panjang garis pantai sekitar 

81,791 km, merupakan pantai tropik terpanjang di dunia. Bentuk fisik wilayah kepulauan, 

dan posisi geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera merupakan salah 

satu faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya pluralistik suku bangsa di 

Indonesia (Dwi Retnani S., 2012). 

Pada wilayah darat,  ada keanekaragaman morfologi, seperti pegunungan, 

perbukitan, gunungapi, bukit,  dan sebagainya. Demikian pula di dasar laut, memiliki 

paparan (shelf), lereng kontinen (continental slope), kaki benua (continental rise), basin, 

palung laut (trough), parit laut (trench), gunungapi laut (sea mount) dan sebagainya. 

Keanekaragaman morfologi daratan dan dasar laut tersebut merupakan produk  adanya 

interaksi  tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Lempeng Samudera Pasifik yang 

bergerak ke arah Barat-Baratlaut, dengan kecepatan 9 cm/tahun, Lempeng Samudera 

Hindia-Benua Australia yang bergerak ke Utara dengan kecepatan 7 cm/tahun, dan 

Lempeng Benua Eurasia yang bergerak ke arah Timur-Tenggara dengan kecepatan 1 

cm/tahun (Dwi Retnani S., 2012). 

Dari segi jumlah penduduk, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup besar 

dan menduduki urutan ke-4 di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Secara 

horisontal, terlihat adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan 

etnik, agama, ras, golongan dan perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, 

struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antara strata 

atas dan strata bawah, semakin tumbuhnya polarisasi sosial berdasarkan kekuatan politik 

dan ekonomi.  

Indonesia berada pada pertemuan berbagai macam kebudayaan dunia, yang berjalin 

satu dengan yang lain.  Bila diteliti dalam perjalanan sejarah, kebudayaan yang masuk ke 

Indonesia adalah kebudayaan Cina, Hindu, Islam, dan Eropa.  
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2. Sejarah Kenampakan Alam Indonesia 
a. Aspek Fisik Wilayah 

1) Topologi 
Aspek topologi meliputi letak, luas, batas, dan bentuk fisik wilayah. Aspek 

ini  terkait  dengan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik dan sistem 

pertahanan dan keamanan. Secara astronomis, wilayah Indonesia  terletak pada 

6º LU-11º LS dan 95º BT-141º BT. Berdasarkan posisi bujurnya, wilayah 

Indonesia berada di belahan timur, sedangkan berdasarkan posisi lintangnya, 

sebagian besarnya berada di belahan bumi selatan. Apabila diperhatikan pada 

Peta NKRI, batas paling utara 6º LU tepat melewati Pulau We di Provinsi 

Nangroe Aceh Darussalam, batas paling Selatan 11º LS tepat melewati Pulau 

Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur, batas sebelah barat 95º BT melewati 

Pulau Breueh di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan batas sebelah timur 

141º BT melewati Merauke di Provinsi Papua (Dwi Retnani S., 2012). 
Memperhatikan letak astronomi tersebut, berarti Indonesia berada di 

daerah tropik, dimana jalur khatulistiwa melintasinya. Indonesia termasuk iklim 

tropik basah. Daerah-daerah di khatulistiwa mempunyai suhu tinggi, karena 

matahari bersinar 12 jam atau antara siang dan malam relatif sama panjangnya. 

Hal ini bermakna, Indonesia tidak mengenal empat musim seperti halnya daerah 

lintang tengah. Pada daerah-daerah khatulistiwa, curah hujan cukup banyak dan 

merata sepanjang tahun seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua, 

sehingga daerah ini tertutup hutan belantara dan terdapat beberapa sungai 

besar, dapat merupakan jalur transportasi yang penting. 

Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari wilayah pedesaan yang 

secara geografis cenderung tersebar dalam bentuk menggerombol atau saling 

menjauhi satu dengan lainnya. Kondisi geografis turut mempengaruhi persebaran 

desa-desa tersebut. Jika kita telaah lebih jauh setiap komponen geografis yang 

melekat pada suatu desa dapat dipandang sebagai suatu sumber daya. 

Komponen-komponen geografis dari aspek topologi yang melekat pada wilayah 

desa, antara lain :  

1) Letak  

Letak desa merupakan bagian penting dari desa yang menggambar 

posisi desa. Dalam data geografis suatu wilayah atau daerah kita temukan 

beberapa hal yang terkait dengan gambaran posisi wilayah atau daerah 

tersebut di muka bumi. Untuk mengetahui dengan baik keadaan geografi 

suatu tempat atau daerah, terlebih dahulu perlu diketahui letak tampat atau 
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daerah tersebut di permukaan bumi. Dengan mengetahui letak, maka kita 

akan dapat mengetahui berbagai hal menyangkut daerah tersebut, seperti 

posisi daerah tersebut terhadap tempat atau daerah lain.  

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada yang disebut dengan letak 
astronomis, yaitu letak suatu tempat atau daerah dihubungkan dengan 

posisi garis lintang dan garis bujur, yang akan membentuk suatu titik 

koordinat. Garis lintang adalah garis paralel pada bola bumi yang sejajar 

dengan ekuator (khatulistiwa). Lintang Utara (LU) berarti semua posisi atau 

tempat yang terletak di sebelah utara ekuator. Lintang Selatan (LS) berarti 

semua posisi atau tempat yang terletak di sebelah selatan ekuator. Jarak 

antar lintang diukur dengan derajat. Garis Bujur (meridian) adalah garis yang 

menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan, dan tegak lurus terhadap 

garis lintang. Garis meridian pertama (prime meridian) adalah Meridian 

Greenwich, yang melalui Kongres Meridian Internasional di Washington tahun 

1884 disetujui meridian pertama adalah garis meridian yang melalui 

Greenwich Observatory London dan disebut garis meridian pangkal atau 

garis bujur 0o.  

Dengan mengetahui letak suatu tempat atau daerah di permukaan 

bumi, maka akan dapat diketahui berbagai informasi tentang daerah tersebut. 

Indonesia terletak pada wilayah antara 6o LU (batas paling utara) dan 11o LS 

(batas paling selatan), jarak lintangnya 17o. Sehingga diketahui bahwa 

Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Dari garis bujur, indonesia terletak 

antara 95o BT (batas paling barat) dan 141o BT (batas paling timur), jarak 

bujur 46o (kira-kira 5.000 km atau hampir 1/8 keliling bumi. Perbedaan bujur 

tersebut menyebabkan perbedaan waktu. Dari garis bujur diketahui bahwa 

semua wilayah Indonesia terletak di belahan timur bumi (dihitung dari 

meridian pertama 0o).  

Dari letak wilayah Indonesia di muka bumi tersebut dapat diketahui 

bahwa wilayah Indonesia beriklim tropis. Iklim tropis terletak antara 23,5o LU 

dan 23,5o  LS, Indonesia berada diantara batas tersebut. Karena di daerah 

tropis temperaturnya relatif tinggi (26oC – 28oC), curah hujan cukup tinggi 

(antara 700 – 7.000 mm/tahun), proses pelapukan kayu-kayuan cukup cepat, 

terdapat berbagai jenis spesies hewan dan tumbuhan.  

Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di 

permukaan bumi atau posisi daerah tersebut pada bola bumi dibandingkan 
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dengan posisi daerah lain. Letak geografis Indonesia berada antara 

Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia, antara Benua Asia dengan 

Benua Australia, dan pada pertemuan dua rangkaian pegunungan Sirkum 

Pasifik dan Sirkum Mediterania. Keuntungan strategis dari letak Indonesia 

tersebut adalah :  

a) Sebagai daerah tropis, dengan panas yang merata sepanjang tahun, 

hanya memiliki dua musim (musim penghujan dan kemarau). Hal ini 

menguntungkan bagi aktivitas pertanian, perikanan, dan peternakan yang 

dapat berlangsung sepanjang tahun.  

b) Terletak diantara dua samudera yang sangat ramai pelayarannya, akan 

sangat menunjang bagi lalu lintas barang dan jasa nasional dan lintas 

Negara.  

c) Terletak diantara daerah pegunungan atau lipatan muda, maka sangat 

memungkinkan pengeksploitasian terhadap sumber-sumber mineral, 

seperti minyak bumi, batu bara, bijih besi, timah, emas, nikel dan lain-lain.  

d) Terletak diantara negara-negara yang sedang berkembang dan giat 

membangun bagi kesejahteraan rakyatnya, maka Indonesi memiliki 

banyak mitra kerja dengan negara tetangga.  

e) Letak negara yang relatif dekat dengan negara-negara lain, maka 

Indonesia relatif mudah berhubungan dengan negara-negara lain.  

Berbagai jenis letak lainnya antara lain :  

a) Letak maritim, yaitu letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan 

(apakah suatu tempat dekat atau jauh dari laut).  

b) Letak ekonomis, yaitu letak suatu tempat ditinjau dari jalur dan kehidupan 

ekonomi suatu daerah terhadap daerah lain.  

c) Letak sosiokultural, yaitu letak berdasarkan keadaan sosial dan budaya 

daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekitarnya.  

2) Luas dan Bentuk  

Luas suatu wilayah memiliki arti strategis tersendiri. Secara logika 

sederhana dikaitkan dengan ruang wilayah, maka daerah yang memiliki 

wilayah yang lebih luas akan memberikan ruang gerak dan hidup yang lebih 

luas untuk mengejar peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena wilayah 

yang luas, berpeluang untuk memiliki sumber daya alam yang lebih banyak, 
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sehingga potensi pengembangannya lebih besar. Namun demikian, wilayah 

yang luas tidak menjamin secara otomatis akan berhubungan langsung 

dengan semakin mudah dan cepatnya peningkatan dan pencapaian 

kesejahteraan masyarakat. Di sini aspek pengelolaan menjadi berperan 

penting.  

Bentuk wilayah juga turut mempengaruhi terhadap keadaan wilayah, 

misalnya ada wilayah atau daerah yang berbentuk memanjang mengikuti 

jalan raya, memanjang menyusur aliran sungai atau memanjang menyusur 

mengikuti bentuk pantai. Biasanya desa yang berada sepanjang alur sungai 

dan desa-desa yang berada sekitar pantai masyarakatnya cenderung 

bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani kelapa. Masyarakat yang 

tinggal di kawasan yang jauh dari sungai atau pantai cenderung membangun 

desa mengikuti alur jalan raya, biasanya masyarakatnya cenderung bermata 

pencaharian sebagai petani ladang, sawah dan pedagang. Ada juga desa 

yang bentuknya terpusat (mengumpul) biasanya pada masyarakat di 

kawasan pegunungan. Masyarakat yang berdomisili di desa-desa di 

pegunungan umum bermata pencaharian sebagai petani ladang/kebun. 

Bentuk desa juga sangat dipengaruhi oleh bentuk permukaan tanah 

(morfologi tanah) di wilayah tersebut, ada tanah yang bentuk permukaannya 

bergelombang, ada tanah yang bentuk permukaannya datar, ada tanah yang 

bentuk permukaannya miring. Bentuk morfologi tanah juga berpengaruh 

terhadap bentuk desa. Selain bentuk desa yang disebut di atas, masih 

banyak lagi bentuk desa yang ada di Indonesia.  

3) Batas  

 

Batas merupakan salah satu aspek penting dalam wilayah. Secara 

fisik, batas wilayah dapat berupa batas alam (sungai, laut, danau, dan 

pegunungan) dan batas yang sengaja dibuat atau dibangun oleh manusia, 

seperti tembok beton, parit atau galian tanah, tugu, pagar dan sebagainya.  

Secara geografis, batas wilayah menunjukkan bahwa setiap daerah 

atau wilayah berada bertetangga dengan wilayah atau daerah lain di 

sekitarnya. Mengingatkan bahwa wilayah atau daerah tersebut tidak sendiri. 

Oleh karenanya suatu wilayah dapat mengadakan hubungan kerjasama atau 

bermitra dengan wilayah atau daerah lain sekitarnya.  
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Setiap wilayah yang bertetangga memililiki kesamaan dan perbedaan 

potensi pada tiap daerah. Perbedaan dan kesamaan potensi ini dapat 

dimanfaatkan oleh wilayah-wilayah tersebut untuk saling bermitra dalam 

memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing daerah. Kekurangan 

atau ketiadaan suatu produk pada wilayah A dapat dipasok dari wilayah B, C 

atau D dan seterusnya. Demikian pula sebaliknya, kekurangan atau 

ketiadaan suatu produk di wilayah B dapat dipasok dari wilayah A, C atau D 

dan seterusnya.  

2) Geologi 

Adanya interaksi tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Lempeng 

Samudera Pasifik, Lempeng Samudera Hindia-Lempeng Benua Australia, serta 

Lempeng Benua-Eurasia, menyebabkan  terjadinya berbagai peristiwa geologi 

yang spektakuler, seperti kegiatan magmatik dan terbentuknya zona-zona 

kegempaan yang tinggi, terbentuknya banyak pulau, dan pembentukan 

cekungan-cekungan sedimenter yang kaya akan berbagai potensi sumber daya 

mineral, serta pembentukan keanekaragaman bentuk lahan serta 

berkembangnya berbagai jenis tanah. 

Dunia telah terwujud sejak 4.500 tahun silam. Namun kepulauan 

Indonesia sudah terwujud kurang lebih 500.000 juta tahun yang lalu, setelah 

zaman es terakhir. Pada waktu itu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan masih 

menjadi satu dengan Asia, dan Pulau Papua menjadi satu dengan daratan 

Australia. Setelah zaman es itu berakhir, es meleleh secara banyak di kedua 

kutub bumi. Permukaan air laut di seluruh dunia naik kurang lebih 60 meter. 

Sebagian daratan Asia bagian tenggara seakan-akan tenggelam dan 

terbentuklah Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Sebagaian benua Australia 

bagian utara juga seakan-akan tenggelam dan terbentuklah Pulau Papua dan 

pulau-pulau sekitarnya. Ditengah-tengah, antara kedua kelompok pulau yang 

baru terbentuk itu, terdapat Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Kepulauan 

Nusa Tenggara. Rangkaian pulau-pulau dari Sumatera hingga ke Papua 

sekarang menjadi Kepulauan Indonesia (Dwi Retnani S., 2012).  



 
 

8 
 

 
Lempeng tektonik di wilayah Indonesia 

Sumber : http://ramadhan90.wordpress.com/2011/03/17/lempeng-

tektonik/  

 

Bumi terdiri dari lempeng-lempeng tektonik yang selalu bergerak. 

Pergerakan lempeng memungkinkan adanya pergeseran.  Indonesia berada 

pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Eurasia (Asia), Hindia 

Australia dan lempeng Pasifik. Indonesia berada pada busur kepulauan 

(Santoso, 1993). Suatu busur kepulauan aktif merupakan suatu anomali di 

permukaan bumi, dengan ciri-ciri bentuk rangkaian kepulauan yang menerus, 

rangkaian gunungapi aktif, palung laut pada arah lautan dan bentuk cawan 

mendatar pada arah kontinen, adanya anomali isostasi gravitasi, aktivitas 

seismik, pergerakan kerak bumi sedang berjalan. Aktivitas pada busur kepulauan 

tadi dengan sendirinya akan memberikan dampak yang positif seperti kesuburan 

tanah, kekayaan sumberdaya alam, keindahan alam, wujud pegunungan, 

gunungapi, perbukitan, daratan dan dampak negatif seperti bencana alam gempa 

bumi, tsunami, letusan gunungapi, gerak massa batuan atau tanah kepada 

manusia. 
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Gunung berapi 

Sumber http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Mahameru-volcano.jpeg 

 

3) Geomorfologi 

Wilayah darat Nusantara terdiri dari keanekaragaman bentuk lahan. 

Keanekaragaman bentuklahan tersebut terbentuk karena adanya proses 

endogenik, proses eksogenik, proses biogenik, dan proses antropogenik. 

Bentuk lahan struktural di Indonesia menyebabkan keanekaragaman 

pegunungan, dan perbukitan. Gunungapi  adalah suatu bentuk timbulan di 

permukaan bumi, yang pada umumnya berupa kerucut raksasa, kerucut 

terpancung, kubah atau bukit yang diakibatkan oleh penerobosan magma ke 

muka bumi. Gunungapi Nusantara didominasi oleh gunungapi tipe strato, yaitu 

gunungapi yang berbentuk seperti kerucut, material yang dikeluarkan pada waktu 

terjadi  erupsi berselang-seling antara lava cair encer dan lava cair kental. 

Gunungapi tipe ini makin lama akan makin bertambah tinggi. Pada waktu 

gunungapi meletus, material yang dikeluarkan terdiri atas tiga jenis, yaitu material 

padat meliputi batu-batu besar, batu-batu kecil, kerikil dan pasir, debu atau abu 

vulkanis; material cair (lava cair); dan gas (Dwi Retnani S., 2012).  

Tidak selamanya gunungapi itu aktif. Suatu ketika aliran magma dari 

batholith makin berkurang dan akhirnya terhenti sama sekali. Bila aliran lava 

terhenti maka gunungapi itu dikatakan telah padam atau mati. Kadang-kadang 

sebuah gunungapi seolah-olah tampak telah padam, karena kepundannya 

tersumbat oleh lava yang membeku  sehingga fenomena vulkanisme tidak 

tampak. Padahal di dalam badan gunungapi, aliran magma dan gas dari batolith 

masih terus berlangsung. Pada suatu saat bila tekanan gas dan magma sudah 
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sedemikian kuat akan mampu mendorong dan melontarkan sumbat lava pada 

kepundan dengan dasyat dan tiba-tiba, sehingga terjadilah  letusan gunungapi 

yang sangat eksplosif.  

Letusan gunungapi yang akan meletus biasanya mempunyai  tanda-tanda 

alami sebagai berikut: suhu di sekitar kawah naik, banyak sumber air di sekitar 

gunung itu mengering. sering terjadi gempa vulkanik, dan banyak binatang yang 

menuruni lereng. Gunungapi yang sudah kurang aktif, memiliki tanda-tanda yang 

disebut gejala post vulkanik yang berupa keluarnya berbagai jenis gas dan gejala 

lain.  

Daerah kerucut gunungapi ditilik dari bahaya gunungapi tergolong daerah 

bahaya I, daerah yang tidak dapat dihuni. Proses geomorfik pada lereng volkan 

yang utama adalah masswasting dan erosi.. Bagian tertentu dari lereng ini 

merupakan jalan keluar material yang bergerak dari bagian kerucut. Lereng 

gunungapi sebagian besar termasuk daerah bahaya II, tidak boleh dipergunakan 

sebagai permukiman. Sedangkan pada kaki gunungapi proses geomorfik yang 

terjadi adalah erosi, masswasting seperti aliran lahar. Daerah di sekitar saluran 

sungai utama merupakan daerah bahaya III. 

Gunungapi membawa keuntungan, di samping kerugian. Keuntungan 

adanya gunungapi antara lain:  

1) Abu vulkanik yang dikeluarkan gunungapi saat terjadi erupsi dapat 

menyuburkan tanah pertanian karena banyak mengandung unsur hara 

tanaman; 

2) Material yang dikeluarkan gunungapi saat terjadi letusan yang berupa pasir, 

kerikil, batu-batu besar, kesemuanya merupakan mineral industri yang dapat 

digunakan untuk bahan bangunan; 

3) Gunungapi terbentuk dari keluarnya magma dari dalam bumi, magma yang 

menuju permukaan bumi tersebut banyak membawa mineral logam, dan 

barang tambang lainnya, oleh karena itu di daerah pegunungan dan 

gunungapi banyak diketemukan bahan tambang; 

4) Adanya gunungapi yang tinggi menyebabkan terjadinya hujan orografis, 

sehingga daerah itu menjadi daerah yang banyak hujan; dan 

5) daerah yang bergunungapi biasanya merupakan daerah tinggi, sehingga 

dapat dimanfaatkan sebagai daerah hutan, perkebunanan, dan daerah 

ekowisata. 
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Kerugian adanya gunungapi:  

1) Gunungapi pada waktu meletus mengeluarkan lava pijar, lava ini selanjutnya 

bergerak turun dari puncak gunung menuruni lereng dalam keadaan suhu 

yang sangat tinggi, sehingga lava pijar ini dapat menghanguskan apa saja 

yang dilaluinya baik manusia, hewan, dan tumbuhan; 

2) Gunungapi yang meletus juga mengeluarkan gas yang sangat panas, yang 

juga bergerak menuruni lereng, gas yang panas ini dapat membentuk awan 

panas, dan dapat menghanguskan apa saja yang dilaluinya, awan panas ini 

justru bergerak lebih cepat dari gerakan lava pijar, seperti awan panas 

Gunung Merapi; 

3) Pada gunungapi yang puncaknya tidak ada danau kawah, pada saat terjadi 

letusan, lava pijar yang akan keluar akan bercampur dengan air yang 

terdapat di danau kawah, dan terbentuklah lahar panas. Bila lahar panas ini 

meluncur  ke bawah menuruni lereng dengan cepat maka akan 

menghancurkan makhluk hidup yang dilaluinya;  

4) Pada gunungapi yang puncaknya tidak ada danau kawah, sering terjadi lava 

yang keluar dari lubang kepundan akan tertumpuk di puncak gunung, setelah 

selang beberapa waktu lava tersebut telah menjadi dingin tiba-tiba terguyur 

air hujan, lava yang telah dingin dan jenuh dengan air hujan tersebut akhirnya 

akan meluncur ke bawah berupa lahar dingin, yang berwujud aliran batu, 

kerikil dan pasir yang jenuh air meluncur ke bawah menuruni lereng akan 

merusak rumah, jembatan, manusia, hewan, tanaman dan sebagainya;  

5) Gunungapi yang tinggi dan berderet dapat membentuk daerah bayangan 

hujan, daerah semacam ini curah hujannya sedikit dan bersifat lebih kering, 

seperti Lembah Palu, Sulawesi Tengah;  

6) Bila gunungapi yang meletus itu terletak di bawah permukaan air laut, maka 

pada waktu terjadi letusan dapat menimbulkan tsunami yang menimbulkan 

gelombang hempasan pantai, akan menyeret penduduk yang ada di pantai, 

sepereti gelombang tsunami di Banten dan Lampung akibat letusan Gunung 

Krakatau (1883); dan 

7) Abu vulkanik di udara dari letusan gunungapi dapat mengganggu 

penerbangan.  

Selain memiliki gunungapi, Indonesia juga memiliki pantai.Pantai di 

Indonesia terdiri dari berbagai tipe, ada tipe pantai berundak, pantai struktural, 

pantai landai, pantai pulau-pulau karang, pantai berbatu dan pantai vulkanik. 

Wilayah daratan Indonesia juga tersusun dari  bentuk lahan karst (pelarutan) 
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yang terdiri dari batu gamping dan dolomit seluas 154.032 km², tersebar di 

beberapa pulau besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua Barat serta 

Kepulauan Nusa Tenggara, Bali dan Maluku). 

Pada DAS di Indonesia berkembang keanekaragaman bentuk lahan asal 

proses fluvial, yaitu dasar sungai, erosi sungai, teras sungai, dataran alluvial, 

danau tapal kuda, tanggul alam sepanjang sungai, dataran banjir, kipas alluvial, 

delta, rawa air tawar, endapan danau, dan sebagainya.  Selain bentuklahan asal 

proses fluvial wilayah daratan Indonesia dibentuk oleh proses denudasi 

(bentuklahan denudasional), meliput permukaan planasi (surface of planation), 

bukit sisa (residual hill), tekuk pada lereng (break of slope), kipas perombakan 

lereng (scree fan), tanah mengalir (earth flow), lumpur mengalir (mud flow), 

longsoran (landslides), penendatan (slumping), erosi lembar (sheet erosion), 

erosi alur (rill erosion), erosi lembar kecil (gully erosion).  

Keanekaragaman morfologi daratan Nusantara akan mempengaruhi pola 

pemukiman penduduk, ada yang mengikuti garis pantai, DAS, terpencar-pencar 

(daerah karst), sepanjang kaki gunungapi, dan sebagainya. Pola permukiman 

tersebut masing-masing mempunyai masalah lingkungan fisik, lingkungan sosial, 

dan lingkungan binaan yang beranekaragam.  

 

4) Pedologi dan Edapologi 

Kajian mengenai proses-proses pembentukan tanah beserta faktor-faktor 

pembentuknya, klasifikasi tanah, survei tanah, dan cara-cara pengamatan tanah, 

dinamakan pedologi. Apabila tanah dipelajari dalam hubungannya dengan 

pertumbuhan tanaman disebut edapologi.  

Tanah merupakan tubuh alam, sebagai materi, dan sebagai faktor 

produksi. Sebagai tubuh alam, tanah dibentuk oleh proses-proses dan faktor-

faktor pembentuk tertentu. Sebagai bahan atau materi tanah memiliki sifat-sifat 

tertentu (sifat fisika, sifat kimia, dan sifat biologi). Sebagai faktor produksi tanah 

memiliki produktivitas tertentu,nilai tertentu untuk kesejahteraan &  kelangsungan 

hidup umat manusia. 

 
5) Hidrologi 

Hidrologi mempelajari seluk beluk air, kejadian dan distribusinya, sifat 

alami, dan sifat kimiawinya, serta reaksinya terhadap kebutuhan manusia dan 
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makhluk hidup lainnya (Sri Harto, 1993). Aliran air tawar atau payau yang 

mengalir melalui terusan alami yang kedua pinggirnya dibatasi oleh tanggul-

tanggul alam selanjutnya bermuara di laut, danau atau saluran lainnya, 

dinamakan sungai. Sedangkan, sebuah kawasan yang dibatasi oleh pemisah 

topografik (punggung bukit) yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan 

curah hujan yang jatuh di atasnya ke sungai utama yang bermuara di danau, 

atau laut, dinamakan daerah aliran sungai, disingkat DAS.  

Sungai-sungai besar di Indonesia banyak terdapat di pulau-pulau besar, 

yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Sungai-sungai ini bermata air di 

pegunungan dan mengalir ke laut sepanjang ratusan kilometer. Di Sulawesi, 

Maluku, Bali, NTB, NTT sungai-sungai pada umumnya pendek. Wilayah daratan 

pulau-pulau ini sempit dan tidak memiliki dataran rendah yang luas. Hanya 

sungai Konoweha di Sulawesi Tengah merupakan sungai yang agak panjang. 

Sumber air sungai di Indonesia umumnya adalah air hujan dan air tanah yang 

keluar sebagai mata air. Ada pula beberapa sungai yang bermata air pada 

danau, seperti sungai Asahan yang bersumber pada danau Toba dan sungai 

Komering pada danau Ranau. 

Cekungan luas di daratan yang kemudian digenangi air, dinamakan 

danau. Air danau umumnya berasal dari air hujan atau air tanah. Danau-danau di 

Indonesia terbentuk karena kegiatan gunungapi, gerakan tektonik, dan dibuat 

manusia. Kegiatan gunungapi di Indonesia menyebabkan terjadinya danau 

kawah (danau Kaldera dan danau maar). Danau kawah terbentuk apabila kawah 

gunungapi yang mati terisi air hujan kemudian menjadi danau, karena batuan di 

dasar kawah tidak dapat ditembusi air. Danau kawah terdapat pada Gunung 

Kelud. Kawah yang sangat luas dan dalam disebut kaldera. Danau Batur di Bali 

dan Segara Anak di Lombok adalah contoh danau kaldera. Danau maar berasal 

dari lubang besar yang timbul akibat letusan gas yang hebat di dalam bumi. Bila 

lubang atau maar ini memotong permukaan tanah, maka ia terisi air dan 

terbentuk danau maar. Danau maar terdapat di sekitar gunung Lamongan, yaitu 

ranu Klakah, dan gunung Simeru, yaitu ranu Bendali dan ranu Gumbolo. 

Gerakan tektonik dapat mengakibatkan sebagian permukaan bumi mengalami 

penurunan atau terban, sehingga terbentuk cekungan, yang kemudian dan 

menjadi danau. Danau tektonik banyak dijumpai di Sumatera (Toba, Singkarak, 

Ranau) dan Sulawesi (Towuti, Matana, Poso).  

Di Jawa dan Kalimantan banyak dibuat danau buatan atau waduk dengan 

tujuan untuk menampung air sungai yang sering banjir, irigasi, pembangkit 
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tenaga listrik atau untuk kebutuhan air domestik. Waduk-waduk yang besar 

antara lain waduk Jatiluhur, Gadjahmungkur, Karangkates, dan Riam Kanan. 

Danau dimanfaatkan juga sebagai tempat pemeliharaan ikan, mempertahankan 

air tanah sekitarnya, wisata, olahraga dan lalu lintas. 

Pada beberapa muara sungai besar di Sumatera, Papua, Kalimantan, 

dan beberapa tempat di Sulawesi banyak dijumpai rawa-rawa luas. Sebagian 

rawa-rawa ini terpengaruh oleh pasang-surut air sungai terdekat, sehingga air 

tawar itu bergerak, dan terjadi pergantian air, tetapi ada juga rawa yang 

tergenang. Air rawa yang tergenang umumnya masam, dasarnya terdiri dari 

lapisan gambut yang tebal. Pada bagian rawa yang mendapat pengaruh pasut 

derajat keasamannya lebih rendah. 

Biogeografi mempelajari  pola-pola persebaran hewan dan tumbuhan 

pada  permukaan bumi serta proses-proses yang menyebabkannya. Biogeografi 

meliputi Fitogeografi (Geografi Tumbuhan), mempelajari pola-pola persebaran 

tetumbuhan pada permukaan bumi serta proses-proses yang menyebabkannya; 

dan Zoogeografi (Geografi Hewan), mempelajari pola-pola persebaran hewan 

pada permukaan bumi serta proses-proses yang menyebabkannya. 

Persebaran fauna Nusantara dapat diklasifikasikan ke dalam Tiga 

Kawasan, yaitu Kawasan Barat Nusantara, Kawasan Tengah Nusantara, dan 

Kawasan Timur Nusantara (Ruhimat, 2006). Fauna Kawasan Barat Nusantara 

memiliki banyak persamaan dengan keadaan fauna Asia pada umumnya. Oleh 

karena itu, Fauna Kawasan Barat Nusantara sering pula dinamakan  Fauna 

Asiatis. Faktor terjadinya kesamaan tersebut disebabkan oleh proses geologi, di 

mana pada masa lalu wilayah barat Nusantara pernah besatu dengan benua 

Asia. Fauna yang terdapat di kwasan barat Indonesia (Sumatera, Jawa, 

Kalimantan, Bali) memperlihatkan kesamaan dengan fauna Asia (Asiatis). Pada 

kawasan banyak terdapat hewan menyusui yang besar seperti gajah, harimau, 

banteng, badak, tapir dan sebagainya. 

Fauna Kawasan Tengah Nusantara, merupakan fauna khas Indonesia. 

Pada kawasan tengah Indonesia yaitu Sulawesi, Maluku dan seluruh Nusa 

Tenggara, terdapat jenis-jenis hewan yang tidak dijumpai di kawasan barat 

maupun di kawasan timur Indonesia. Anoa dan babi rusa hanya tersebar di 

Sulawesi, dan biawak Komodo hanya ditemukan di Pulau Komodo Nusa 

Tenggara Timur.  
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Fauna Kawasan Timur Nusantara memiliki persamaan dengan wilayah 

Australia sehingga sering dinamakan fauna Australis. Sebagian besar fauna 

kawasan timur Indonesia terdapat di Pulau Papua. Jenis-jenis hewan 

berkantung, seperti kanguru, dan aneka jenis burung dijumpai di daerah ini. 

Kanguru pohon yang terdapat di Irian Jaya terdapat juga di Australia. Burung 

cendrawasih dijumpai di Irian Jaya, Papua Nugini dan Australia. Daerah fauna 

bagian timur ini dipisahkan dari bagian tengah dengan garis Weber. 

Umumnya hewan tersebar secara terbatas pada daerah tertentu karena 

adanya berbagai barrier dan atau karena sejarah tempat asalnya pada zaman 

dahulu. Unit atau satuan terbesar distribusi hewan secara spasial, disebut 

wilayah penyebaran hewan. Wilayah penyebaran merupakan daerah terutama 

ditentukan kondisi zaman lalu dan hubungannya masa kini dengan benua satu 

dengan lainnya. Setiap wilayah penyebaran dibagi lagi menjadi wilayah-wilayah 

penyebaran yang lebih sempit lagi, yang disebut subwilayah. 

 

6) Oseanografi 

Oseanografi  memfokuskan diri dalam kajian aspek geologi, fisika, kimia, 

dan biologi  kelautan. Paparan Sunda merupakan paparan benua dengan luas 

1,8 juta km², paparan terluas di dunia. Paparan ini menghubungkan pulau-pulau 

Jawa, Kalimantan, dan Sumatera dengan daratan Asia, dan meliputi antara lain 

Laut Cina, Teluk Thailand, selat Malaka dan Laut Jawa. Dahulu kala paparan 

Sunda yang dangkal itu merupakan daratan yang utuh menyatu dengan Jawa, 

Kalimantan, Sumatera dan daratan Asia. Bekas-bekasnya masih bisa ditelusuri di 

dasar laut dengan menggunakan alat perum gema (echo sounder). Pada 

paparan ini misalnya terdapat jejak dua sistem aliran sungai yang kini terbenam 

dalam laut (drowned river system), masing-masing disebut sungai Sunda Utara 

dan sungai Sunda Selatan (Sistem Sungai Molenggraf). Sungai Sunda Utara 

daerah hulunya di Sumatera dan Kalimantan Barat dan Kalimantan selatan 

dengan  muara di Selat Makasar. Lembah sungai yang terbenam ini sebagian 

sudah terimbun dengan muara di Selat Makasar. Bukti lain adalah adanya 

persamaan jenis ikan air tawar di sungai-sungai pesisir timur Sumatera dengan 

yang ada di pesisir barat Kalimantan sekarang. Padahal antara pesisir barat 

timur Kalimantan tidak dijumpai hal demikian. 

Sebelah utara Australia terhampar paparan Sahul, dengan luas 1,5 juta 

km², dirinci Paparan Arafura 930.000 km², dan paparan Sahul dan paparan 
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Rowley masing-masing 300.000 km². Paparan Arafuru mempunyai kedalaman 

30-90 m. Pada paparan ini terdapat Kepulauan Aru, terdiri dari lima pulau yang 

masing-masing disatukan oleh selat-selat sempit seperti sungai, dengan dasar 

lebih dalam dari dasar paparan sekitarnya. Sebuah punggung yang tak 

terlampaui jelas terdapat memanjang mulai dari Aru ke arah timur yang dikenal 

sebagai Punggung Marauke (Marauke Rise). Agak ke selatannya terdapat suatu 

saluran yang agak dalam dengan arah barat-timur menuju Selat Torres. Selat ini 

banyak ditumbuhi karang dengan perairan dangkal di sekitarnya (sampai 12 m) 

hingga pertukaran massa air dengan Samudera Pasifik lewat selat ini kurang 

berarti. Pada kala Plistosin, ketika permukaan laut masih rendah. Kepulauan Aru 

dan Kepulauan Kai tidak pernah ada hubungan semacam ini meskipun jaraknya 

lebih dekat. Ini disebabkan karena di antara kedua Kepulauan ini terdapat 

pengahalang berupa basin Aru  (>3.000 m).  

Perairan laut dalam yang terletak di antara Paparan Sunda dan Paparan 

Sahul, mempunyai topografi yang kompleks dengan berbagai bentuk basin dan 

palung. Basin Banda Selatan merupakan cekungan dengan dasar yang 

mendatar dan luas pada kedalaman kira-kira 4.700 m, dan sisinya curam. Pada 

basin ini, hanya ada satu elevasi yang menonjol yakni palung Gunungapi. Pulau 

kecil ini, yang tingginya hanya 288 m dpa,merupakan puncak dari sebuah 

gunungapi besar yang duduk di dasar laut pada kedalaman 4.000-5.000 m. 

Palung Weber merupakan bagian terdalam di perairan Indonesia. 

Kedalaman maksimumnya 7.440 m yang berarti ± 1,5 kali puncak gunung 

tertinggi di Indonesia (Puncak Jaya Wijaya di Papua 5.030 m). Dasar palung ini 

luas dan hampir mendatar serta dibatsi oleh lereng yang curam. Palung Weber 

diapit oleh dua punggung dan deretan pulau-pulau yang letaknya merupakan 

busur dan dikenal sebagai Busur Banda Luar. Busur Banda Dalam merupakan 

lanjutan rangkaian pulau-pulau dari Sumatera-Jawa-Bali-NTB-sebagian NTT 

yang kemudian melengkung berupa busur melewati pulau-pulau Wetar, Damar, 

Manuk, Banda hingga ke Seram. Sedangkan Busur Banda Luar merupakan 

lanjutan dari suatu punggung bawah laut yang memisahkan Palung Bali dengan 

Palung Jawa (di Selatan Jawa) yang melanjut melalui pulau-pulau Sawu, Rote, 

Timor, dan dari sini membentuk busur luar yang kurang lebih sejajar dengan 

busur dalam. Pada busur luar inilah terdapat deretan pulau-pulau Babar, 

Tanimbar, Kai, dan berakhir di Seram. Dengan adanya sistem dua busur ganda 

ini yang diselang-selingi oleh palung-palung dalam maka relief dasar laut akan 

memberikan gambaran yang bergelombang. 
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Sedimen marin pada dasar Laut Banda umumnya terdiri dari endapan-

endapan Lumpur asal daratan (terrigenous mud), Lumpur vulkanik, dan selut 

(ooze) Globigerina, sedimen lembut terdiri dari kerangka-kerangka hewan 

Globigerina (bangsa Foraminifera) yang mengandung kapur. Pada basin Banda 

Selatan selut Globigerina ini terdapat pada kedalaman < 3.000 m. 

Basin besar Indo-Australia terletak di sebelah barat dan selatan Sumatera 

dan Jawa. Basin besar ini dibagi atas beberapa basin yang lebih kecil. Bentuk 

tertentu di dekat Perairan Indonesia yang erat hubungannya dengan formasi 

daratan ialah adanya dua palung memanjang dan sejajar pantai barat Sumatera, 

melanjut ke pantai selatan Jawa dan Nusa Tenggara. Palung yang terletak 

sebelah luar dengan kedalaman maksimum 7.450 m dikenal sebagai palung 

Jawa, sedangkan palung yang terletak lebih dekat ke pantai dan lebih dangkal 

(kedalaman maksimum 5.100 m) disebut Palung Bali. Kedua system palung ini 

sering disebut Palung Ganda Sunda (Sunda Double Trench). Sistem ganda ini 

tidak hanya terbatas di sebelah selatan Sumbawa, Bali, dan Jawa saja melainkan 

terus melanjut hingga ke sebelah barat daya Sumatera. Ada beberapa pulau, 

beberapa diantaranya cukup besar (Kepulauan Mentawai), terdapat pada 

punggung yang memisahkan kedua palung ini. Palung-palung ini menjadi makin 

dangkal ke arah utara, yang sebelah dalam disebut juga Palung Mentawai. 

Sebelah utara Aceh terdapat Laut Andaman yang dasarnya berupa basin dengan 

kedalaman maksimum 4.360 m. Basin ini di sebelah baratnya dibatasi oleh 

sebuah punggung yang di beberapa tempat mencuat membentuk rangkaian 

pulau-pula Nikobar dan Andaman dengan Samudera Hindia terletak antara 

Sumatera dan Nikobar dengan kedalaman 1.800-2.000 m. 

Suhu air laut pada permukaan perairan  laut di Indonesia umumnya 

berkisar antara 28º-31º C. Pada lokasi umbalan (upwelling) misalnya di Laut 

Banda suhu air permukan bisa turun sampai 25º C. Suhu dekat pantai biasanya 

sedikit lebih tinggi daripada didaerah lepas pantai. Pada goba (lagoon)  yang 

dangkal atau dikobakan air yang terperangkap karena air surut, terjadi suhu 

panas disiang hari, kadang-kadang dapat mencapai lebih dari 35°C. suhu air 

cukup panas tentu bisa dijumpai didepan pelimbahan industri atau pembangkit 

listrik yang membuang bekas air pendinginnya ke laut. Di depan intalasi LNG 

Bontang ( Kaltim ), bisa keluar kelaut lidah air dengan suhu sekitar 37°C. 

Sebaran suhu secara vertikal diperairan laut Indonesia terdiri dari lapisan hangat, 

lapisan termoklin, dan lapisan dingin. 
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Arus laut di perairan Indonesia dipengaruhi oleh angin musim (arus 

musim). Arus musim ini berganti arahnya tiap setengah tahun. Pasang dan 

surutnya air laut dapat menimbulkan arus pada selat-selat yang sempit sepeti di 

selat Sape, Alas, Lombok dan sebagainya.  

Pasang surut (pasut) adalah proses naik turunnya paras laut secara 

hampir periodik atau berkala karena gaya tarik benda-benda angkasa terutama 

matahari dan bulan terhadap bumi. Naik turunnya paras laut terjadi sekali sehari 

(pasut tunggal), atau dua kali sehari (pasut ganda). Sedangkan pasut yang 

berperilaku diantara keduanya disebut sebagai pasut campuran. 

Wilayah perairan laut Indonesia memiliki keanekaragaman hayati  laut 

seperti berbagai jenis terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, padang 

lamun, berbagai jenis ikan (demersal dan pelagik). Perairan laut Indonesia kaya 

akan udang dan kelomang, moluska, teripang, kepiting, echinodermata, cucut 

dan pari, banding, lemuru, teri, sembilang, julung-julung, pisau-pisau dan 

tangkur, kakap, kerapu, ikan merah, giru, buntok laut, ikan sumpit, ikan leweri, 

kepe-kepe, beronang dan butane, lepu, gelodok, kuro, alu-alu, belanak, laying, 

selar, kuweh, bawal dan aji-aji, peperek, tuna, cakalang, tongkol, kembung, 

tenggiri, gemih, dan layur, setuhuk, ikan layar, todak, ikan sebelah, dan ikan 

lidah, buntel dan kebeku, penyu, ular laut, burung laut, duyung, lumba-lumba, 

dan ikan paus. Perairan laut Indonesia juga kaya sumberdaya mineral, logam, 

minyak lepas pantai dan sebagainya.  

 

3. Aspek Manusia 
1. Kependudukan 

Menurut Sensus Penduduk tahun 1990 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 

179.321.641 jiwa, meningkat menjadi 203.456.005 jiwa pada Sensus Penduduk 

tahun 2000. Pada tahun 2005 jumlah penduduk Indonesia mencapai 225,7 juta jiwa. 

Pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 1990-2000 

adalah 1,61 %, kemudian periode 2000-2005 turun menjadi 1,40 %. Diproyeksikan 

periode 2005-2010  pertumbuhan penduduk Indonesia akan turun menjadi 1,07 

persen dan 2010-2020 akan turun lagi menjadi 0,68 persen. Penurunan 

pertumbuhan penduduk dalam dasawarsa terakhir berkaitan dengan penurunan 

angka fertilitas, maka terjadinya penurunan mortalitas di Indonesia tidak akan 

memberikan dampak pada pertumbuhan penduduk. 



 
 

19 
 

Persebaran dan kepadatan penduduk secara spasial tidak merata dan tidak 

sama. Konsentrasi penduduk hinga saat ini masih di Pulau Jawa. Hal ini terkait 

dengan aspek fisik wilayah, ekonomi, dan politik. Kepadatan penduduk Pulau Jawa 

tahun 2000 adalah 904 orang per kilometer persegi. Kepadatan penduduk yang 

tinggi akan berpengaruh terhadap lingkungan fisik, sosial dan lingkungan binaan. 

Pengaruhnya terhadap lingkungan sosial, misalnya akan menimbulkan kesulitan 

memenuhi kebutuhan hidup, terjadinya kerawanan sosial, lunturnya nilai-nilai sosial, 

munculnya masalah-masalah pendidikan, kesehatan masyarakat, dan rasa aman. 

Pengaruhnya terhadap lingkungan fisik antara lain makin sempinya lahan produktif 

untuk pertanian, terjadinya banjir pada musim hujan, kerusan hutan, kekeringan 

pada musim kemarau, terjadi pencemaran lingkungan. 

Angka kematian bayi di Indonesia mengalami penurunan dari 142 per 1.000 

kelahiran menjelang tahun 1971 menjadi 70 per 1.000 kelahiran menjelang tahun 

1990, dan menjelang tahun 2000 turun menjadi 66 per 1.000 kelahiran. 

Angka urbanisasi (proporsi yang tinggal di perkotaan) terus meningkat. 

Penduduk yang tinggal di daerah perkotaan naik dari 22,4 % pada tahun 1980 

menjadi 30,9 % tahun 1990 dan meningkat lagi menjadi 35 % pada tahun 1995 

(Tjiptoherijanto, 1998). Ananta (1997) memproyeksikan bahwa penduduk Indonesia 

tinggal di perkotaan meningkat menjadi  46 % pada tahun 2005 dan 55,2 % pada 

tahun 2020. Perekonomian Indonesia akan makin diwarnai dengan perekonomian 

perkotaan. 

Tjiptoherijanto (1998) berpendapat, pola migrasi di Indonesia belum 

mengalami perubahan dengan arus migrasi masih berada di sekitar Pulau Jawa dan 

Sumatera. Migrasi keluar dari Pulau Jawa terbanyak masuk ke Pulau Sumatera. 

Demikian juga migrasi keluar dari Pulau Sumatera terbanyak masuk ke Pulau Jawa. 

Demikian juga migrasi keluar dari pulau-pulau di Kawasan Timur Indonesia seperti 

Kalimantan, Papua, Maluku, kebanyakan masuk ke Pulau Jawa.  

Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa pola migrasi di Indonesia belum 

mampu mendorong pembangunan sumberdaya manusia secara merata di seluruh 

kawasan Indonesia. Ada kecenderungan migrasi internal yang terjadi justru 

berdampak negatif pada pembangunan daerah di luar Pulau Jawa. Tenaga kerja 

terdidik dari luar Pulau Jawa pada umumnya pindah ke Pulau Jawa terutama ke DKI 

Jakarta dan Jawa Barat. Sebaliknya penduduk yang pindah ke luar Pulau Jawa pada 

umumnya memiliki tingkat pendidikan yang relatif lebih rendah. Kurangnya 

kesempatan kerja terdidik dari Pulau Jawa enggan pindah ke luar Pulau Jawa. Selain  
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itu terpusatnya kegiatan ekonomi, pendidikan dan politik di Pulau Jawa juga 

memberikan pengaruh pada pola perpindahan penduduk tersebut. 

Pada umumnya migran di Indonesia yang berasal dari daerah pedesaan dan 

bekerja di daerah perkotaan tidak memanfaatkan hasil kerja mereka di daerah 

tujuan, namun dikembalikan ke daerah asal dalam bentuk pengiriman uang. Oleh 

karena itu, jika dilihat sepintas maka tingkat kehidupan mereka di daerah perkotaan 

dapat dikatakan berada pada garis batas kemiskinan.  Sedangkan sebenarnya 

pendapatan yang mereka peroleh tersebut dikirimkan ke kampung halaman. Hal 

yang hampir sama juga dilakukan oleh para tenaga kerja Indonesia yang mencari 

nafkah di luar negeri.  

Selain keuntungan secara ekonomis, migrasi penduduk juga berperan 

meningkatkan kemampuan dan mutu sumber daya manusia. Umumnya migrasi 

berasal dari daerah yang kurang berkembang menuju ke daerah yang lebih 

berkembang. Pengalihan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di daerah 

tujuan dapat dimanfaatkan jika migran tersebut kembali ke daerah asalnya. Telah 

terjadi pengalihan keterampilan secara langsung dan tanpa pengeluaran biaya. 

Secara teoritis, para pekerja di luar negeri (TKI) dapat memberikan sumbangan 

positif pada pengembangan teknologi di Negara asalnya, paling tidak karena tiga 

alasan utama. Pertama, mereka memperoleh pengalaman baru mengenai cara 

pengelolaan organisasi dan disiplin kerja. Kedua,  memperoleh pengalaman, 

keterampilan penggunaan teknologi baru, dan biasanya canggih yang belum tersedia 

di Negara asalnya. Ketiga, semua pengalaman itu gratis, artinya justru negara 

penerima yang membayar proses belajar itu dan bahkan masih ditambah balas jasa 

yang diterima pekerja migran tersebut. 

 

2. Aktivitas Ekonomi 

Sebagian besar  penduduk Indonesia pada tahun 2005 berdiam di daerah 

pedesaan, dengan menggantungkan hidup pada sektor pertanian (tanaman pangan, 

tanaman perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan). Usaha tani tanaman 

pangan dikembangkan dalam bentuk ladang, tegalan, sawah. Jenis tanaman yang 

dibudidayakan pada usaha tani tanaman pangan adalah padi dan nonpadi. Dalam 

rangka mengimbangi pertambahan penduduk, dan mengimbangi kebutuhan 

masyarakat akan pangan, dilakukan usaha peningkatan produksi usahatani tanaman 

pangan melalui usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi usaha 

tani tanaman pangan dilaksanakan secara terpadu, serasi, dan merata disesuaikan 
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dengan kondisi tanah, air, iklim, dengan tetap memelihara kelestarian kemampuan 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta memperhatikan pola kehidupan 

masyarakat setempat yang terus berubah. 

Aktivitas subsektor perkebunan mencakup perkebunan rakyat, perkebunan 

besar swasta, dan perebunan besar diusahakan oleh Perusahan Negara Pekebunan 

(PNK). Usaha perikanan dan peternakan juga dinggap cocok dilakukan di Indonesia 

dan dapat meningkatkan ekonomi penduduk Indonesia. 

 
3. Aktivitas Sosial 

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial. Manusia harus berusaha 

untuk ikut bertanggung jawab atas kehidupan orang lain. Masyarakat Indonesia 

dipandang sebagai sistem sosial yang terpadu dan utuh, masing-masing komponen 

yang ada di dalamnya saling mempengaruhi dan menununjukkan  fungsi yang saling 

terkait. Dalam kehidupan bersama, manusia Indonesia selalu berupaya menciptakan 

relasi sosial yang harmonis dan human dalam jaringan struktur sosio-kultural yang 

ada. Dalam interaksi sosial manusia Indonesia melakukan hubungan sosial yang 

dinamis, baik hubungan antarindividu, antarkelompok dan hubungan antara individu 

dengan kelompok.  

Dalam aktivitas sosial manusia Indonesia selalu mengakomodasi pranata-

pranata sosial dan lembaga-lembaga sosial. Organisasi yang bertujuan memenuhi 

suatu kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan, disebut pranata sosial, yang 

meliputi  pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, 

pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi, pranata yang bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, pranata yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan ilmiah manusia, pranata untuk memenuhi kebutuhan keagamaan, pranata 

yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan 

bernegara, pranata yang bertujuan mengurus kebutuhan jasmaniah manusia. Bentuk 

badan-badan yang mengorganisasi yang melakukan aktivitas-aktivitas 

kemasyarakatan, disebut lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan. 

Kelembagaan di Indonesia meliputi lembaga kenegaraan, lembaga keagamaan, 

lembaga swadaya masyarakat, lembaga kesenian dan sebaginya. 

 
4. Aktivitas Budaya 

Manusia Indonesia mempunyai referensi yang dibanggakan, yaitu 

kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah totalitas 
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nilai-nilai, gagasan-gagasan, dan perilaku manusia Indonesia serta hasil fisiknya, 

baik yang tradisional maupun ciptaan masa kini, yang semuanya terintegrasi secara 

selaras dan bermakna dalam nasional Indonesia yang dinamis (Koentjaraningrat, 

1992). Ada tiga hal dalam kebudayaan nasional yang dibanggakan, yaitu: (1) adanya 

satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia yang jarang dimiliki Negara multietnik 

lain, (2). adanya toleransi yang tinggi terhadap kebudayaan suku bangsa lain, yang 

memudahkan bangsa Indonesia yang terdiri dari ratusan suku bangsa, dengan 

kebudayaan, bahasa, agama dan kepercayaan yang berbeda dapat bersatu, (3). 

Hasil-hasil karya seni, terutama yang tradisional, banyak yang indah dan bermutu 

tinggi. 

Selain kebudayaan nasional Indonesia, ada kebudayaan-kebudayaan daerah 

yang dibanggakan masing-masing anggota pendukung kebudayaan daerah tersebut. 

Ada kebudayaan Papua, Ambon, Minang, Aceh, Jawa, Sunda, Batak, Toraja, Bugis, 

Makassar, Madura, Dayak, Sasak, Bali, dan kebudayaan daerah lainnya.  

 

4. Hubungan Sejarah Kenampakan Alam dengan Keragaman Sosial Budaya 

Kebudayaan seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat merupakan 

keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta 

keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Oleh karena itu, kebudayaan menyangkut 

hal yang sangat luas, antara lain bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian 

hidup atau ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, kesenian, dan religi. 

Keragaman sosial budaya mencakup keragaman RAS, Etnik, dan Agama Nusantara.  

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Faktor yang menyebabkan 

terbentuknya kemajemukan masyarakat Indonesia salah satunya adalah bentuk fisik 

wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan. Seperti yang telah dikemukakan pada 

paparan sebelumnya, faktor ini merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya 

terhadap terciptanya pluralitas etnik di Indonesia. Ketika nenek moyang bangsa kita 

yang sekarang ini mula-mula sekali datang secara bergelombang sebagai emigran  dari 

daerah Yunan pada kira-kira 2.000 tahun Sebelum Masehi, bentuk kepulauan ini 

memaksa mereka untuk harus tinggal menetap di daerah yang terpisah-pisah satu 

dengan yang lain. Isolasi yang demikian kemudian hari mengakibatkan penduduk yang 

menempati setiap pulau atau sebagian dari suatu pulau di Nusantara ini tumbuh menjadi 

kesatuan etnik yang  sedikit banyak terisoalasi dari kesatuan etnik yang lain. Tiap 

kesatuan etnik ini terdiri dari sejumlah orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan 

emosional, serta memandang diri mereka masing-masing sebagai suatu jenis tersendiri.  
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Dengan perkecualian yang sangat kecil mereka pada umumnya memiliki bahasa 

dan warisan kebudayaan yang sama. Lebih dari pada itu, mereka biasanya 

mengembangkan kepercayaan bahwa mereka memiliki asal-usul dan keturunan yang 

sama, suatu kepercayaan yang sering kali didukung oleh mitos-mitos yang hidup dalam 

masyarakat.  

Hildred Geertz, misalnya menyebutkan ada lebih dari 300 suku bangsa di 

Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan identitas kultur yang berbeda-beda. 

Skiner menyebut ada lebih  dari 35 suku bangsa di Indonesia, masing-masing dengan 

bahasa dan adat yang tidak sama. Faktor kedua yang menyebabkan kemajemukan 

masyarakat Indonesia adalah kenyataan bahwa Indonesia terletak di antara samudera 

Hindia dan samudera Pasifik. Karena Indonesia terletak di tengah-tengah lalu lintas 

perdagangan laut melalui para pedagang asing. Pengaruh yang pertama kali menyentuh 

masyarakat Indonesia yaitu berupa pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha dari India 

sejak 400 tahun sebelum Masehi. Hindunisme dan Budhanisme, pada waktu itu tersebar 

meliputi daerah yang cukup luas di Indonesia, serta lebur bersama-sama dengan 

kebudayaan asli yang telah hidup sebelum itu. Namun demikian terutama di pulau Jawa 

dan pulau Bali pengaruh agama Hindu dan Budha itu tertanam dengan kuatnya hingga 

saat ini.  

Pengaruh kebudayaan Islam mulai memasuki masyarakat Indonesia sejak abad 

ke-13 akan tetapi baru benar-benar mengalami proses penyebaran yang meluas 

sepanjang abad ke-15. Pengaruh agama Islam terutama memperoleh tanah tempat 

berpijak yang kokoh di daerah-daerah dimana pengaruh agama Hindu dan Budha tidak 

cukup kuat. Di daerah Jawa tengah dan Jawa Timur dimana pengaruh agama Hindu dan 

Budha telah tertanam kuat, sesuatu kepercayaan keagamaan yang bersifat syncretic 

dianut oleh sejumlah besar penduduk di kedua daerah tersebut, dimana kepercayaan 

animisme dan dinamisme bercampur dengan kepercayaan  agama Hindu, Budha dan 

Islam. Pengaruh reformasi agama Islam yang memasuki Indonesia pada permulaan 

abad ke-17 dan terutama pada akhir abad ke-19 itupun berhasil merubah keadaan 

tersebut, kecuali memperkuat pengaruh agam Islam di daerah-daerah yang sebelumnya 

memang telah merupakan daerah pengaruh agama Islam. Sementara itu, Bali masih 

tetap merupakan daerah pengaruh agama Hindu. 

Pengaruh kebudayaan barat mulai memasuki masyarakat kita melalui 

kedatangan bangsa Portugis pada permulaan abad ke-16. kedatangan mereka ke 

Indonesia terarik oleh kekayaan rempah-rempah di Kepulauaan Maluku, suatu jenis 

komoditas perdagangan yang sedang laku keras di Eropa pada waktu itu. Kegiatan 

missionaris  yang menyertai kegitan perdagangan mereka, dengan segera berhasil 
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menanamkan agama Katholik di daerah tersebut. Ketika bangsa Belanda berhasil 

mendesak bangsa Portugis keluar dari daerah tersebut pada kira-kira tahun 1600-an, 

maka pengaruh agama Katholikpun segera digantikan pula oleh pengaruh Protestan. 

Namun demikian, sikap bangsa Belanda yang lebih lunak didalam soal agama jikalau 

dibandingkan dengan bangsa Portugis telah mengakibatkan pengaruh agama Protestan 

hanya mampu memasuki daerah-daerah sebelumnya tidak cukup kuat dipengaruhi oleh 

agama Islam dan agama Hindu, sekalipun bangsa Belanda berhasil menanamkan 

kekusaan politiknya tidak kurang dari 350 tahun lamanya di Indonesia.  

Kondisi iklim yang berbeda-beda dan struktur tanah yang tidak sama di antara 

berbagai daerah di kepulauan Nusantara ini, merupakan faktor yang menciptakan 

pluralitas regional di Indonesia. perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah merupakan 

kondisi yang menciptakan dua macam lingkungan ekologis yang berbeda di Indonesia, 

yaitu daerah pertanian sawah yang terutama banyak dijumpai di pulau Jawa dan Bali 

dan masyarakat pertanian lahan kering yang banyak kita jumpai di luar pulau Jawa. 

Perbedaan lingkungan ekologis tersebut menjadi sebab bagi terjadinya kontras antara 

Jawa dan luar Jawa di dalam bidang kependudukan, ekonomi, sosial dan budaya serta 

politik. 

Sementara itu dimensi vertikal struktur masyarakat Indonesia yang semakin 

penting artinya dari waktu ke waktu, dapat kita saksikan dalam bentuk semakin 

tumbuhnya polarisasi sosial berdasarkan kekuatan politik dan kekayaan. Dengan 

semakin meluasnya pertumbuhan sektor ekonomi modern beserta organisasi 

administrasi nasional yang mengikutinya, maka kontras pelapisan sosial antara sejumlah 

besar orang-orang secara ekonomis dan politis berposisi lemah pada lapisan bawah, 

dan sejumlah kecil orang-orang yang relatif kaya dan berkuasa pada lapisan atas 

menjadi semakin mengeras.  

Pengelompokan masyarakat yang demikian membawa akibat yang luas dan 

mendalam di dalam seluruh pola hubungan-hubungan sosial di dalam masyarakat 

Indonesia seperti di dalam hubungan politik, ekonomi, hukum, kekeluargaan dan 

sebagainya. Struktur masyarakat Indonesia sebagaimana yang diuraikan menimbulkan 

persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi pada tingkat nasional. 

Persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintrgrasi secara horizontal, 

sementara stratifikasi sosial sebagaimana yang diwujudkan oleh masyarakat Indonesia 

akan memberi bentuk pada integrasi nasioanal yang bersifat vertikal. 

Manusia Indonesia mempunyai referensi yang dibanggakan, yaitu kebudayaan 

nasional Indonesia. Kebudayaan dari berbagai suku bangsa di Indonesia menjadi sub-
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sub kebudayaan atau bagian-bagian dari kebudayaan nasional Indonesia. Fakta 

menunjukan bahwa bangsa Indonesia mempunyai penduduk yang terdiri dari banyak 

suku bangsa (etnik), bahasa, dan kebudayaan serta agama berbeda yang tersebar di 

hamparan kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat Indonesia adalah 

masyarakat beragama. Beragama berarti berusaha terus-menerus untuk 

menyempurnakan diri, menghindari segala yang tidak harmonis dengan cinta kasih 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada sesama serta kepada alam lingkungan 

sekitarnya.  

Kebinekaan agama (Islam, Protestan, Hindu, Budha, Katolik, Konghuchu dan 

Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa) merupakan kenyataan hidup dalam 

masyarakat Indonesia. Setiap agama itu mempunyai ajaran dan cara mengungkapkan 

diri yang berbeda dalam kehidupan konkret, namun semuanya mempunyai satu tujuan, 

yakni mau membimbing dan menuntun manusia kepada keselamatan, lewat ajarannya 

tentang kebenaran, keadilan dan cinta kasih. Setiap agama melalui doktrin imannya, 

tidak pernah membenarkan dan mengamini setiap perbuatan dan tindakan manusia 

yang dapat merugikan dan menghancurkan kehidupan sesama dan lingkungannya. 

Dalam hubungan dengan lingkungan sekitar, setiap agama mengajarkan agar manusia 

senantiasa berusaha mengolah, menjaga, dan memelihara kelestariannya, bukan 

mengeksploitasi dan merusakannya.  

Di tengah kemajemukan kehidupan beragama di tanah air tercinta ini, para warga 

negara dituntut untuk terlibat secara aktif dalam setiap kehidupan berbangsa, bernegara, 

dan bermasyarakat. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai etnik, seperti  Papua, 

Maluku, Toraja, Bugis, Makasar, Dayak, Madura, Jawa, Sunda, Betawi, Batak, Aceh, 

Minang, Bali, Sasak, Bima, Timor, Flores, dan sebagainya. Masing-masing etnik tersebut 

memiliki dimensi wujud dan isi kebudayaan yang berbeda. Masing-masing etnik memiliki 

sistem budaya, sistem sosial, dan kebudayaan fisik yang tidak sama. Demikian pula 

dimensi isi kebudayaan, yang berupa bahasa, sistem teknologi, sistem mata 

pencaharian hidup atau ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, kesenian, dan 

religi. 

Walaupun semangat persatuan dari hari ke hari semakin meningkat akan tetapi 

faktor-faktor penghambat masih tetap muncul. Sejak pembentukan negara Indonesia 

masalah penduduk, warga negara, sudah menjadi perhatian seperti yang tertuang dalam 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bukankah suatu ironi jika di negara yang 

dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan, hak dan 

kewajiban  yang sama, masih sering meledak peristiwa-peristiwa yang beraroma agama, 

etnik atau sara. 
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5. Rangkuman  
1. Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 

pulau, yang membentang sepanjang 5.120 km dari timur ke barat sepanjang 

khatulistiwa dan 1.760 km dari utara ke selatan. Luas wilayah daratan negara 

Indonesia  mencapai 1,9 juta km²  dan luas perairan laut tercatat sekitar 7,9 juta km².  

Panjang garis pantai sekitar 81,791 km, merupakan pantai tropik terpanjang di dunia. 

Bentuk fisik wilayah kepulauan, dan posisi geografis Indonesia di antara dua benua 

dan dua samudera merupakan salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya 

terhadap terciptanya pluralistik suku bangsa di Indonesia. 
2. Pada wilayah darat,  ada keanekaragaman morfologi, seperti pegunungan, 

perbukitan, gunungapi, bukit,  dan sebagainya. Demikian pula di dasar laut, memiliki 

paparan (shelf), lereng kontinen (continental slope), kaki benua (continental rise), 

basin, palung laut (trough), parit laut (trench), gunungapi laut (sea mount) dan 

sebagainya. Keanekaragaman morfologi daratan dan dasar laut tersebut merupakan 

produk  adanya interaksi  tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Lempeng 

Samudera Pasifik yang bergerak ke arah Barat-Baratlaut, dengan kecepatan 9 

cm/tahun, Lempeng Samudera Hindia-Benua Australia yang bergerak ke Utara 

dengan kecepatan 7 cm/tahun, dan Lempeng Benua Eurasia yang bergerak ke arah 

Timur-Tenggara dengan kecepatan 1 cm/tahun. 
3. Indonesia berada pada pertemuan berbagai macam kebudayaan dunia, yang berjalin 

satu dengan yang lain.  Bila diteliti dalam perjalanan sejarah, kebudayaan yang 

masuk ke Indonesia adalah kebudayaan Cina, Hindu, Islam, dan Eropa.  

4. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan terbentuknya kemajemukan masyarakat Indonesia. Tiap kesatuan 

etnik ini terdiri dari sejumlah orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan emosional, 

serta memandang diri mereka masing-masing sebagai suatu jenis tersendiri.  

5. Pengelompokan masyarakat yang demikian membawa akibat yang luas dan 

mendalam di dalam seluruh pola hubungan-hubungan sosial di dalam masyarakat 

Indonesia seperti di dalam hubungan politik, ekonomi, hukum, kekeluargaan dan 

sebagainya. Struktur masyarakat Indonesia sebagaimana yang diuraikan 

menimbulkan persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi pada 

tingkat nasional. Persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintrgrasi 

secara horizontal, sementara stratifikasi sosial sebagaimana yang diwujudkan oleh 

masyarakat Indonesia akan memberi bentuk pada integrasi nasioanal yang bersifat 

vertikal. 
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E. Evaluasi Belajar 

Bentuk soal : pilihan ganda 

Petunjuk mengerjakan soal 

 Pilihlah jawaban yang benar 

Soal-soal 

1. Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Eurasia 

(Asia), Hindia Australia dan lempeng Pasifik. Dampaknya adalah ...... 

a. Letak Indonesia akan selalu menjauh dari Benua Asia 

b. Indonesia akan sering terjadi gempa bumi 

c. Indonesia akan sering terlanda tsunami 

d. Indonesia akan menjadi pusat kajian geologi khusus gerak tektonik 

2. Pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekoefisiensi berarti ….. 

a. Hasil pemanfaatan dinikmati seluruh masyarakat 

b. Pemanfaatan secara efisien dan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan 

hidup 

c. Eksploitasi sumber daya alam ditujukan semata-mata untuk kepentingan 

manusia 

d. Pembangunan bersifat antroposentris 

3. Tanaman khusus yang terdapat di mangrove adalah ….. 

a. jelitung 

b. pakis 

c. bakau 

d. jati 

4. Pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan lingkungan hidup bertujuan 

untuk ….. 

a. menjaga siklus hidrologi 

b. meningkatkan kemakmuran rakyat 

c. menjaga kelestarian alam sehingga dapat digunakan untuk masa mendatang 

d. mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan 

5. Batas yang memisahkan antara kelompok fauna bagian tengah dengan kelompok 

fauna bagian timur disebut garis … 
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a. Wallace   

b. weber    

c. lintang 

d. ekuator 

Bentuk soal : esei 

Petunjuk mengerjakan soal 

a. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar 

b. Bobot setiap soal maksimum 10 

Soal-soal 

1. Jelaskan bentuk-bentuk kenampaka alam 

2. Tunjukkan letak hubungan antara kenampakan alam, serta hubungannya dengan 

keragaman sosial budaya 

  



 
 

29 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Dwi Retnani S. 2012. Bagian IV. Ilmu Pengetahuan Sosial SD. Surabaya : Universitas 

PGRI Adi Buana Surabaya   

Purwanto, Ngalim. 2006. Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya 

Retnani, Srinarwati Dwi. 2007. Konsep Dasar IPS. Surabaya: Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya . 

Said Hamid Hasan (1994), Materi Pokok Pendidikan IPS 2, Jakarta: Depdikbud. 

Sapriya, Susilawati, dan Sadjaruddin Nurdin. 2006. Konsep Dasar IPS. Bandung: UPPI 

PRESS 

Sapriya. 2009. Pendidikan IPS. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA 

Sujarwa. 1998. Manusia dan Fenomena Budaya Menuju Perspektif Moralitas Agama.  

Yogayakarta: Pustaka Pelajar. 

Sumaatmadja, Nursid. 2006. Konsep Dasar IPS. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka. 

Taneo. S. P. 2005. Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial. (Bahan Ajar). Kupang 

Undana FKIP. 

Winataputra, Udin S. 2003. Materi Dan Pembelajaran IPS SD. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

 

Website : 

http://ramadhan90.wordpress.com/2011/03/17/lempeng-tektonik/  

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Mahameru-volcano.jpeg 

http://www.reindo.co.id/gempa/Reference/Indore.htm  

http://nandanggiaditaa.wordpress.com/2011/03/18/lempeng-tektonik/ 

http://deanaiu.blogspot.com/2009/11/teori-lempeng-tektonik-kaitannya-dengan.html 

 

  



 
 

30 
 

LAMPIRAN 
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