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Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan perkembangan sistem 
administrasi wilayah Indonesia.

PERKEMBANGAN SISTEM 
ADMINISTRASI INDONESIA1

BAB

Keteraturan suatu negara dipengaruhi oleh penerapan sistem administrasi. 
Sistem ini menjadi dasar pengelolaan negara. Indonesia sebagai suatu negara 
yang memiliki wilayah cukup luas, membutuhkan sistem administrasi yang mampu 
menjangkau seluruh wilayah. Sistem tersebut juga harus mampu menciptakan 
pemerataan dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Bagaimana sistem administrasi wilayah di Indonesia? Bagaimana 
pula perkembangannya?

Sumber: Dokumentasi penerbit.
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Negara kita adalah negara kepulauan. Tahukah kamu mengapa Indonesia 
disebut negara kepulauan? Indonesia disebut negara kepulauan karena terdiri 
dari beribu-ribu pulau. Pulau-pulau tersebut terbentang dari Sabang sampai 
Merauke. Sabang terletak di ujung barat dan Merauke terletak di ujung 
timur.

Coba kamu perhatikan penggalan lagu wajib berikut ini!

Dari Sabang sampai Merauke
Berjajar pulau-pulau
Sambung-menyambung menjadi satu 
Itulah Indonesia 
….
Pulau-pulau yang tersebut di seluruh wilayah Indonesia menjadi bagian 

dari provinsi-provinsi. Tahukah kamu berapa provinsi di Indonesia? Apa jumlah 
provinsi bertambah? Dapatkah jumlah provinsi berkurang? Untuk menjawab 
pertanyaan tersebut, mari kita pelajari uraian materi berikut ini!

A. Perkembangan Jumlah Provinsi di Indonesia

Pembahasan awal mengenai pembentukan provinsi di Indonesia dilakukan 
pada sidang PPKI II. Dalam sidang yang berlangsung pada tanggal 19 Agustus 
1945 tersebut, dibahas mengenai pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 
provinsi. Masing-masing provinsi dikepalai oleh gubernur. Nama provinsi 
dan gubernur yang menjabat pada masa awal kemerdekaan yaitu:
1. Sumatra : Mr. Teoekoe Mohammad Hasan
2. Jawa Barat : Mr. Soetardjo Kartodikoesoemo
3. Jawa Tengah :  R. Pandji Soeroso
4. Jawa Timur : R. M. Soerjo
5. Sunda Kecil : Mr. I Goesti Ketoet Poedja
6. Kalimantan : Ir. Pangeran Mohammad Noor
7. Sulawesi : Dr. G. S. S. J. Ratoelangie
8. Maluku : Mr. J. Latoeharhary

Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi pemekaran provinsi. Hal 
tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengaturan pemerintahan.

1. Perkembangan Jumlah Provinsi
Saat ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi ke dalam 33 

provinsi. Tahukah kamu proses terbentuknya ke-33 provinsi tersebut? Mari kita 
pelajari bersama-sama! Pembahasan berikut didasarkan pada tahun peresmian 
berdirinya provinsi.

Pada tahun 1950, terjadi pemekaran provinsi di Indonesia. Provinsi 
Sumatra dimekarkan menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Sumatra Utara, Provinsi 
Sumatra Tengah, dan Provinsi Sumatra Selatan. Pada tahun tersebut, Provinsi 
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Jawa Tengah juga dimekarkan menjadi 2 provinsi, yaitu Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jadi, pada tahun 1950 terdapat beberapa provinsi 
di Indonesia, yaitu:
a. Sumatra Utara,
b. Sumatra Tengah,
c. Sumatra Selatan,
d. Jawa Barat,
e. Jawa Tengah,
f. Daerah Istimewa Yogyakarta,
g. Jawa Timur,
h. Sunda Kecil
i. Kalimantan,
j. Sulawesi, dan
k. Maluku.

Pada tahun 1956, Provinsi Sumatra Utara dimekarkan menjadi 2, yaitu 
Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Provinsi 
Kalimantan juga dimekarkan menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan 
Selatan, Kalimatan Timur, dan Kalimantan Barat. Pada tahun tersebut terbentuk 
pula Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Pada tahun 1957, terbentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi tersebut 
merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada tahun 1958 terbentuk 6 provinsi baru di Indonesia, yaitu:
a. Sumatra Barat,
b. Jambi,
c. Riau,
d. Bali,
e. Nusa Tenggara Barat, dan
f. Nusa Tenggara Timur.

Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Jambi, dan Provinsi Riau merupakan 
hasil pemekaran dari Provinsi Sumatra Tengah. Adapun Provinsi Bali, Provinsi 
Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan hasil 
pemekaran dari Provinsi Sunda Kecil. Dengan diresmikannya keenam provinsi 
tersebut, maka tidak ada lagi Provinsi Sumatra Tengah dan Provinsi Sunda 
Kecil.

Provinsi Sulawesi mengalami pemekaran pada tahun 1960. Provinsi 
tersebut dimekarkan menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. 
Dengan terbentuknya 2 provinsi, maka tidak ada lagi Provinsi Sulawesi.

Provinsi baru yang terbentuk pada tahun 1964 adalah Lampung, Sulawesi 
Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Provinsi Lampung merupakan pemekaran 
dari Provinsi Sumatra Selatan. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan 
pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan Provinsi Sulawesi 
Tenggara merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1968, Provinsi Sumatra Selatan dimekarkan menjadi 2 provinsi, 
yaitu Sumatra Selatan dan Bengkulu. Pada tahun 1969, terbentuk Provinsi 
Irian Jaya. Provinsi ini terbentuk setelah melalui serangkaian peristiwa, 
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di antaranya Tri Komando Rakyat (Trikora) dan Penentuan Pendapat Rakyat 
(Pepera). Irian Jaya yang semula Irian Barat merupakan satu-satunya wilayah 
yang belum diserahkan Belanda ke Indonesia. Berdasarkan hasil Konferensi 
Meja Bundar, Irian Barat seharusnya 
diserahkan setahun setelah 
penyerahan kedaulatan pada tahun 
1949. Namun, Belanda mengingkari 
janji. Maka dari itu, pemerintahan 
Soekarno melaksanakan operasi 
militer. Akhirnya, pada tahun 1960 
dilakukan jajak pendapat rakyat 
Irian Barat yang disebut Pepera. 
Hasil Pepera menyatakan bahwa 
rakyat Irian Barat menghendaki 
menjadi bagian dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.

Pada tahun 1976 di Indonesia terbentuk provinsi baru, yaitu Timor 
Timur. Wilayah Timor Timur merupakan daerah jajahan Portugis. Timor 
Timur menjadi bagian NKRI melalui proses integrasi Timor Timur yang resmi 
terbentuk pada tanggal 31 Mei 1976. Dengan demikian, terdapat 27 provinsi di 
Indonesia. Timor Timur menjadi provinsi termuda di Indonesia waktu itu.

Tabel 1.1 
Provinsi-Provinsi di Indonesia sebelum Pemekaran

No. Nama Povinsi Ibu Kota

1. Daerah Istimewa Aceh Banda Aceh

2. Sumatra Utara Medan

3. Sumatra Barat Padang

4. Riau Pekanbaru

5. Jambi Jambi

6. Bengkulu Bengkulu

7. Sumatra Selatan Palembang

8. Lampung Bandar Lampung

9. DKI Jakarta Jakarta

10. Jawa Barat Bandung

11. Jawa Tengah Semarang

12. Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta

13. Jawa Timur Surabaya

Gambar 1.1
Pepera di Irian Barat.

Sumber: www.wikipedia.org
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No. Nama Povinsi Ibu Kota

14. Bali Denpasar

15. Nusa Tenggara Barat Mataram

16. Nusa Tenggara Timur Kupang

17. Kalimantan Barat Pontianak

18. Kalimantan Timur Samarinda

19. Kalimantan Tengah Palangkaraya

20. Kalimantan Selatan Banjarmasin

21. Sulawesi Utara Manado

22. Sulawesi Tengah Palu

23. Sulawesi Tenggara Kendari

24. Sulawesi Selatan Ujungpandang

25. Maluku Ambon

26. Irian Jaya Jayapura

27. Timor Timur Dili

2. Jumlah Provinsi di Era Reformasi
Sejak tahun 1976 sampai 1998, tidak terjadi perubahan jumlah provinsi 

di Indonesia. Baru kemudian setelah Era Reformasi terjadi perubahan jumlah 
provinsi. Tahukah kamu kapan era reformasi dimulai? Mungkin di antara kamu 
sudah tahu jawabannya. Era Reformasi dimulai semenjak Presiden Soeharto 
mundur dari jabatannya tanggal 21 Mei 1998.

a. Tahun 1999
Provinsi yang terbentuk pada tahun 1999 yaitu:

1) Maluku Utara

Nama Lengkap : Provinsi Maluku Utara
Ibu kota : Ternate
Berdiri : 12 Oktober 1999
Dasar Hukum : UU No. 46 Tahun 1999 
Luas : 31.652 km2

Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan yang wilayah daratannya 
mencakup ratusan pulau. Pulau terbesar adalah Pulau Halmahera. Bentuk 
pulau ini menyerupai Pulau Sulawesi. Adapun pulau kecil di Provinsi Maluku 
Utara antara lain Pulau Moratai, Pulau Bacan, dan Pulau Obi.
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Batas-batas Provinsi Maluku 
Utara yaitu:
a) Sebelah utara: Samudra Pasifik.
b) Sebelah timur: Laut Halmahera. 
 Laut ini menghubungkan antara 

Provinsi Maluku Utara dengan 
pulau-pulau kecil di wilayah 
Provinsi Irian Jaya Barat.

c) Sebelah selatan: Laut Seram. 
 Laut ini menghubungkan Provinsi 

Maluku Utara dengan Provinsi 
Maluku.

d) Sebelah barat: Laut Maluku. 
 Laut ini menghubungkan Provinsi 

Maluku Utara dengan Provinsi 
Sulawesi Utara.

2) Irian Jaya Barat

Nama Lengkap : Provinsi Irian Jaya 
Barat

Ibu Kota : Manokwari
Berdiri : 4 Oktober 1999
Dasar Hukum : UU No. 45 Tahun 

1999
Luas : 195.301 km2

Provinsi Irian Jaya Barat 
menempati bagian paling barat 
Pulau Papua. Provinsi ini merupakan 
hasil pemekaran provinsi di wilayah 
Papua. Sebenarnya, pada tahun 
2001 di wilayah Papua terdapat 3 
provinsi, yaitu Irian Jaya Timur, 
Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya 
Barat. Namun, pemekaran tersebut 
ditunda. Berdasarkan Inpres tahun 
2003, terdapat 2 provinsi di Papua, 
yaitu Provinsi Irian Jaya Barat dan 
Provinsi Papua.

Di sebelah utara, Provinsi 
Irian Jaya Barat berbatasan dengan 
Samudra Pasifik. Perairan di sebelah 
timur menghubungkan provinsi ini 
dengan pulau-pulau wilayah Provinsi 
Papua. 

Provinsi Maluku Utara

Provinsi Irian Jaya Barat

Gambar 1.2
Salah satu pemandangan alam di Irian Jaya 
Barat.

Sumber: Ensiklopedia Geografi.
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Di sebelah tenggara, Provinsi  Irian Jaya Barat memiliki batas daratan 
dengan Provinsi Papua. Perairan di sebelah selatan dan barat menghubungkan 
Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.

b. Tahun 2000
Pada tahun 2000, terbentuk 2 provinsi baru di Indonesia, yaitu Banten dan 

Bangka Belitung.

1) Provinsi Banten

Nama Lengkap : Provinsi Banten
Ibu Kota : Serang
Berdiri : 18 November 2000
Dasar Hukum : UU No. 22 tahun 

1999
Luas : 8.235 km2

Provinsi Banten terbentuk sebagai 
provinsi baru pada awal abad ke-21. 
Banten telah diusulkan sejak tahun 
1970-an. Bahkan usulan pembentukan 
Provinsi Banten sudah dimunculkan 
bersamaan dengan pembentukan 
Provinsi Bengkulu. Namun, hanya 
Bengkulu yang kemudian disetujui 
menjadi provinsi baru.

Provinsi Banten memiliki letak 
strategis karena menjadi jalur 
transportasi dan perdagangan antara 
Sumatra dengan Jawa. Pelabuhan 
Merak yang berada di Provinsi 
Banten menjadi pelabuhan utama 
dan tersibuk di Indonesia.

Batas-batas Provinsi Banten yaitu:
a) Sebelah utara: Laut Jawa.
b) Sebelah timur: Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.
c) Sebelah selatan: Samudra Indonesia.
d) Sebelah barat: Selat Sunda. 
 Selat ini menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi Lampung.

2) Provinsi Bangka Belitung

Nama Lengkap : Provinsi Bangka Belitung
Ibu Kota : Pangkalpinang
Berdiri : 21 November 2000
Dasar Hukum : UU No. 22 Tahun 2000
Luas : 16.448 km2

Provinsi Banten

Gambar 1.3
Pintu masuk ke Provinsi Banten dan Jakarta.

Sumber: Ensiklopedia Geografi.
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Provinsi Bangka Belitung 
merupakan provinsi kepulauan. Dua 
Pulau utama dari provinsi ini adalah 
Pulau Bangka dan Pulau Belitung. 
Kedua pulau tersebut dihubungkan 
oleh Selat Gaspari. Ibu kota Provinsi 
Bangka Belitung terdapat di Pulau 
Bangka.

Provinsi yang terletak di lepas 
pantai timur Sumatra ini memiliki 
batas wilayah sebagai berikut:
a) Sebelah utara: Laut Natuna. 
 Laut ini menghubungkan Provinsi 

Bangka Belitung dengan Provinsi Kepulauan Riau.
b) Sebelah timur: Selat Karimata. 
 Selat ini menghubungkan Bangka Belitung dengan Pulau Kalimantan.
c) Sebelah selatan: Laut Jawa.
d) Sebelah barat: Selat Bangka. 
 Selat ini memisahkan antara Provinsi Bangka Belitung dengan Provinsi 

Sumatra Selatan.

c. Tahun 2001

Nama Lengkap : Provinsi Gorontalo
Ibu Kota : Gorontalo
Berdiri : 16 Februari 2001
Dasar Hukum : UU No. 22 Tahun 1999
Luas : 12.215 km2

Provinsi yang terbentuk pada 
tahun 2001 adalah Gorontalo. Provinsi 
Gorontalo terletak di bagian utara 
Pulau Sulawesi. Luas wilayah provinsi 
ini mencakup setengah bagian lahan 
yang dulu menjadi wilayah Provinsi 
Sulawesi Utara.

Batas wilayah Provinsi Gorontalo 
yaitu:
1) Sebelah utara: Laut Sulawesi.
2) Sebelah timur: Provinsi Sulawesi Utara.
3) Sebelah selatan: Teluk Tomini.
4) Sebelah barat: Provinsi Sulawesi Tengah.

Provinsi Bangka Belitung

Provinsi Gorontalo
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d. Tahun 2002

Nama Lengkap : Provinsi Kepulauan Riau
Ibu Kota : Tanjungpinang
Berdiri : 24 September 2002
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 2002
Luas : 21.992 km2

Provinsi yang terbentuk pada tahun 2002 adalah Kepulauan Riau. 
Kepulauan Riau merupakan provinsi kepulauan. Wilayahnya berupa gugusan 
pulau-pulau yang tersebar di perairan Laut Natuna. Terdapat gugusan 
kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kepulauan Riau, Kepulauan 
Lingga, Kepulauan Natuna, dan Kepulauan Anambas. Beberapa pulau besar 
di wilayah provinsi ini adalah Pulau Bintan dan Pulau Batam yang terletak di 
gugusan Kepulauan Riau. Pulau Lingga dan Pulau Natuna Besar terletak di 
gugusan Kepulauan Natuna. Ibu kota provinsi terletak di Pulau Bintan.

Batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau yaitu:
1) Sebelah utara: Laut Cina Selatan dan Selat Singapura.
2) Sebelah timur dan selatan: Selat Karimata.
3) Sebelah barat: Selat Berhala.
 Selat ini menghubungkan Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi 

Riau.

Berilah nama ibu kota provinsi  pada peta berikut ini!

Eksplorasi
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e. Tahun 2004

Nama Lengkap : Provinsi Sulawesi 
Barat

Ibu Kota : Mamuju
Berdiri : 16 Oktober 2004
Dasar Hukum : UU No. 26 Tahun 

2004
Luas : 16.796 km2

Pada tahun 2004, terbentuk 
Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi 
Sulawesi Barat berbatasan dengan 
Selat Makassar di sebelah utara, 
selatan, dan barat. Di sebelah timur 
Provinsi Sulawesi Barat berbatasan 
dengan Sulawesi Selatan dan Sulawesi 
Tengah.

Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Sulawesi Barat
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Asal Nama Yogyakarta

Dalam Babad Giyanti disebutkan bahwa  nama Yogyakarta atau 
Ngayogjakarta diberikan oleh Paku Buwono II. Sebelumnya, daerah tersebut 
bernama Gartitawati. Yogyakarta berarti Yogya yang kerta, Yogya yang 
makmur. Ngayogyakarta Hadiningrat berarti yogya yag makmur dan paling 
utama. Sumber lain menyebutkan bahwa nama Yogyakarta diambil  dari  nama 
ibu kota Sanskrit Ayodhya dalam cerita Ramayana.

Sumber: Ensiklopedia Geografi. 

Ensiklopedi

Selain mengalami pemekaran provinsi, negara kita juga kehilangan salah 
satu provinsi. Tahukah kamu apa nama provinsi tersebut? Ya, benar. Provinsi yang 
lepas dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Provinsi 
Timor Timur.

Pada tahun 1999, dilakukan jajak pendapat bagi rakyat Timor Timur. Jajak 
pendapat tersebut difasilitasi oleh UNAMET (United Nations Mission in East 
Timor). Dalam jajak pendapat, warga Timor Timur diberikan 2 pilihan sikap, 
yaitu tetap berintegrasi dengan Indonesia atau berdiri sendiri sebagai negara 
merdeka.

Dari hasil jajak pendapat yang dilaksanakan tanggal 30 Agustus 1999 
tersebut, diketahui bahwa 75% rakyat Timor Timur menghendaki berdiri 
sebagai negara sendiri. Sejak tahun 2002, Timor Timur memperoleh status 
merdeka penuh. Nama negara yang digunakan adalah Timor Leste.
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Tabel 1.2 
Provinsi-Provinsi di Indonesia setelah Pemekaran

No. Provinsi Ibu Kota 

1. Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh

2. Sumatra Utara Medan

3. Sumatra Barat Padang

4. Jambi Jambi

5. Bengkulu Bengkulu

6. Riau Pekanbaru

7. Kepulauan Riau Tanjungpinang

8. Sumatra Selatan Palembang

9. Bangka Belitung Pangkalpinang

10. Lampung Bandar Lampung

11. Banten Serang

12. DKI Jakarta Jakarta

13. Jawa Barat Bandung

14. Jawa Tengah Semarang

15. Daerah Isimewa Yogyakarta Yogyakarta

16. Jawa Timur Surabaya

17. Bali Denpasar

18. Nusa Tenggara Barat Mataram

19. Nusa Tenggara Timur Kupang

20. Kalimantan Barat Pontianak

21. Kalimantan Tengah Palangkaraya

22. Kalimantan Selatan Banjarmasin

23. Kalimantan Timur Samarinda

24. Sulawesi Selatan Makassar

25. Sulawesi Barat Mamuju

26. Sulawesi Tengah Palu

27. Sulawesi Tenggara Kendari

28 Gorontalo Gorontalo
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No. Provinsi Ibu Kota 

29. Sulawesi Utara Manado

30. Maluku Ambon

31. Maluku Utara Ternate

32. Irian Jaya Barat Manokwari

33. Papua Jayapura

Buatlah peta Indonesia dengan menggunakan skala pada kertas karton! 

Eksplorasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Mengapa negara kita disebut negara kepulauan?

2. Sebutkan provinsi kepulauan di Indonesia!

3. Tuliskan batas-batas wilayah Provinsi Banten!

4. Provinsi mana yang lepas dari pangkuan NKRI? Jelaskan!

5. Sebutkan provinsi yang terbentuk pada tahun 1999!

Uji Diri

Negara kita terdiri atas beribu-
ribu pulau. Tahukah kamu jumlah pulau-
pulau di Indonesia? Kamu mungkin 
hanya mengenal beberapa pulau, 
seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, 
Sulawesi, Papua, Madura, atau Bali. 
Pulau-pulau tersebut hanya sebagian 
kecil dari keseluruhan jumlah pulau 
di Indonesia. 

B. Wilayah Laut dan Udara Indonesia

Indonesia terdiri dari beribu-ribu 
pulau yang membentang di sekitar 
seperdelapan keliling bumi.

Jangan Lupakan
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Di Indonesia terdapat sekitar 17.504 pulau. Keseluruhan pulau tersebut 
membentang di sekitar seperdelapan keliling bumi. Sekitar 931 merupakan 
pulau yang telah dihuni, sedangkan sisanya belum berpenghuni. Dari pulau 
yang belum berpenghuni, 11.464 pulau sudah diberi nama dan sisanya belum 
mempunyai nama. 

1. Perkembangan Wilayah Laut Teritorial Indonesia 
Indonesia mempunyai wilayah perairan yang lebih luas daripada 

wilayah daratannya. Luas wilayah perairan sekitar 3.290.000 km2, sedangkan 
luas wilayah daratan adalah 1.904.413 km2. Dengan demikian, luas wilayah 
perairan  Indonesia lebih kurang satu setengah kali luas daratannya. Maka 
dari itu, Indonesia disebut juga Negara Maritim. 

Karena luasnya wilayah perairan, maka Indonesia memandang perlu 
adanya batas laut yang dapat melindungi kepentingan bangsa Indonesia. 
Untuk mengetahui perkembangan batas wilayah laut teritorial Indonesia, mari kita 
pelajari materi berikut ini!

a. Masa Hindia Belanda
Pada masa penjajahan Belanda, lebar wilayah laut Indonesia adalah 3 mil 

laut atau sekitar 5.556 km dari garis pantai. Ketentuan tersebut tercantum 
dalam Teritoriale Zee en Maritieme Ordonantie 1939. Penentuan batas laut tersebut 
didasarkan pada asas Mare Liberum (Lautan Bebas). Dalam asas tersebut 
dinyatakan bahwa laut bebas dari kedaulatan negara manapun. Asas Mare 
Liberum dicetuskan oleh Grotius pada tahun 1609.

b. Masa kemerdekaan
Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih menerapkan batas laut 

teritorial berdasarkan Teritoriale Zee en Maritieme Ordonantie 1939. Akibatnya, 
banyak terdapat laut bebas di dalam wilayah Indonesia. Kondisi tersebut 
melatarbelakangi lahirnya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. 
Deklarasi yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Djuanda tersebut memuat 
Hukum Tata Lautan Indonesia. Hukum ini menjadi dasar hukum laut di 
Indonesia. 

Berdasarkan Deklarasi Djuanda, wilayah laut Indonesia ditetapkan 
menjadi 12 mil laut yang diukur dari garis pantai. Deklarasi tersebut kemudian 
ditetapkan dalam UU No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia, Deklarasi Djuanda menjadi pernyataan sikap 
kepada dunia internasional bahwa laut Indonesia, baik laut di sekitar, di 
antara, maupun di dalam Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi Djuanda 
mempertegas prinsip negara kepulauan yang dianut Indonesia. Berdasarkan 
prinsip ke negara kepulauan, maka laut-laut antarpulau merupakan wilayah 
NKRI bukan merupakan pemisah antarpulau.

Usaha bangsa Indonesia dalam memperjuangkan batas wilayah laut 
membuahkan hasil setelah Deklarasi Djuanda diterapkan dan diterima dalam 
Konvensi Hukum Laut Internasional III. Konvensi tersebut diselenggarakan oleh 
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United Nations Convention on The Law 
of The Sea (UNCLOS) di Montego Bay, 
Jamaika tahun 1982.

Konvensi Hukum Laut 
Internasional III dihadiri oleh 117 
negara dan 2 organisasi kebangsaan. 
Tanggal 10 Desember 1982, 
ditandatangani keputusan konvensi.  
Keputusan tersebut memuat hal-hal 
sebagai berikut:
1) Lautan teritorial, yaitu lautan 

selebar 12 mil laut yang diukur 
berdasarkan garis lurus yang 
ditarik dari garis dasar ke arah 
laut bebas pada saat air surut.

2) Zona bersebelahan atau zona tambahan, yaitu batas laut selebar 12 mil laut 
dari garis batas laut teritorial atau 24 mil laut dari garis dasar. 

3) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yaitu batas lautan suatu negara selebar 
200 mil laut yang diukur dari pantai saat air surut. Pada ZEE, suatu negara 
memiliki kedaulatan untuk menguasai sumber alam yang ada di dasar laut 
maupun yang ada di dalam dasar laut. Negara tersebut berhak mengadakan 
eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber mineral ataupun kekayaan alam 
lain yang ada di dalamnya. Namun, perlu kamu ketahui bahwa lautan ZEE 
merupakan lautan bebas untuk pelayaran internasional.

4) Batas landas kontinen, yaitu daratan yang berada di bawah permukaan 
air di laut teritorial sampai kedalaman 200 m atau lebih. Kekayaan alam di 
dalam batas landas kontinen menjadi milik negara yang bersangkutan.  
Di Indonesia, hasil dari Konvensi Hukum Laut Internasional III dikukuhkan 

dalam Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS. 
Undang-undang ini mempertegas kedudukan Indonesia sebagai negara 
kepulauan.

Gambar 1.4
Kota Montego Bay.

Sumber: www.caribbeanportreviews.com

Batas Wilayah Perairan Laut Indonesia
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2. Usaha-Usaha Pelestarian Laut Indonesia
Tentunya kamu pernah mendengar istilah zamrud khatulistiwa. Istilah 

tersebut merupakan julukan bagi Indonesia. Apa arti dari julukan tersebut? 
Zamrud adalah permata hijau. Jadi, Indonesia diibaratkan bagai zamrud yang 
membentang dari Sabang sampai Merauke. 

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik di darat maupun 
di laut. Kekayaan alam tersebut menjadi modal pembangunan. Sumber daya 
alam Indonesia dapat berupa bahan galian, hutan, sungai, danau, laut, 
keindahan alam, dan sebagainya. 

Di dalam UUD 1945, dinyatakan bahwa kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
Maka dari itu, kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia harus dapat 
memberikan manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. 

Dalam pokok bahasan kali ini, kita akan membahas mengenai manfaat laut 
dan hasilnya bagi bangsa Indonesia.  Manfaat tersebut antara lain:

a. Rumput laut
Rumput laut sudah banyak dibudidayakan manusia karena memiliki 

nilai ekonomi. Rumput laut berguna sebagai bahan makanan dan bahan 
kosmetik. 

b. Ikan
Berbagai macam ikan hidup di perairan Indonesia, seperti ikan tuna, ikan 

cakalang, ikan tenggiri, ikan tongkol, dan sebagainya. Ikan merupakan salah 
satu komoditas ekspor bangsa Indonesia. 

c. Mutiara
Mutiara digunakan sebagai perhiasan.

d. Garam
Garam digunakan sebagai bumbu masak. Garam dibutuhkan setiap 

orang. 

e. Bahan galian
Bahan galian yang terdapat di laut adalah minyak bumi. Minyak bumi 

dapat diolah menjadi bensin, minyak tanah, dan solar. 

f. Rekreasi
Rekreasi di laut disebut juga wisata bahari. Indonesia banyak memiliki 

tempat wisata bahari yang indah, seperti Pantai Pangandaran di Jawa Barat, 
Pantai Parangtritis di Yogyakarta, Laut Pantai Kuta di Bali,  dan Laut Bunaken 
di Sulawesi Utara. Para wisatawan yang datang ke Indonesia tidak hanya 
wisatawan domestik, tetapi juga wisatawan dari mancanegara.  

g. Olahraga 
Laut juga berguna sebagai sarana olahraga. Olahraga yang dapat dilakukan 

di laut adalah perahu layar, ski air, dan menyelam. 
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Meskipun kekayaan alam dapat dipergunakan untuk menciptakan 
kemakmuran, akan tetapi kita juga harus menjaga kelestariannya. Hal tersebut 
juga berlaku untuk kekayaan laut Indonesia. Coba kamu bayangkan jika laut 
tercemar oleh limbah atau hewan laut punah karena habis ditangkap! Lalu siapa yang 
harus bertanggung jawab melestarikan laut?

Mengingat begitu banyak manfaat laut bagi menusia, maka kita wajib 
menjaga kelestariannya. Usaha pelestarian laut menjadi tanggung jawab 
seluruh bangsa Indonesia. Ingat pepatah “alam bukan warisan nenek moyang, 
tetapi alam merupakan titipan dari anak cucu kita”. 

Usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan laut antara 
lain:
a. Tidak membuang limbah ke laut. Limbah dapat mengotori laut dan 

membunuh hewan serta tumbuhan di laut. 
b. Tidak menggunakan bahan peledak saat mencari ikan. 
c. Tidak menggunakan perahu pukat harimau. Pukat harimau adalah jala 

dengan ukuran sangat kecil. Bila menggunakan pukat harimau, maka ikan 
kecil-kecik juga ikut terjaring. Akibatnya, jumlah ikan akan berkurang.   

d. Tidak merusak terumbu karang. Terumbu karang adalah tempat ikan 
mencari makan dan tempat berlindung bagi ikan.

e. Penanaman pohon bakau. Pohon bakau berguna untuk mencegah abrasi. 
Abrasi adalah pengikisan pantai oleh air laut. Pohon bakau juga menjadi 
tempat berkembang biak, tempat mencari makan, dan tempat berlindung 
ikan-ikan kecil.

f. Pembuatan taman laut. Taman laut di Indonesia antara lain Taman Laut 
Bunaken dan Taman Laut Teluk Cenderawasih. 

Sebagai upaya pelestarian laut dan pantai, pemerintah melakukan 
penanaman bakau seluas 99,82 hektar di Taman Wisata Alam Angke Kapuh, 
di kawasan Teluk  Jakarta 

Sumber: Kompas. 

Ensiklopedi

Buatlah kliping yang memuat tentang kegiatan pelestarian laut! Kerjakan 
bersama kelompokmu!

Eksplorasi
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3. Wilayah Udara Indonesia
Udara merupakan wilayah yang penting bagi suatu negara seperti halnya 

darat dan laut. Terdapat beberapa perjanjian internasional berkaitan dengan 
wilayah udara suatu negara. Perjanjian tersebut adalah Konvensi Paris 1919 
dan Konvensi Chicago 1944. Konvensi Paris berisi tentang navigasi udara 
(penerbangan udara). Sedangkan Konvensi Chicago berisi pernyataan bahwa 
setiap negara mempunyai kedaulatan utuh dan eksklusif (khusus) di ruang 
udara yang berada di atas wilayah negaranya.

Wilayah kedaulatan dirgantara yang termasuk orbit geostasioner Indonesia 
menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 adalah 35.761 km. Pemerintah 
Indonesia berusaha untuk menetapkan batas atas udara yang ideal. Batas udara 
tersebut adalah 100 km dari permukaan tanah. Hal ini mengacu pada Australia, 
Israel, Pakistan, India, Jepang dan Cina yang sudah menetapkan batas udara 
yang sama. Selain itu, terdapat ketentuan internasional yang menyebutkan 
bahwa daya lift (angkat) maksimal sebuah pesawat terjadi pada ketinggian 
80-100 km dari permukaan tanah.

Tiap-tiap negara berkuasa penuh terhadap udara di atas wilayahnya. 
Pesawat terbang suatu negara tidak boleh melakukan penerbangan di atas 
negara lain tanpa izin atau persetujuan negara yang bersangkutan. Apabila 
terjadi pelanggaran, maka negara terkait memberi peringatan terlebih dahulu. 
Jika peringatan diabaikan, maka negara terkait berhak menindak secara tegas. 
Pada tanggal 14 September 1963, diselenggarakan Konvensi Tokyo yang 
membahas tentang tindak pidana di dalam pesawat udara. Setiap bentuk 
penerbangan di atas permukaan laut lepas atau kawasan di luar wilayah 
suatu negara yang membahayakan keselamatan penerbangan suatu negara 
dapat dikenai hukuman.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Mengapa Indonesia disebut Negara Maritim?

2. Apa yang dimaksud batas laut teritorial?

3. Sebutkan hasil-hasil Konvensi Hukum Laut Internasional III!

4. Siapa pencetus asas Mare Liberum?

5. Apa manfaat pohon bakau?

Uji Diri
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Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah 2004, setiap daerah 
memiliki kewenangan untuk mengatur urusan masing-masing. Undang-
Undang tersebut terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat 
dan Pemerintah Daerah.

C. Administrasi Daerah di Indonesia

Gambar 1.5
Perkampungan penduduk di daerah.

Sumber: Ensiklopedia Geografi.

1. Pengertian Otonomi Daerah
Kamu tentunya sering mendengar istilah otonomi daerah dan daerah otonom. 

Tetapi, tahukah kamu pengertian dari kedua istilah tersebut?
Dalam BAB I Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi 

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah 
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutmu, siapa saja yang dimaksud 
dengan pemerintah daerah?
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Pemerintah daerah adalah 
gubernur, bupati atau wali kota, 
dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
Gubernur mengepalai daerah provinsi, 
bupati mengepalai daerah kabupaten, 
dan wali kota mengepalai daerah 
kota.

Meskipun dalam otonomi 
daerah setiap daerah memiliki 
kewenangan untuk mengatur 
urusan daerah masing-masing, tetapi 
terdapat bidang-bidang yang tetap 
diselenggarakan pemerintah pusat. 
Sebagaimana tercantum dalam BAB III Pasal 10 Ayat (3), bidang-bidang 
tersebut yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter 
dan fiskal nasional, serta agama.

Gambar 1.6
Pelantikan kepala daerah.

Sumber: prasetya.brawijaya.ac.id

Gambar 1.7
Masalah politik, pertahanan, dan keamanan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sumber: .www.kompas.com dan www.media-indonesia.com

Di dalam pelaksanaan otonomi daerah, dikembangkan pula otonomi desa. 
Otonomi desa diselenggarakan oleh kepala desa dan perangkat desa. Dalam 
UU Otonomi Daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan 
adat istiadat setempat.

2. Asas Otonomi Daerah
Terdapat 3 asas dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu:

a. Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi 
vertikal di wilayah tertentu.
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b. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi 
vertikal di wilayah tertentu.

c. Tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan 
atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa 
serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan 
tugas tertentu.

3. Pertimbangan dalam Pembentukan Wilayah 
Adanya pemberlakuan otonomi daerah memungkinkan suatu daerah 

mengembangkan potensi yang dimiliki. Daerah juga dapat mengetahui 
kekurangan yang dimiliki serta mencari jalan pemecahannya.

Otonomi daerah juga memberikan kesempatan bagi suatu wilayah 
untuk membentuk daerah otonom. Pembentukan daerah otonom dapat 
berupa pemekaran wilayah atau penggabungan wilayah. Bagi daerah yang 
belum mampu melaksanakan otonomi, dapat bergabung dengan daerah lain. 
Pemekaran wilayah harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
a. kemampuan ekonomi,
b. potensi daerah,
c. sosial budaya,
d. jumlah penduduk,
e. luas daerah, dan
f. pertimbangan lain.

4. Keuntungan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Dengan adanya otonomi daerah setiap wilayah memiliki keuntungan 

sebagai berikut:
a. dapat mengelola potensi daerah masing-masing,
b. dapat mengelola kekayaan daerah,
c. dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah,
d. dapat memperoleh tambahan penghasilan,
e. meningkatkan pembangunan di daerah,
f. meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan,

Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
memungkinkan pemekaran daerah. Tujuan utama pemekaran daerah adalah 
mempercepat kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah bukan merupakan 
kewajiban daerah. Maka dari itu, pelaksanaannya harus didasarkan pada 
kemampuan daerah yang bersangkutan. Setujukah kamu dengan uraian di 
atas? Tuliskan pendapatmu!

Eksplorasi
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g. meningkatkan fasilitas umum dan sosial,
h. meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain memberikan keuntungan bagi daerah, pelaksanaan otonomi daerah 
juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti:
a. memunculkan semangat kedaerahan yang dapat membahayakan keutuhan 

bangsa dan negara,
b. pemekaran wilayah tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, tetapi 

lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan,
c. memunculkan pertikaian antara warga masyarakat,
d. meningkatkan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di daerah.

Guna mengantisipasi munculnya dampak negatif pelaksanaan otonomi 
daerah, perlu ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:
a. menumbuhkan kesadaran pada masyarakat bahwa NKRI merupakan 

bentuk final dari Indonesia,
b. pemekaran wilayah harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan 

potensi daerah,
c. sistem penilaian yang objektif dalam usaha pemekaran wilayah,
d. adanya pelaporan yang transparan dari penggunaan kekayaan daerah,
e. peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Sebutkan bidang-bidang yang harus dikelola pemerintah pusat!

2. Apa yang dimaksud dengan tugas pembantuan?

3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif 
otonomi daerah?

Uji Diri

• Pada masa awal kemerdekaan, wilayah Indonesia terbagi menjadi 
8 provinsi, yaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

• Pada tahun 1999, Provinsi Timor Timur melepaskan diri dari NKRI 
dan menjadi negara sendiri dengan nama Timor Leste.

• Jumlah provinsi Indonesia saat ini sebanyak 33 provinsi.
• Pada masa penjajahan Belanda, lebar wilayah laut Indonesia adalah 

3 mil.

Inti Sari
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• Berdasarkan Deklarasi Djuanda, wilayah laut Indonesia ditetapkan 
12 mil laut diukur dari garis pantai.

• Kovensi Hukum Laut Internasional III di Jamaika menyepakati 
tentang laut teritorial, landas kontinen,  Zona Ekonomi Eksklusif 
(ZEE), dan zona bersebelahan.

• Usaha untuk melestarikan laut antara lain tidak membuang limbah 
ke laut, tidak menggunakan bahan peledak, tidak merusak terumbu 
karang, dilarang menggunakan pukat harimau, penanaman pohon 
bakau, dan membuat taman nasional laut.

• Administrasi daerah di Indonesia diatur dalam UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah.

• Di dalam pelaksanaan otonomi daerah dikembangkan otonomi 
desa.

• Asas otonomi daerah yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 
pembantuan.

Administrasi : usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan

Budidaya : usaha yang bermanfaat dan memberi hasil 
Domestik : dalam negeri
Ekosistem : keanekaragaman tumbuhan dan hewan pada 

tempat hidupnya
Eksploitasi  : pengusahaan
Eksplorasi  : penyelidikan
Integrasi : pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh
Jajak pendapat : menelaah pendapat
Komoditas : barang dagangan utama
Kolusi : persekongkolan/kerja sama untuk maksud tidak 

terpuji
Konvensi : kesepakatan
Kosmetik : alat kecantikan
Korupsi : penyalahgunaan uang negara
Nepotisme : sifat mengutamakan kerabat sendiri dalam hal 

jabatan

Ingatlah Selalu
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I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban 
yang tepat!

1. Negara yang pernah menjadi provinsi ke-27 di Indonesia adalah ….
a. Timor Leste c. Malaysia
b. Papua Nugini d. Singapura

2. Batas sebelah utara Provinsi Banten adalah ….
a. Laut Jawa c. Pulau Kalimantan
b. Samudra Hindia d. Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Konvensi Hukum Laut Internasional III ditandatangani pada tanggal ….
a. 18 Februari 1960 c. 10 Desember 1982
b. 10 Desember 1962 d. 18 Februari 1990

4. Batas laut selebar 12 mil laut dari garis batas laut teritorial atau 24 mil 
dari garis dasar disebut ….
a. lautan teritorial c. landas benua
b. zona bersebelahan d. landas kontinen

5. Deklarasi Djuanda mendapat pengakuan dunia internasional pada 
Konvensi Hukum Laut Internasional di ….
a. St. Pitterburg c. Bangasem
b. Montego Bay d. Pattaya

6. Adanya pemekaran daerah merupakan akibat dari pelaksanaan UU 
No. ....
a. 30 Tahun 2004 c. 32 Tahun 2004
b. 31 Tahun 2004 d. 33 Tahun 2004

Operasi militer : melakukan gerakan militer
Pelabuhan : tempat pemberhentian kapal
Potensi : kemampuan, kekuatan, kesanggupan
Reformasi : perubahan secara drastis untuk perbaikan
Selat : laut di antara pulau-pulau
Teritorial : bagian wilayah suatu negara
Transparan : tembus pandang
Wilayah : daerah kekuasaan/daerah pemerintahan
Wisatawan : orang yang berwisata

Penilaian Tertulis
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7. Provinsi Banten merupakan hasil pemekaran dari Provinsi ….
a. DKI Jakarta c. Jawa Timur
b. Jawa Barat d. Jawa Tengah

8. Hasil laut yang digunakan sebagai bahan kosmetik adalah ….
a. rumput laut c. bakau
b. terumbu karang d. mutiara

9. Pembagian daerah yang tidak sesuai dengan undang-undang otonomi 
daerah yaitu ….
a. provinsi c. kota
b. kabupaten d. kecamatan

10. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai 
wakil pemerintah pusat disebut ….
a. dekonsentrasi c. asas pembantuan
b. desentralisasi d. sentralisasi

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang 
jelas dan tepat!

1. Sebutkan 2 alternatif untuk menentukan lebar landas kontinen!

2. Sebutkan usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan laut 
Indonesia!

3. Hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pemekaran daerah?

4. Sebutkan provinsi yang terbentuk antara tahun 1999-2004!

5. Jelaskan batas-batas Provinsi Sumatra Selatan!

A. Tulislah hasil alam bahan tambang di Indonesia! Buatlat tabel seperti 
di bawah ini!

No. Bahan Tambang Daerah Penghasil

1.

2.

3.

B. Gambarlah peta provinsimu, kemudian tandailah batas-batasnya!

Penilaian Proyek



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat membandingkan kenampakan alam dan 
keadaan sosial Indonesia dan negara-negara tetangga.

KEADAAN ALAM DAN GEJALA 
SOSIAL DI INDONESIA DAN NEGARA 
TETANGGA

2
BAB

Wilayah suatu negara terbentuk dari berbagai macam kenampakan alam. 
Gambar di atas adalah contoh kenampakan alam di suatu negara. Indonesia juga 
memiliki kenampakan alam yang beragam. Kenampakan alam dapat dimanfaatkan 
untuk kepentingan manusia atau negara. Adakah pengaruh kenampakan alam 
terhadap kondisi suatu negara? Bagaimana kenampakan alam di daerahmu?

Sumber: Ensiklopedia Geografi.
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Peta Konsep

Asia Tenggara
Terdiri dari:
1. Indonesia
2. Singapura
3. Malaysia
4. Thailand
5. Filipina
6. Brunei Darussalam
7. Vietnam
8. Laos
9. Kamboja
10. Myanmar
11. Timor Leste

terdapat

Kenampakan Alam Gejala Sosial

• Letak
• Luas Wilayah
• Keadaan Alam

• Kependudukan
• Pengangguran
• Kemiskinan
• Kesehatan
• Kejahatan
• Pertikaian

meliputimeliputi
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A. Asia Tenggara

Kita hidup bertetangga. Tetangga adalah orang-orang yang tinggal di 
sekitar kita. Coba kamu juga sebutkan nama-nama tetanggamu! Hidup bertetangga 
juga dialami setiap negara. Tetangga suatu negara adalah negara lain yang 
letaknya berdekatan. Negara kita juga memiliki tetangga. Lalu negara mana saja 
yang menjadi tetangga negara kita? Bagaimana pula keadaan negara-negara tersebut? 
Untuk lebih memahaminya, mari kita pelajari materi berikut ini!

Coba kamu amati peta Asia Tenggara! 
Negara mana saja yang terletak di kawasan 
tersebut?

Indonesia merupakan negara yang 
terletak di kawasan Asia Tenggara. 
Dengan demikian, negara tetangga 
Indonesia adalah negara-negara yang 
terletak di kawasan Asia Tenggara.

Letak kawasan Asia Tenggara 
dapat ditinjau dari 2 sisi, yaitu 
astronomis dan geografis. Apa yang 
dimaksud dengan letak astronomis dan 
letak geografis? Letak astronomis 
adalah letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak 
geografis adalah letak suatu negara berdasarkan kenyataan letak di bumi.

Berdasarkan garis lintang dan garis bujur, Asia Tenggara terletak di antara   
23oLU – 11oLS dan 92oBT – 141oBT. Secara geografis, Asia Tenggara berada di 
antara 3 benua dan 2 samudra. Benua yang terletak di sekeliling kawasan Asia 
Tenggara yaitu Benua Asia, Benua Australia, dan Benua Amerika. Samudra 
yang terletak di kawasan Asia Tenggara adalah Samudra Hindia, dan Samudra 
Paifik.

Asia Tenggara berbatasan dengan 
India di sebelah barat dan Cina di 
sebelah utara. Wilayah ini terdiri dari 
sebagian kecil daratan utama Benua 
Asia. Di kawasan Asia Tenggara 
terdapat lebih dari 20.000 pulau. Pulau-
pulau tersebut terbentang sepanjang 
Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 
Daratan utama Asia Tenggara berupa 
pegunungan. Daratan tersebut telah 
dihuni manusia sejak ribuan tahun 
yang lalu. Penduduk Asia Tenggara 
memiliki beragam bahasa dan budaya. 

Gambar 2.1
Pasar terapung banyak ditemukan di kawasan 
Asia Tenggara.

Sumber: Ensiklopedia Geografi.

Gambar 2.2
Salah satu daerah pegunungan di Asia 
Tenggara.

Sumber: Ensiklopedia Geografi.
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Negara mana saja yang terletak di kawasan Asia Tenggara? Coba kamu sebutkan! 
Negara-negara di kawasan Asia Tenggara terdiri dari Singapura, Malaysia, 
Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Brunei Darussalam. 
Negara-negara tersebut merupakan negara-negara tetangga Indonesia. 
Kesepuluh negara tersebut juga tergabung dalam ASEAN (Association of South 
East Asian Nations) atau organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Selain 
Indonesia, terdapat 3 negara tetangga yang tidak termasuk anggota ASEAN. 
Negara mana saja itu? Ya benar, ketiga negara tersebut adalah Papua Nugini, 
Timor Leste, dan Australia.

B. Negara-Negara Tetangga

Asia Tenggara memiliki iklim tropis. Di kawasan Asia tenggara berlaku 2 
musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

Sejak abad ke-16 sampai abad ke-20, hampir semua bangsa di Asia 
Tenggara dijajah oleh bangsa Eropa, seperti Inggris, Prancis, Portugal, dan 
Belanda. Ada juga negara yang hancur dilanda perang saudara. Namun saat ini, 
beberapa negara telah tumbuh menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi 
telah membawa kemakmuran di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. 
Tahukah kamu negara mana di Asia Tenggara yang telah berkembang menjadi negara 
maju?

Lakukan kegiatan berikut ini!

1. Gambarlah peta Asia Tenggara!

2. Tandai negara-negara yang berada di kawasan tersebut dengan pensil 
warna!

3. Bedakan warna untuk tiap negara!

Eksplorasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Sebutkan letak astronomis Asia Tenggara!

2. Bagaimana kondisi Asia Tenggara pada abad ke-16 sampai ke-20?

Uji Diri
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Selanjutnya mari kita bahas keadaan alam Indonesia dan negara-negara 
tetangga.

1. Indonesia
Indonesia merupakan negara kepulauan. Mengapa Indonesia disebut negara 

kepulauan? Sebab negara kita terdiri dari banyak pulau baik besar maupun kecil. 
Tahukah kamu jumlah pulau di Indonesia? Lebih dari 17.504 pulau, banyak bukan? 
Pulau-pulau tersebut terbentang dari Sabang sampai Merauke.

a. Letak dan luas wilayah
Secara astronomis, kepulauan Indonesia terletak pada  6oLU – 11oLS dan 

95oBT – 141oBT. Adapun secara geografis, Kepulauan Indonesia terletak di 
antara Benua Asia dan Benua Australia serta di antara Samudra Hindia dan 
Samudra Pasifik.

Batas wilayah Indonesia yaitu:
1) Sebelah utara: Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik.
2) Sebelah timur: Papua Nugini.
3) Sebelah selatan: Samudra Hindia.
4) Sebelah barat: Samudra Hindia.

Indonesia dan Australia
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b. Kenampakan alam
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Maka dari itu, 

negara kita sangat kaya dengan bentang alam. Sumber daya alam yang ada di 
Indonesia juga sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut menjadi modal dasar 
dalam pembangunan di Indonesia. Untuk itu, hendaklah kita memanfaatkan 
kekayaan alam yang ada dengan sebaik-baiknya.

Banyak wilayah daratan Indonesia terbentuk dari aktivitas vulkanis. Hal 
ini ditandai dengan kenampakan pulau-pulaunya yang berbentuk pegunungan 
debu, lava, dan lumpur dari letusan gunung berapi yang menyuburkan tanah di 
sekitarnya. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan 
lahan yang ada untuk pertanian dan perkebunan.

Gambar 2.3 
Salah satu kenampakan alam Indonesia.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Gambar 2.4
Perkebunan karet di Indonesia.

Sumber: Ensiklopedia Geografi.

Luas wilayah Indonesia mencapai 5.194.143 km2. Dua pertiga dari luas 
wilayah Indonesia berupa lautan.

Batas Wilayah Perairan Laut Indonesia
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Rangkaian pegunungan di Indonesia membentang dari ujung Pulau 
Sumatra hingga ke ujung utara Pulau Sulawesi. Salah satu gunung terkenal di 
Indonesia adalah Gunung Anak Krakatau. Gunung ini  terletak di antara Pulau 
Jawa dan Pulau Sumatra. Letusan maha dahsyat Gunung Krakatau terjadi pada 
tahun 1883. Letusan tersebut menghancurkan tiga per empat pulau gunung api 
tersebut dan menimbulkan gelombang tsunami yang menewaskan puluhan 
ribu orang. Setelah itu, muncul gunung baru yang kemudian disebut Gunung 
Anak Krakatau.

Indonesia terletak di kawasan khatulistiwa. Akibatnya, Indonesia memiliki 
iklim tropis. Perbedaan suhu amat kecil di tiap wilayah, kecuali di Puncak Jaya, 
Provinsi Papua. Puncak gunung tersebut diselimuti salju abadi. Puncak Jaya 
berada di daerah Pegunungan Sudirman.

Gambar 2.5
Gunung Anak Krakatau.

Sumber: www.gso.uri.edu

Gambar 2.6 
Puncak Jaya.

Sumber: www.papuaweb.com

Curah hujan di berbagai wilayah Indonesia juga bervariasi. Tempat paling 
basah adalah pegunungan di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan Papua. Curah 
hujan di tempat-tempat tersebut mencapai 3.000 mm per tahun. Adapun di 
wilayah dataran rendah menerima curah hujan antara 1.0600 – 2.200 mm per 
tahun.

Curah hujan yang tinggi menyebabkan banyak wilayah subur di Indonesia. 
Lebih dari 2.000 tahun penduduk kepulauan Indonesia bermata pencaharian 
di bidang agraris, terutama padi.

Indonesia juga kaya akan flora dan fauna. Ribuan jenis tumbuhan dapat 
ditemukan di wilayah ini. Adapun jenis fauna di Indonesia dapat dibagi 
dalam 2 kelompok fauna utama dunia, 
yaitu fauna tipe Asia dan fauna tipe 
Australia. Fauna tipe Asia hidup 
di bagian utara dan barat. Contoh 
fauna tipe Asia adalah harimau dan 
gajah. Fauna tipe Australia hidup di 
Indonesia bagian timur, khususnya 
Papua. Di pulau-pulau terpencil juga 
ditemukan fauna unik. Contohnya 
komodo di Pulau Rinca dan Pulau 
Komodo.

Gambar 2.7
Komodo.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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c. Keadaan penduduk
Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2006 sekitar 206.265.000 jiwa. 

Terdapat lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia. Sebagian besar penduduk 
menganut agama Islam. Agama lain yang berkembang adalah Protestan, 
Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu.

Kegiatan ekonomi utama penduduk Indonesia adalah pertanian. Selain 
padi, pertanian penduduk juga menghasilkan jagung, singkong, kedelai, teh, 
dan karet. Kegiatan ekonomi lain adalah perikanan, peternakan, pertambangan, 
dan industri.

2. Singapura

Nama Asli : Sing Kung-Won-Kok
Ibu kota : Singapura
Bentuk negara : Republik
Kepala Negara : Ratu Inggris
Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri

Singapura merupakan negara 
terkecil dan termaju di Asia Tenggara. 
Singapura di bangun oleh Sir 
Thomas Stamford Raffles pada tahun 
1819. Kota tersebut pada awalnya 
digunakan sebagai benteng dan 
pelabuhan militer Kerajaan Inggris.

Sejak memisahkan diri dari 
Malaysia tahun 1965, Singapura 
berkembang menjadi negara maju. 
Saat ini, Singapura menjadi salah satu 
pusat perdagangan dunia. Mata uang 
Dollar Singapura ($S) juga menjadi 
mata uang terkuat kelima di dunia.

a. Letak dan luas wilayah
Singapura terletak di ujung selatan Semenanjung Malaka. Secara 

astronomis, Singapura terletak pada 2oLU – 6oLU dan 95oLU – 98oBT.
Singapura memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1) Sebelah utara: Selat Johor.
2) Sebelah timur: Selat Karimata.
3) Sebelah selatan: Selat Singapura.
4) Sebelah barat: Selat Malaka.

Luas wilayah Singapura sekitar 660 km2. Luas tersebut meliputi satu pulau 
utama, yaitu Pulau Singapura dan 60 pulau di sekitarnya.

Singapura
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Malaysia

b. Kenampakan alam
Sebelum dibangun Raffles, Singapura merupakan hutan dan rawa. Hampir 

seluruh wilayah Singapura merupakan dataran rendah yang rata. Sebagian kecil 
lainnya merupakan bukit kecil. Beberapa sungai kecil juga mengalir di Pulau 
Singapura. Sungai-sungai tersebut antara lain Sungai Sembawang, Sungai Pong 
Siang, Sungai Mandai, dan Sungai Kallang. Daerah berbukit terdapat di bagian 
utara. Bukit di daerah tersebut adalah Bukit Timah dan Bukit Panjing. Bukit 
Timah merupakan bukit tertinggi, ketinggiannya mencapai 581 m.

c. Keadaan penduduk
Jumlah penduduk Singapura sekitar 3.567.000 jiwa. Sebagian besar 

merupakan keturunan Cina. Sisanya adalah keturunan Melayu, India, Pakistan, 
Bangladesh, dan Eropa. 

Penduduk Singapura menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. 
Bahasa lain yang digunakan adalah Melayu, Mandarin, dan Tamil. Beberapa 
agama juga berkembang di Singapura, seperti Kong Hu Chu, Tau, dan Buddha 
dianut keturunan Cina. Agama lain adalah Islam, Nasrani, dan Hindu.

Kegiatan ekonomi utama penduduk Singapura adalah perdagangan. Hal 
tersebut karena letak wilayah Singapura yang strategis. Singapura terletak 
pada jalur silang lalu lintas pelayaran negara-negara Asia Timur, Asia Barat, 
Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. 

Singapura juga berkembang sebagai negara industri. Industri Singapura 
menghasilkan alat listrik, elektronik, penyulingan minyak, dan bahan kimia. 
Kawasan industri terletak di Jurog, Loyang, dan Kranji.

3. Malaysia

Nama Asli : Malaysia
Ibu kota : Kuala Lumpur
Bentuk Negara : Federasi Kerajaan
Kepala Negara : Yang Dipertoan-Agong
Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri
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Malaysia merupakan negara kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Raja 
Malaysia bergelar Yang Dipertoan-Agong. Raja dipilih dari salah satu raja-raja 
negara bagian. Raja Malaysia bertindak sebagai kepala negara. Adapun kepala 
pemerintahannya adalah perdana menteri.

a. Letak dan luas wilayah
Malaysia terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Malaysia bagian barat dan 

Malaysia bagian timur. Malaysia bagian barat terletak di Semenanjung Malaka, 
sedangkan Malaysia bagian timur terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. 
Kedua wilayah tersebut dipisahkan oleh Laut Cina Selatan.

Secara astronomis, Malaysia terletak pada 1oLU – 7oLU dan 100oBT – 119oBT. 
Adapun batas-batas wilayah Malaysia yaitu:
1) Sebelah utara: Thailand dan Laut Cina Selatan.
2) Sebelah timur: Laut Sulu.
3) Sebelah selatan: Pulau Kalimantan.
4) Sebelah barat: Selat Malaka.

Luas wilayah Malaysia mencapai 329.758 km2. Luas wilayah tersebut 
terbagi menjadi 13 negara bagian. Di bagian barat terbagi menjadi 11 negara 
bagian, terdiri dari Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Pahang, 
Perlis, Kelantan, Malaka, Johor, dan Trengganu. Bagian timur terdiri dari 2 
negara bagian, yaitu Sabah dan Serawak.

b. Keadaan alam
Daerah tengah Malaysia bagian barat berupa pegunungan. Puncak 

tertinggi dari pegunungan tersebut adalah Gunung Tahan. Di bagian selatan 
berupa dataran rendah yang kering. Di sebelah timur terdapat kawasan hutan 
yang tidak terlalu luas. Adapun di sebelah barat berupa lahan yang subur.

Kenampakan alam Malaysia bagian timur terdiri atas daerah rawa pesisir 
pantai, daerah perbukitan, dan lembah berhutan lebat. Daerah pedalaman 
berupa pegunungan. Puncak tertinggi di daerah ini adalah Gunung 
Kinabalu.

Malaysia memiliki iklim tropis. 
Di Malaysia bagian barat, musim 
penghujan berlangsung dari bulan 
September sampai Desember. Adapun 
di bagian timur musim penghujan 
berlangsung dari bulan Oktober 
sampai Februari. Akibat dari iklim 
tropis, Malaysia memiliki keragaman 
hayati. Terdapat sekitar 8.000 
tumbuhan berbunga. Di Malaysia 
bagian timur menjadi habitat populasi 
terbesar burung di dunia. Di negara 
bagian Serawak juga terdapat hutan 
hujan tropis terbesar dan tertua di 
dunia.

Gambar 2.8 
Gunung Kinabalu.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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c. Keadaan penduduk
Malaysia berpenduduk sekitar 23.275.000 jiwa. Sebagian besar penduduk 

adalah bangsa Melayu, sisanya adalah keturunan Cina, India, dan Eropa. 
Penduduk asli Malaysia dapat ditemui di Malaysia bagian timur. Penduduk 
asli Malaysia terdiri dari suku Iban, Bidayuh, dan Kadaza. Agama yang dianut 
sebagian besar penduduk Malaysia adalah Islam. Agama tersebut sekaligus 
menjadi agama resmi. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Melayu.

Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah pertanian. Hasil 
pertaniannya antara lain padi, teh, buah, tebu, kakao, kelapa sawit, dan karet. 
Karet menjadi komoditas ekspor andalan Malaysia.

Kegiatan ekonomi lain yang dilakukan penduduk Malaysia adalah 
industri, pertambangan, dan kehutanan. Hasil tambang Malaysia antara lain 
gas alam, bijih besi, timah, bauksit, tembaga, dan emas. Malaysia merupakan 
negara penghasil timah terbesar di dunia.

4. Thailand

Nama Asli : Prades Thai
Ibu Kota : Bangkok
Bentuk Negara : Kerajaan
Kepala Negara : Raja
Kepala Pemerintahan : Perdana menteri

Thailand merupakan satu-satunya 
negara di kawasan Asia Tenggara 
yang belum pernah dijajah bangsa 
lain. Karena itu, negera ini mendapat 
julukan Rumah Rakyat Merdeka. 
Thailand juga dijuluki Negeri Gajah 
Putih, karena gajah dianggap hewan 
suci di negara tersebut.

a. Letak dan luas wilayah
Secara astronomis, Thailand 

terletak pada 6oLU – 107oLU dan 
97oBT – 107oBT. Batas-batas wilayah 
Thailand yaitu:
1) Sebelah utara: Laos dan Myanmar.
2) Sebelah timur: Kamboja dan Laos.
3) Sebelah selatan: Teluk Siam dan 

Malaysia.
4) Sebelah barat: Samudra Hindia 

dan Myanmar.
Luas wilayah Thailand mencapai 

513.115 km2. Wilayah selatan Thailand 
terletak di Semenanjung Malaka.

Thailand
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b. Keadaan alam
Wilayah Thailand dilewati 

serangkaian barisan pegunungan. 
Di daerah utara merupakan daerah 
pegunungan terluas. Puncak tertinggi 
pegunungan di daerah ini adalah 
Gunung Doi Inthanon. Di bagian 
timur laut terdapat Plato Khorat. 
Daerah ini merupakan daerah tandus. 
Daerah tengah Thailand merupakan 
dataran subur. Daerah ini dialiri 
Sungai Chao Phraya.

Daerah timur Thailand berupa 
pegunungan kapur. Di daerah ini 
mengalir Sungai Mekong. Adapun 
daerah barat terdapat Tanah Genting Kra. Daerah ini membentang dari utara 
ke selatan di tepi Laut Andaman. Bukit-bukit rendah terdapat di Thailand 
bagian selatan. Daerah ini membentang hingga perbatasan Malaysia.

Wilayah Thailand beriklim tropis. Daerah selatan menerima curah hujan 
lebih banyak daripada bagian tengah dan utara. Thailand memiliki daerah 
hutan berkayu keras, terutama di wilayah utara dan pesisir pantai.

Thailand juga memiliki beragam satwa, seperti gajah, harimau tutul, buaya, 
siamang, dan ular. Adakah hewan-hewan tersebut di Indonesia?

c. Keadaan penduduk
Jumlah penduduk Thailand 

sekitar 60.607.000 jiwa. Sebagian 
besar penduduknya berasal dari suku 
Thai, sehingga Thailand disebut juga 
Muangthai.

Penduduk Thailand menganut 
agama Buddha. Agama tersebut juga 
menjadi agama utama, sehingga di 
Thailand banyak terdapat pagoda. 
Thailand mendapat julukan Negeri 
Seribu Pagoda. Mengapa demikian? 
Karena banyak terdapat pagoda di 
negara tersebut. Lalu apa pagoda itu? 
Pagoda adalah tempat beribadah umat 
Buddha.

Apa kegiatan ekonomi utama 
penduduk Thailand? Pertanian 
merupakan kegiatan ekonomi utama penduduk Thailand. Hasil utamanya 
adalah padi. Thailand menjadi negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. 
Maka dari itu, negara tersebut juga dijuluki lumbung padi ASEAN.

Gambar 2.9
Sungai Chao Phraya.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Gambar 2.10 
Biara Wat Phra.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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Kegiatan ekonomi lain penduduk Thailand adalah di bidang kehutanan, 
pertambangan, dan industri. Hasil hutan Thailand adalah kayu jati. 
Hasil tambang Thailand adalah timah dan mangan. Industri di Thailand 
menghasilkan tekstil, semen, dan barang-barang elektronik.

5. Filipina

Nama Asli : Republika ng Pilipina
Ibu kota : Manila
Bentuk Negara : Republik
Kepala Negara : Presiden

Filipina merupakan negara 
kepulauan. Terdapat sekitar 7.107 
pulau di wilayah negara tersebut.

a. Letak dan luas wilayah
Secara astronomis, Filipina 

terletak pada   4oLU – 21oLU dan 
116oBT – 128oBT. Secara geografis, 
negara tersebut terletak di sebelah 
utara lepas pantai Pulau Sulawesi. 

Batas-batas wilayah Filipina 
yaitu:
1) Sebelah utara: Taiwan.
2) Sebelah timur: Samudra Pasifik.
3) Sebelah selatan: Laut Sulawesi dan 

Laut Sulu.
4) Sebelah barat: Laut Cina Selatan.

Luas wilayah Filipina sekitar 
300.076 km2. Pulau-pulau di Filipina 
antara lain Pulau Luzon, Pulau 
Mindano, Pulau Mindoro, Pulau 
Palawan, dan Pulau Cebu.

b. Keadaan alam
Daratan Filipina bagian dari pegunungan vulkanis. Puncak-puncak 

pegunungan tersebut sebagian besar berada di bawah permukaan laut. 
Kepulauan Filipina termasuk rangkaian Sirkum Pasifik. Maka dari itu, negara 
ini memiliki banyak gunung api seperti Gunung Mayon di Pulau Luzon, dan 
Gunung Apa di Pulau Mindanao.

Filipina memiliki iklim tropis. Suhu rata-rata mencapai 27oC. Adapun 
curah hujan mencapai 2.030 mm. Sepertiga wilayah daratan Filipina berupa 
hutan. Di wilayah ini juga terdapat sekitar 10.000 spesies tumbuhan dan 700 
spesies burung.

Filipina
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c. Keadaan penduduk
Jumlah penduduk Filipina sekitar 

76.499.000 jiwa. Jumlah tersebut terdiri 
dari 100 suku bangsa. Penduduk 
terbesar adalah keturunan bangsa 
Spanyol, yang disebut Mestizo. 
Adapun penduduk asli Filipina 
adalah bangsa negrito. Sebagian besar 
penduduk Filipina memeluk agama 
Katolik Roma. Di Pulau Mindanao 
terdapat suku bangsa Moro yang 
memeluk agama Islam.

Bahasa yang digunakan penduduk 
Filipina adalah bahasa Tagalog, 
Inggris, dan Spanyol. Bahasa Tagalog 
merupakan bahasa resmi negara.

Kegiatan ekonomi utama penduduk Filipina adalah pertanian. Hasil 
pertaniannya antara lain, padi, kelapa, abbaka, nanas, dan gula. Kegiatan 
ekonomi lain yang dilakukan penduduk Filipina adalah pertambangan dan 
industri. Hasil tambang Filipina antara lain kobalt, tembaga, emas, nikel, bijih 
besi, dan minyak bumi. Ada pula penduduk yang bermata pencaharian sebagai 
nelayan. Mereka adalah penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil.

6. Brunei Darussalam

Nama Asli : Brunei Darussalam
Ibu Kota : Bandar Seri Begawan
Bentuk Negara : Kerajaan
Kepala Negara : Sultan

Brunei Darussalam termasuk 
salah satu dari negara kecil di 
dunia. Dalam luas wilayah, Brunei 
Darussalam menempati urutan ke 
148. Meskipun demikian, negara ini 
termasuk negara makmur di dunia. 
Pendapatan per kapitanya menduduki 
peringkat 10 dunia.

a. Letak dan luas wilayah
Brunei Darussalam terletak di 

pantai barat laut Pulau Kalimantan, 
wilayah bagian utara menghadap ke 
Laut Cina Selatan. Wilayah bagian 
tengah Brunei terbagi oleh wilayah 
Malaysia.

Gambar 2.11
Perkampungan Moro.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Brunei Darussalam
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Secara astronomis, Brunei Darussalam terletak pada 4oLU – 5oLU dan 
114oBT – 115oBT. Batas-batas wilayah Brunei yaitu:
1) Sebelah utara: Laut Cina Selatan.
2) Sebelah timur: Serawak, Malaysia.
3) Sebelah selatan: Serawak, Malaysia.
4) Sebekah barat: Serawak, Malaysia.

Luas wilayah Brunei Darussalam hanya 5.765 km2. Luas wilayah tersebut 
mencakup 33 pulau kecil di sekitarnya.

b. Keadaan alam
Daerah tepi pantai Brunei berupa rawa-rawa hutan bakau. Adapun daerah 

pedalaman berupa perbukitan. Di daerah ini terdapat hutan hujan. Hutan ini 
menjadi tempat hidup berbagai satwa, sepert gajah, harimau tutul, dan kera. 

Brunei juga memiliki sungai. Sebagian sungai mengalir ke daerah utara. 
Sungai terpanjang di Brunei adalah Sungai Belait.  Brunei memiliki iklim tropis. 
Curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun. Puncak tertinggi di Brunei adalah 
Gunung Pagon. Ketinggiannya mencapai 1.850 m.

c. Keadaan penduduk
Jumlah penduduk Brunei 

Darussalam sekitar 330.000 jiwa. 
Sebagian besar merupakan keturunan 
Melayu. Sisanya adalah keturunan 
Cina dan India.

Dalam percakapan sehari-hari, 
penduduk Brunei menggunakan 
bahasa Melayu, Inggris, dan Cina. 
Bahasa Melayu menjadi bahasa 
nasional.

Penduduk Brunei memiliki 
tingkat kesejahteraan yang tinggi. 
Pemerintah menyediakan perawatan 
kesehatan dan pendidikan secara cuma-cuma (gratis). Kekayaan minyak bumi 
menjadikan Brunei tumbuh menjadi negara kaya.

7. Vietnam

Nama Asli : Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Vietnam
Ibu Kota : Hanoi
Bentuk Negara : Republik Sosialis
Kepala Negara : Perdana Menteri

Vietnam merupakan bekas jajahan bangsa Prancis. Setelah merdeka tahun 
1954, Vietnam terbagi menjadi 2, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. 
Selama lebih dari 20 tahun, Vietnam terlibat dalam perang saudara. Vietnam 
dapat disatukan kembali pada tanggal 29 April 1975.

Gambar 2.12
Penambangan minyak di Brunei.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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a. Letak dan Luas wilayah
Secara geografis, Vietnam 

terletak di Semenanjung Indocina. 
Bila diamati pada peta, wilayah 
Vietnam membentuk huruf S. Secara 
astronomis, Vietnam terletak pada 
8oLU – 23oLU dan 102oBT – 109oBT. 
Batas-batas wilayah Vietnam yaitu:
1) Sebelah utara: Cina.
2) Sebelah timur: Laut Cina Selatan.
3) Sebelah selatan: Laut Cina 

Selatan.
4) Sebelah barat: Kamboja dan Laos.

Luas wilayah Vietnam sekitar 
331.041 km2. Wilayah tersebut 
membentang dari utara ke selatan. 
Wilayah Vietnam langsung 
menghadap ke Laut Cina Selatan.

b. Keadaan alam
Vietnam memiliki banyak delta, 

pegunungan, dan dataran pantai. Di 
daerah utara terdapat delta Sungai 
Merah dan di sebelah selatan terdapat 
delta Sungai Mekong. Sungai Merah 
dan Sungai Mekong merupakan 2 
sungai di Vietnam.

Sebagian besar wilayah Vietnam 
berupa dataran tinggi. Deretan 
pegunungan membentang dari utara 
ke selatan. Deretan pegunungan 
tersebut membentuk batas wilayah 
dengan Laos dan Kamboja.

Puncak tertinggi dari pegunungan 
di Vietnam adalah Gunung Fan Si Pan. 
Gunung ini terletak di daerah utara.

Dataran pantai terdapat di daerah 
timur. Daerah ini berbatasan Teluk 
Tonkin dan Laut Cina Selatan.

Vietnam memiliki 2 iklim. 
Sebagian besar wilayah beriklim 
tropis. Daerah utara beriklim subtropis 
dengan suhu lebih sejuk.

Gambar 2.13
Sungai Mekong.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Vietnam
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c. Keadaan penduduk
Jumlah penduduk Vietnam sekitar 79.832.000 jiwa. Sebagian besar mereka 

berasal dari suku bangsa Vietnam. Sisanya adalah suku bangsa Khmer, Campa, 
Muong, Neo, Thai, dan Cina.

Penduduk Vietnam menggunakan bahasa Vietnam dalam percakapan 
sehari-hari. Agama yang dianut penduduk Vietnam antara lain Buddha, Kong 
Hu Chu, Tao, Nasrani, dan Islam. Animisme juga masih dianut penduduk 
Vietnam.

Kegiatan ekonomi utama penduduk Vietnam adalah pertanian. Daerah 
pertanian terdapat di sepanjang delta Sungai Merah dan Sungai Mekong. 
Hasil pertanian Vietnam antara lain padi, jagung, kapas, tebu, ubi jalar, teh, 
buah-buahan, tembakau, dan kopi. Vietnam merupakan negara pengekspor 
kopi terbesar kelima di dunia. Kegiatan ekonomi lainnya adalah perikanan air 
tawar dan air laut. Pusatnya berada di Teluk Tonkin.

8. Laos 

Nama Asli : Sathanalat Paxathipatai Paxaxon Lao
Ibu Kota : Vientiane
Bentuk Negara : Republik
Kepala Negara : Presiden
Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri

Laos merupakan salah satu negara 
miskin di Asia Tenggara. Laos berarti 
kerajaan jutaan gajah. Laos merdeka 
pada tanggal 2 Desember 1975 dari 
penjajahan Prancis

a. Letak dan luas wilayah
Secara geografis, Laos terletak 

di Semenanjung Indocina. Secara 
astronomis, Laos terletak pada 14oLU 
– 22oLU dan 100oBT – 107oBT.  Batas-
batas wilayah Laos yaitu:
1) Sebelah utara: Cina.
2) Sebelah timur: Vietnam.
3) Sebelah selatan: Thailand dan 

Kamboja.
4) Sebelah barat: Sungai Mekong 

yang merupakan batas alam 
dengan Myanmar dan Thailand.
Luas wilayah Laos mencapai 236.800 km2. Wilayahnya terhimpit oleh 

daratan Asia Tenggara. 

Laos
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b. Keadaan alam
Negara ini tidak memiliki laut. Daratan Laos dikelilingi daratan yang 

berupa pegunungan. Sekitar 70% wilayah Laos berupa pegunungan. 
Pegunungan tersebut membentang dari utara ke tenggara. Pegunungan di Laos 
merupakan rangkaian Pegunungan Annam.  Puncak tertinggi pegunungan di 
Laos terdapat di utara, yaitu Gunung Bia. Di daerah tenggara, terdapat Plato 
Bolovens. Plato tersebut membentuk perbatasan dengan Vietnam.  

 Laos juga memiliki banyak kawasan hutan. Sekitar 55% daratan negara 
tersebut tertutup hutan. Hutan di daerah utara merupakan hutan hujan tropis. 
Adapun hutan di sebelah selatan ditumbuhi pepohonan berkayu keras, seperti 
jati dan kayu mawar. Di daerah dataran rendah mengalir  Sungai Mekong. 
Sungai tersebut membentuk sebagian besar dari perbatasannya dengan 
Thailand. 

Laos memiliki iklim tropis dengan 2 curah hujan yang cukup tinggi. Di 
bagian tengah, curah hujan berkisar antara 1.300-2.300 mm. Sedangkan  di 
bagian selatan berkisar antara 3.000 mm. Laos mengalami musim hujan pada 
bulan Mei sampai Oktober.

c. Keadaan penduduk
Jumlah penduduk Laos sekitar 

236.800 jiwa. Penduduk Laos terdiri 
dari berbagai suku bangsa. Terdapat 
lebih dari 65 suku bangsa di negara 
tersebut, di antaranya adalah  suku 
bangsa Lao, Thai, Mon, Khmer, 
Hmong, Meo, dan Yao.  Penduduk 
Laos menganut agama Buddha dan 
Kristen. Aliran kepercayaan terhadap 
roh juga masih dianut sebagian 
penduduk. Adapun bahasa yang 
digunakan penduduk adalah bahasa 
Lao.

Pertanian merupakan mata 
pencaharian utama penduduk Laos. 
Hasil utama pertanian Laos adalah 
padi dan jagung. Hasil lainnya berupa kapas, tembakau, sayuran, pisang, 
pepaya, dan kelapa. Lahan pertanian banyak terdapat di sepanjang Sungai 
Mekong. Kegiatan ekonomi lain penduduk Laos adalah beternak. Sapi, babi, 
kerbau, dan unggas merupakan hewan ternak di negara tersebut. Laos juga 
memiliki hasil hutan berupa kayu jati dan damar. 

Kegiatan ekonomi lain yang juga dilakukan penduduk Laos adalah bidang 
pertambangan. Bahan tambang yang dihasilkan negara tersebut antara lain 
batu bara, timah, dan tembaga.

Gambar 2.14
Suku Khmer.

Sumber: Ensiklopedia Geografi.
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9. Kamboja 

Nama Asli : Khmer
Ibu Kota : Phnom Penh
Bentuk Negara : Kerajaan
Kepala Negara : Raja
Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri

Pada abad ke-19, Kamboja 
merupakan daerah jajahan Prancis. 
Kamboja memperoleh kemerdekaan 
pada tahun 1953. Sepanjang abad ke-
20, negara ini dilanda perang.  

a. Letak dan luas wilayah
Secara astronomis, Kamboja 

terletak pada 10oLU – 15oLU dan 
102oBT – 108oBT. Adapun secara 
geografis, Kamboja terletak di 
Semenanjung Indocina. Batas-batas 
wilayah Kamboja yaitu:
1) Sebelah utara: Thailand dan 

Laos.
2) Sebelah timur: Vietnam.
3) Sebelah selatan: Teluk Siam.
4) Sebelah barat: Thailand.
Luas wilayah Kamboja adalah 181.035 km2. 

b. Keadaan alam
Wilayah utara dan barat daya Kamboja merupakan daerah pegunungan. Di 

sebelah utara dan barat daya terdapat Pegunungan Cardamon. Puncak tertinggi 
dari pegunungan tersebut adalah Gunung Phnum Aoral dengan ketinggian 
1810 m.  Pegunungan Cardamon memiliki panjang 160 km. Di sebelah timur, 
pegunungan tersebut melintasi perbatasan Kamboja dan Thailand.

Wilayah tengah Kamboja terdapat hutan hujan tropis. Daerah ini berupa  
cekungan  yang terdapat di bagian tengah. Di pusat cekungan terdapat danau 
terbesar di Asia Tenggara, yaitu Danau Tonle Sap. Di sebelah tenggara mengalir 
Sungai Mekong.  Sungai tersebut bermuara di Laut Cina Selatan. Kamboja juga 
memiliki pelabuhan alam terbaik di Asia Tenggara. Pelabuhan ini terletak di 
Teluk Kompong Sam. 

c. Keadaan penduduk
Jumlah penduduk Kamboja sekitar 11.168.000 jiwa. Mereka terdiri dari 

berbagai suku bangsa, seperti suku bangsa Khmer, Vietnam, dan Cina. Suku 
bangsa Khmer merupakan suku bangsa terbesar.  Sebagian besar penduduk 
menganut agama Buddha Theravada. Sedangkan sebagian kecil menganut 
agama Hindu.

Kamboja
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Kegiatan ekonomi utama 
penduduk Kamboja adalah pertanian. 
Daerah pertanian banyak terdapat di 
sepanjang Sungai Mekong dan sekitar 
Danau Tonle Sap. Hasil pertanian 
utama adalah padi. Hasil pertanian dan 
perkebunan lainnya berupa jagung, 
buncis, umbi-umbian, dan tembakau. 

Kegiatan ekonomi lain yang 
dilakukan penduduk Kamboja adalah 
pertambangan. Hasilnya antara lain 
tembaga, besi, mangan, dan emas. 
Penduduk Kamboja juga melakukan 
usaha di bidang perikanan dan kehutanan. Perikanan dilakukan di Danau 
Tonle Sap. Hasil hutan Kamboja adalah jati dan mahoni.

10. Myanmar

Nama Asli : Pyi-daung-zu Myan-ma Naing-ngan-daw
Ibu Kota : Yangoon (Rangoon)
Bentuk Negara : Junta Militer
Kepala Negara : Panglima Militer 

Semula Myanmar bernama Burma. Negara ini merupakan bekas jajahan 
Prancis. Myanmar berdiri menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Januari 
1948. Nama Burma kemudian dipakai hingga tahun 1989. 

a. Letak dan luas wilayah
Secara geografis, Myanmar terletak di Teluk Benggala. Secara astronomis, 

negara ini terletak pada 10oLU–26oLU dan 94oBT–101oBT. Batas-batas wilayah 
Myanmar yaitu:
1) Sebelah utara: Cina.
2) Sebelah timur: Thailand dan Laos.
3) Sebelah selatan: Teluk Benggala.
4) Sebelah barat: Bangladesh.
Luas wilayah Myanmar sekitar 676.577 km2.

b. Keadaan alam
Wilayah Myanmar sebagian besar berupa gunung dan rangkaian 

pegunungan raksasa yang tidak dapat dilalui. Rangkaian pegunungan tersebut 
berbentuk tapal kuda, serta terbentang di sepanjang sisi bagian barat, utara, 
dan timur. Pegunungan tertinggi terdapat di bagian barat dengan puncaknya 
bernama Hkokado Razi. Hkokado Razi merupakan puncak gunung tertinggi di 
kawasan Asia Tenggara dengan ketinggian 5.881 m. Di sela-sela pegunungan 
terdapat dataran rendah yang dialiri Sungai Chindwin dan Sungai Irawadi. 
Lereng-lereng pegunungan juga ditumbuhi hutan yang cukup lebat.

Gambar 2.15
Rumah panggung di Danau Tonle Sap, 
Kamboja.

Sumber: www.tropicalisland.de
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c. Keadaan penduduk
Myanmar berpenduduk sekitar 

45.611.200 juta jiwa. Penduduk 
Myanmar terdiri dari berbagai suku 
bangsa, seperti  Burma, Shan, Karen, 
Rokhin, Mon, dan Kachin. Agama 
utama yang dianut oleh penduduk 
Myanmar adalah agama Buddha. 
Agama lain yang juga berkembang di 
negara ini adalah Islam, Hindu, Kristen, 
dan kepercayaan. Dalam percakapan 
sehari-hari, penduduk menggunakan 
bahasa Myanmar, Inggris, Mandarin, 
dan India. Bahasa nasionalnya adalah 
bahasa Myanmar.

Kegiatan ekonomi utama 
penduduk Myanmar adalah pertanian, 
perkebunan, dan pertambangan. 
Myanmar merupakan salah satu 
negara penghasil padi terbesar di 
Asia Tenggara. Hasil pertanian 
lainnya adalah kapas, kacang tanah, 
dan tembakau. Hasil perkebunannya 
antara lain tebu dan kayu jati. Hasil 
pertambangannya antara lain seng, 
tembaga, emas, perak, timah, dan 
minyak bumi. Lebih dari setengah 
nilai ekspor berasal dari ekspor pakaian. Myanmar juga memiliki hutan yang 
cukup luas. Terdapat lebih dari 100 jenis pohon menjadi komoditas ekspor 
utama. 

Myanmar

Myanmar disebut juga benteng 
Buddha. Hal ini karena negara 
tersebut menjadi negara pertama 
yang menjadi tempat penyebaran 
agama Buddha. Agama tersebut 
memberi pengaruh besar terhadap 
kehidupan penduduk Myanmar.

Sumber: Ensiklopedia Geografi.

Ensiklopedi
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11. Timor Leste 

Nama Asli : Republik Demokratik Timor Leste
Ibu Kota : Dili
Bentuk Negara : Republik
Kepala Negara : Presiden
Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri

Sebelum merdeka pada tanggal 
20 Mei 2002, Timor Leste merupakan 
salah satu provinsi di Indonesia. Timor 
Leste disebut juga Timor Lorosae yang 
artinya tanah matahari terbit. 

a. Letak dan luas wilayah
Secara geografis, Timor Leste 

terletak di bagian timur Pulau Timor. 
Daerah Timor Leste juga mencakup 
Pulau Kambing dan Kantong Ambeno 
dengan luas wilayah 14.874 km2. 
Negara ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:
1) Sebelah utara: Pulau Alor dan Pulau Wetar.
2) Sebelah timur: Kepulauan Leti.
3) Sebelah selatan: Laut Timor.
4) Sebelah barat: Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Keadaan alam
Sebagian besar wilayah Timor Leste berupa pegunungan. Daerah 

pegunungan terutama terdapat di daerah utara. Puncak tertinggi dari 
rangkaian pegunungan di Timor Leste adalah di bagian pedalaman. Daerah 
sebelah selatan berupa delta sungai dan rawa. Timor Leste juga memiliki daerah 
perbukitan. Daerah ini ditumbuhi semak dan pohon ekaliptus.

Timor Leste beriklim tropis. Bagian sebelah selatan memiliki curah hujan 
yang lebih tinggi daripada daerah lain. Namun demikian, daerah selatan 
memiliki musim kemarau yang lebih panjang daripada daerah lain.

c. Keadaan penduduk
Jumlah penduduk Timor Leste sekitar 885.000 jiwa. Mereka terdiri dari 

berbagai bangsa. Terdapat sekitar 15 kelompok suku bangsa di negara ini, 
termasuk Indonesia dan Cina. 

Kegiatan ekonomi utama penduduk Timor Leste adalah pertanian. Hasil 
utamanya adalah jagung, beras, singkong, millet, dan ubi. Jagung merupakan 
hasil pertanian utama. Penduduk Timor Leste juga melakukan usaha di bidang 
perkebunan. Hasilnya antara lain kopi, kelapa, cengkeh, dan kayu cendana. 

Penduduk Timor Leste masih mengenal sistem barter. Sistem ini terutama 
dilakukan penduduk yang tinggal di daerah pelosok. 

Timor Leste
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12. Papua Nugini 

Nama Asli : Papua New Guinea
Ibu Kota : Port Moresby
Bentuk Negara : Persemakmuran Inggris 
Kepala Negara : Ratu Inggris 
Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri

Wilayah Papua Nugini telah 
dihuni sejak 50.000 tahun yang 
lalu. Negara ini memiliki beragam 
budaya, misalnya terdapat lebih dari 
800 bahasa.

a. Letak dan luas wilayah
Secara geografis, Papua Nugini  

terletak di bagian timur Pulau Papua. 
Secara astronomis, Papua Nugini 
terletak pada 1oLS – 12oLS dan 141oBT 
– 157oBT. Negara ini memiliki batas 
wilayah sebagai berikut:
1) Sebelah utara: Samudra Pasifik.
2) Sebelah timur: Samudra Pasifik.
3) Sebelah selatan: Laut Koral dan Laut Torres.
4) Sebelah barat: Provinsi Papua.

Papua Nugini memiliki luas wilayah 462.840 km2. Luas tersebut mencakup 
lebih dari 600 pulau.

b. Keadaan alam
Hampir 80% daratan Papua Nugini berupa hutan rimba. Hutan di negara 

ini memiliki kekayaan flora dan fauna. Berdasarkan penelitian, 5% spesies 
dunia terdapat di Papua Nugini. 

Papua Nugini

Lakukan kegiatan berikut!

1. Amati peta negara-negara tetangga!

2. Kenampakan alam apa saja yang kamu temukan?

3. Adakah kesamaan kenampakan alam dengan Indonesia?

4. Jelaskan hasil pengamatanmu di depan kelas!

Eksplorasi
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Bagian tengah wilayah Papua 
Nugini berupa pegunungan. Puncak 
tertingginya adalah Gunung Wilhelm. 
Papua Nugini beriklim tropis. Pada 
bulan Desember hingga Maret terjadi 
musim penghujan.  

c. Keadaan penduduk
Penduduk asli Papua Nugini 

adalah keturunan bangsa Melanesia 
yang hidup di daerah dataran 
tinggi. Penduduk Papua Nugini 
menggunakan bahasa Inggris dan 
bahasa Tok Pisin sebagai bahasa 
nasional. 

Agama terbesar yang dianut 
penduduk Papua Nugini adalah 
Kristen. Agama lain yang berkembang 
adalah Katolik Roma dan kepercayaan 
tradisional.

Kegiatan ekonomi utama 
penduduk Papua Nugini adalah di 
bidang kehutanan. Selain itu, mereka 
juga melakukan bidang usaha 
industri.  Industri andalan Papua 
Nugini adalah industri kayu. Hasil 
ekonomi lain penduduk Papua Nugini 
adalah pertanian dan pertambangan. 
Hasil pertaniannya antara lain kopi, 
kelapa, cokelat, karet, dan kelapa sawit. Adapun hasil tambangnya antara lain 
tembaga, emas, perak, nikel, kobalt, minyak bumi, dan gas alam. 

Gambar 2.16
Gunung Wilhelm.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Gambar 2.17 
Lahan pertanian di Papua Nugini.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Sebutkan batas wilayah Indonesia!

2. Negara mana saja yang terletak di Semenanjung Indocina?

3. Apa saja kegiatan ekonomi penduduk Malaysia?

4. Jelaskan keadaan alam Vietnam!

5. Sebut dan jelaskan julukan Thailand!

Uji Diri
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Apa yang dimaksud dengan gejala sosial? Apa saja yang termasuk gejala sosial? 
Coba kamu diskusikan dengan teman sebangkumu!

Apa yang dimaksud dengan gejala sosial? Gejala sosial adalah peristiwa yang 
disebabkan oleh ulah manusia. Samakah gejala sosial yang ada di Indonesia dengan 
negara tetangga? Secara umum, terdapat kesamaan gejala sosial antara Indonesia 
dengan negara-negara tetangga. 

Menurut pendapatmu, dapatkah gejala alam memengaruhi gejala sosial? Tentu 
saja dapat. Coba kamu bayangkan orang-orang yang tinggal di daerah tandus! 
Sebagian besar dari mereka hidup dalam kemiskinan. Mereka tidak dapat 
mengolah tanah untuk pertanian. Mereka juga tidak dapat menyekolahkan 
anak karena tidak memiliki penghasilan. Pada akhirnya, banyak anggota 
masyarakat yang hidup dalam kebodohan.

Tanah tandus merupakan gejala alam. Sedangkan kemiskinan dan 
kebodohan merupakan gejala sosial. Dari uraian di atas, dapat kita ketahui 
bahwa kemiskinan dan kebodohan masyarakat disebabkan oleh keadaan alam 
mereka.

1. Macam-Macam Gejala Sosial
Negara-negara  di kawasan Asia Tenggara pernah dijajah bangsa 

Eropa. Indonesia dijajah Belanda, Filipina dijajah Spanyol, negara-negara di 
Semenanjung Indocina dijajah Prancis, serta Singapura, Malaysia, dan Papua 
Nugini dijajah Inggris. Hanya Thailand yang merupakan satu-satunya negara 
yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. 

Perhatikan tabel berikut ini!

C. Gejala Sosial di Indonesia dan Negara Tetangga

No. Negara Hari Kemerdekaan Bekas Jajahan

1. Indonesia 17 Agustus 1945 Inggris, Belanda, Jepang 

2. Singapura 1965 Inggris

3. Malaysia 31 Agustus 1957 Inggris

4. Thailand Belum pernah dijajah bangsa asing

5. Filipina 1946 Spanyol, Amerika 
Serikat, dan Jepang 

6. Brunei 
Darussalam

1 Januari 1984 Inggris

7. Vietnam 21 Juli 1954 Prancis

8. Laos 1953 Prancis

9. Myanmar 4 Januari 1948 Inggris
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No. Negara Hari Kemerdekaan Bekas Jajahan

10. Kamboja 17 April 1953 Prancis

11. Timor Leste Berdiri sebagai negara sendiri pada bulan Mei 
2002. Pernah dijajah Portugal dan pada tahun 
1976 sampai 1999 menjadi salah satu provinsi 
Indonesia.

12. Papua Nugini 16 September 1975 Inggris 

Sebagian besar negara tersebut memperoleh kemerdekaan pada abad 
ke-20. Setelah melalui perjuangan panjang, mereka mampu berdiri sebagai 
negara merdeka.  Dalam perkembangan selanjutnya, negara-negara tersebut 
mengalami berbagai macam gejala sosial. Beberapa contoh gejala sosial 
yang dihadapi Indonesia dan negara-negara tetangga yaitu kependudukan, 
pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan pertikaian etnis.

a. Kependudukan
Masalah kependudukan dihadapi oleh Indonesia dan negara tetangga. 

Masalah utama di bidang kependudukan adalah besarnya jumlah penduduk. 
Indonesia menjadi negara terbesar keempat di dunia dalam hal jumlah 
penduduk. Jakarta juga menjadi salah satu kota terpadat di dunia.  Singapura 
menjadi salah satu kota di dunia yang memiliki tingkat kepadatan penduduk 
tinggi.  Jumlah penduduk  Singapura mencapai 3.567.000 jiwa. Permasalahan 
serupa juga dialami Filipina dan negara-negara di Semenanjung Indocina. 

Selain besarnya jumlah penduduk, masalah kependudukan juga terkait 
dengan persebaran dan kualitas penduduk. Persebaran penduduk di Indonesia 
dan negara tetangga tidaklah merata. Apa maksudnya? Penduduk lebih suka 
tinggal di kota. Mereka beranggapan bahwa di kota akan lebih mudah 
dalam mencukupi kebutuhan. Maka penduduk beramai-ramai melakukan 
urbanisasi. Akibatnya, penduduk kota makin padat, sedangkan desa makin 
jarang penduduknya.

Adapun kualitas penduduk dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan 
keterampilan yang dimiliki. Makin tinggi tingkat pendidikan dan keterampilan 
yang dimiliki, berarti penduduk makin tinggi kualitasnya. Sebaliknya, makin 
rendah tingkat pendidikan dan keterampilannya, maka makin rendah kualitas 
penduduk. Penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan. Namun 
jika kualitasnya rendah, maka besarnya jumlah penduduk justru dapat 
mendatangkan gejala sosial yang lain, seperti pengangguran. 

b. Pengangguran 
Jumlah penduduk yang lebih besar daripada lapangan pekerjaan yang 

tersedia dapat menyebabkan pengangguran. Besarnya angka pengangguran 
juga dialami Filipina, negara-negara di Semenanjung Indocina, Timor Leste, 
dan Papua Nugini. Di Papua Nugini banyak warga negara yang pindah karena 
ingin mencari penghidupan yang lebih baik. 
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Terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri menyebabkan sebagian tenaga 
kerja mencari kerja ke negara lain. Banyak tenaga kerja dari Indonesia dan 
Filipina yang menjadi tenaga kerja di Malaysia. Usaha tersebut dilakukan agar 
dapat memperoleh penghasilan. Bila memiliki penghasilan lebih, mereka dapat 
meningkatkan taraf hidup keluarga.    

c. Kemiskinan
Orang miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Terdapat sekitar 39,05 juta jumlah penduduk miskin di Indonesia. 
Besarnya angka kemiskinan menjadi faktor penghambat pembangunan. 

Kemiskinan juga dialami negara tetangga. Laos, Kamboja, dan Timor Leste 
bahkan tercatat sebagai negara miskin di dunia. Di Malaysia bagian timur 
juga masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan serta 
kurangnya sarana kesehatan dan pendidikan. 

Kemiskinan penduduk juga dapat diketahui dari banyaknya tuna wisma. 
Gelandangan, pengemis, dan rumah-rumah kardus menjadi penanda terjadinya 
kemiskinan. Ketiga hal tersebut biasanya tampak di kota-kota besar.

d. Kesehatan
Kepadatan penduduk dan kemiskinan berdampak pada rendahnya tingkat 

kesehatan masyarakat. Kota yang padat penduduknya biasanya memiliki 
tingkat polusi yang tinggi. Kurangnya air bersih juga menjadi permasalahan 
yang dihadapi. Besarnya jumlah penduduk juga mengakibatkan sarana 
kesehatan yang tersedia tidak mampu melayani seluruh warga masyarakat. 

Adapun kemiskinan berdampak pada ketidakmampuan penduduk untuk 
memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan menjadi kebutuhan yang mahal 
bagi golongan ini. Padahal, kaum miskin sangat mudah terkena penyakit. Cara 
hidup yang tidak sehat, tempat tinggal yang tidak layak, serta makanan yang 
tidak terjamin gizinya menyebabkan mereka mudah terkena penyakit. Ketika 
sakit mereka tidak mampu berobat. Biaya menjadi salah satu alasan kaum 
miskin untuk memeriksakan kesehatannya ke dokter.   

e. Kejahatan
Masalah lain yang juga dihadapi Indonesia dan negara tetangga adalah 

kejahatan. Kejahatan dapat dilatarbelakangi gejala sosial yang lain, seperti 
pengangguran dan  kemiskinan. Orang yang terdesak kebutuhan dapat 
melakukan tindak kejahatan. Para penganggur yang terdesak kebutuhan 
dapat melakukan tindak kejahatan. Jenis kejahatan yang dilakukan pun 

Sampai bulan Juni 2007, jumlah pengangguran Indonesia sebanyak 10,55 
juta jiwa dan jumlah  penduduk miskin sebesar 37,27 juta jiwa.

Sumber: Kompas.

Ensiklopedi
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beragam, mulai dari mencopet, mencuri, menjambret, hingga merampok. 
Tindak kejahatan juga dapat dilakukan dengan menjual barang terlarang, 
seperti ganja. Misalnya, seorang ibu rumah tangga menjadi penjual ganja 
karena terdesak kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan yang dimiliki tidak cukup 
untuk membeli barang kebutuhan. 

f. Pertikaian berunsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)
Pertikaian yang dilatarbelakangi masalah SARA sering dialami Indonesia 

maupun negara-negara tetangga. Di Indonesia pernah terjadi kerusuhan berbau 
SARA seperti di Sampit, Poso, dan Ambon. 

Peristiwa pertikaian berbau SARA juga pernah mengakibatkan perang 
saudara di Vietnam dan Kamboja. Kedua negara tersebut hancur karena 
perang saudara. Filipina juga menghadapi pemberontakan karena perbedaan 
agama.  

2. Mewaspadai Gejala Sosial
Siapa yang bertanggung jawab untuk mengatasi gejala sosial? Haruskah 

masyarakat berperan aktif dalam mengatasi gejala sosial?
Gejala sosial menjadi masalah bersama. Setiap warga masyarakat harus 

berperan aktif dalam mengatasi gejala sosial. Warga masyarakat harus 
senantiasa waspada terhadap gejala sosial yang muncul di sekitarnya. 

Pemerintah dan masyarakat harus bahu membahu dalam mengatasi gejala 
sosial yang terjadi. Upaya tersebut dapat diwujudkan dalam usaha-usaha 
sebagai berikut:

a. Pemerataan pembangunan 
Pelaksanaan pembangunan hendaknya sampai ke pelosok daerah. Hal ini 

berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang 
merata dapat memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat 
yang sejahtera berarti masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhan. Mereka 
dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak-anak, 
memperoleh pelayanan kesehatan, dan sebagainya.

Lakukan kegiatan berikut ini!

1. Amati lingkungan di sekitar tempat tinggalmu!

2. Sebutkan gejala sosial yang terjadi!

3. Jelaskan akibat gejala sosial tersebut!

4. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi gejala sosial 
tersebut?

Eksplorasi
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b. Program pengobatan dan sekolah gratis
Untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan kesehatan dan pendidikan, maka pemerintah dapat mengadakan 
program pelayanan kesehatan dan pendidikan secara gratis. Dengan program 
ini, diharapkan setiap anggota masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan akan 
kesehatan dan pendidikan. Masyarakat dapat segera berobat jika sedang sakit, 
sehingga penyakitnya tidak akan berkembang menjadi wabah. Masyarakat 
juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. 
Dengan adanya sekolah gratis, siapa pun dapat mengenyam bangku sekolah. 
Bila seluruh warga masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka 
harkat dan martabat bangsa juga akan terjaga. 

c. Program orang tua asuh
Masyarakat juga dapat berperan langsung dalam mengatasi kemiskinan. 

Salah usaha yang dapat dilakukan adalah dengan menjadi orang tua asuh. 
Anak-anak putus sekolah dan tidak mampu akan dapat melanjutkan 
pendidikan. Mereka dapat bersekolah hingga jenjang perguruan tinggi. Anak-
anak ini nantinya dapat mengubah nasib mereka. 

d. Siskamling
Masyarakat dapat melakukan usaha mandiri dalam menjaga lingkungan. 

Usaha ini ditempuh melalui siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan). 
Masyarakat melakukan siskamling secara bergilir. Setiap warga mendapat 
tanggung jawab yang sama dalam menjaga lingkungan. Kegiatan ini 
diharapkan dapat meningkatkan keamanan di wilayah masing-masing.

e. Meningkatkan persatuan dan kesatuan
Indonesia yang memiliki keragaman penduduk memang rawan terhadap 

masalah pertentangan berbau SARA.  Namun, peristiwa-peristiwa tersebut 
dapat dicegah dengan semangat persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia 
harus berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa 
Indonesia harus menyadari bahwa semua suku adalah saudara. Meskipun 
berbeda adat istiadat, agama, dan warna kulit, kita semua adalah bangsa 
Indonesia. Indonesia ada karena ada suku Batak, Gayo, Jawa, Sunda, Dayak, 
Toraja, Asmat, dan sebagainya. Semuanya adalah saudara sebangsa dan 
setanah air. 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Apa yang dimaksud dengan gejala sosial?

2. Apa pengaruh kemiskinan terhadap tingkat kesehatan masyarakat? 
Jelaskan!

Uji Diri
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• Letak kawasan Asia Tenggara dapat ditinjau dari 2 sisi, yaitu 
astronomis dan geografis. Letak astronomis adalah letak suatu 
negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak geografis 
adalah letak suatu negara berdasarkan kenyataan letak di bumi.

• Negara-negara tetangga Indonesia yang termasuk anggota ASEAN 
adalah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, 
Myanmar, Filipina, dan Brunei Darussalam. 

• Negara tetangga Indonesia yang tidak termasuk angota ASEAN 
adalah Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia.

• Gejala sosial antara lain kependudukan, pengangguran, kemiskinan, 
kesehatan, kejahatan, pertikaian berunsur SARA.

• Setiap warga masyarakat harus berperan aktif dalam mengatasi 
gejala sosial. 

• Contoh usaha untuk mengatasi gejala sosial yaitu pemerataan 
pembangunan, program pengobatan dan sekolah gratis, program 
orang tua asuh, siskamling, serta meningkatkan persatuan dan 
kesatuan.

Inti Sari

Animisme : kepercayaan kepada semua roh yang mendiami 
semua benda 

Astronomis :  berkaitan dengan ilmu tentang matahari, bulan, 
bintang, dan planet-planet

Barter : jual beli dengan cara tukar-menukar barang
Flora :  dunia tumbuhan
Fauna :  dunia hewan
Geografis :  berkaitan dengan ilmu tentang permukaan bumi, 

iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang 
diperoleh dari bumi

Habitat : tempat hidup yang alami dari makhluk hidup
Hayati : berhubungan dengan yang hidup

Ingatlah Selalu
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I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban 
yang tepat!

1. Negeri Gajah Putih adalah julukan negara ....
a. Malaysia c. Thailand
b. Filipina d. Singapura

2. Hasil perkebunan terbesar Malaysia adalah ....
a. tebu c. kopi
b. lada d. kelapa sawit

3. Puncak tertinggi di Brunei Darussalam adalah ....
a. Timah Hill
b. Gunung Pinatubo
c. Gunung Pagon
d. Pegunungan Cardamon

4. Lahan pertanian di Vietnam berada di delta Sungai ....
a. Chao Phraya c. Irawadi
b. Kapuas d. Mekong

5. Angkor Wat terdapat di negara ....
a. Vietnam c. Kamboja
b. Laos d. Myanmar

6. Wilayah selatan Filipina didiami oleh suku bangsa ....
a. Mestizo c. Kadazan
b. Moro d. Iban

Iklim : keadaan hawa di suatu daerah
Kawasan : daerah tertentu yang mempunyai ciri khas 

tertentu
Komoditas :  barang dagangan utama
Populasi :  seluruh jumlah penduduk di suatu daerah
Semenanjung : bagian daratan yang menjorok ke laut
Spesies :  jenis
Suhu : ukuran panas dan dingin
Vulkanis : memiliki sifat gunung berapi

Penilaian Tertulis
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7. Penduduk asli Malaysia banyak menetap di ....
a. Perak c. Kedah
b. Perlis d. Serawak

8. Negara yang pernah dilanda perang saudara pada tahun 1960-an 
adalah ....
a. Laos
b. Vietnam
c. Kamboja
d. Myanmar

9. Prancis pernah menjajah negara-negara di ....
a. Semenanjung Malaka
b. Semenanjung Indocina
c. Teluk Benggala
d. Pulau Papua

10. Negara yang memiliki sekitar 5% spesies flora dan fauna dunia 
adalah ....
a. Indonesia
b. Malaysia
c. Papua Nugini
d. Timor Leste

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang 
jelas dan  tepat!

1. Sebutkan keadaan alam Malaysia!

2. Bagaimana keadaan penduduk Thailand? Jelaskan!

3. Apa kegiatan ekonomi utama penduduk Kamboja?

4. Sebutkan persamaan gejala  sosial antara Indonesia dengan 
Vietnam!

5. Sebut dan jelaskan cara mewaspadai gejala sosial!

1. Amati keadaan alam di salah satu negara tetangga Indonesia!

2. Jelaskan menurut pendapatmu pengaruh keadaan alam tersebut 
terhadap gejala sosial yang mungkin muncul di masyarakat! 

Penilaian Proyek



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi benua-benua.

KENAMPAKAN ALAM DUNIA3
BAB

Bumi merupakan bagian dari tata surya. Terdapat 8 planet dalam sistem tata 
surya. Bumi adalah salah satunya. Bumi diperkirakan terbentuk 4,65 miliar tahun 
yang lalu. Kehidupan pertama di bumi dimulai 3,5 miliar tahun yang lalu.  Bagaimana 
perkembangan kehidupan di bumi? Apa pula pengaruh kenampakan alam di bumi 
terhadap keadaan sosial masyarakat?

Sumber: Ensiklopedia Geografi.
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Peta Konsep

Proses Pembentukan Bumi

terbentuk

Pangea

Benua

terpisah menjadi

Negara-Negara

Asia Amerika Afrika Eropa Australia

terdiri dari

terdapat
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Coba kamu perhatikan peta fisik bumi! Dari peta tersebut dapat kita ketahui 
bahwa bentang alam bumi terdiri dari pegunungan, dataran, gurun, sungai, 
danau, serta laut. Kenampakan alam utama di bumi berupa pegunungan. 

Wilayah bumi terbagi atas benua-benua. Dalam perkembangannya, di tiap 
benua muncul negara-negara. Lahan permukaan bumi diakui sebagai milik 
193 negara. Negara paling tua adalah San Marino yang berdiri sejak tahun 
301. Negara muda adalah Timor Leste yang berdiri tahun 2002. Negara paling 
muda adalah Montenegro yang berdiri tahun 2006.

Tiap negara mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Ada negara 
yang termasuk kelompok negara maju dan ada negara yang masuk ke dalam 
kelompok negara berkembang.  Perkembangan tiap negara dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, seperti keadaan alam dan kualitas penduduknya. 

Bagaimana kondisi di tiap benua? Kenampakan alam apa saja yang terdapat di 
tiap benua? Bagaimana pula perkembangan negara-negara di tiap benua? Untuk 
mengetahuinya, mari kita pelajari materi berikut ini! 

A. Benua di Permukaan Bumi

Berdasarkan penelitian, hingga saat ini bumi merupakan satu-satunya 
planet yang memiliki kehidupan. Bumi terbagi atas benua-benua. Benua adalah 
daratan yang cukup luas di permukaan bumi. Daratan tersebut mencakup 29% 
permukaan bumi. Bagaimana proses terbentuknya benua? 

Sekitar 200 juta tahun yang lalu, semua daratan di bumi tergabung dalam 
sebuah benua raksasa. Benua tersebut dinamakan Pangea. Sekitar 110 juta tahun 
yang lalu, Pangea terpisah menjadi sejumlah daratan. Pada masa ini terbentuk 
daratan Afrika dan Amerika Selatan. Adapun saat ini terdapat 6 benua di bumi, 
yaitu Benua Asia, Benua Amerika, Benua Afrika, Benua Eropa, dan Benua 
Australia, dan Benua Antartika.  

Gambar 3.1
Proses terbentuknya benua.

Sumber: Ensiklopedia Geografi.

1 2 3
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Perlu kamu ketahui bahwa terdapat 2 pendapat mengenai pembagian 
benua. Pendapat pertama menyatakan bahwa bumi terbagi atas 6 benua. 
Pendapat yang lain mengatakan bahwa bumi terbagi atas 7 benua. Dalam 
pembagian ini, Benua Amerika terbagi atas 2 benua, yaitu Benua Amerika 
Utara dan Benua Amerika Selatan. 

Bumi dikelilingi oleh samudra dan 
laut. Samudra menjadi penghubung 
antarbenua. Samudra tersebut adalah 
Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, 
Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. 
Samudra Pasifik menghubungkan 
antara Benua Asia dan Benua 
Australia dengan Benua Amerika. 
Samudra Atlantik menghubungkan 
antara Benua Amerika dengan Benua 
Eropa dan Benua Afrika. Samudra 
Hindia menghubungkan antara 
Benua Afrika, Benua Asia, dan Benua 
Australia dengan Kutub Selatan. 
Samudra Pasifik merupakan samudra 
terluas di dunia.  

Adapun laut yang ada di bumi 
antara lain Laut Cina Selatan, Laut 
Karibia, Laut Andaman, dan Laut 
Tengah. Laut terluas adalah Laut 
Cina Selatan.

Selain samudra dan laut, 
kenampakan alam yang ada di bumi 
adalah sungai, danau, pegunungan, 
dataran rendah, dan dataran tinggi. 
Sungai terpanjang di bumi adalah 
Sungai Nil di Afrika. Gunung tertinggi 
adalah Mount Everest di India. Dataran 
terendah di Bumi adalah Laut Mati. 

Bumi juga memiliki suhu udara yang bervariasi. Tempat paling panas 
adalah Al Aziziyah di Libya. Sedangkan tempat paling dingin adalah Vostok 
Station di Antartika. Suhu udara di  Al Aziziyah mencapai 58 oC. Sedangkan 
suhu di Vostok Station hanya –89 oC. Tempat paling kering di bumi adalah 
Gurun Atacama, Cili. Sedangkan tempat paling basah adalah Tutunendo, 
Kolombia. 

Gambar 3.2
Salah satu kenampakan alam di Samudra 
Pasifik.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Gambar 3.3
Laut Mati.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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Selanjutnya, kita akan membahas keadaan di tiap benua. Mari kita cermati 
uraian berikut ini!

1. Benua Asia

Benua Asia

Luas Benua Asia mencapai sepertiga luas daratan bumi, yaitu 44,6 juta km2. 
Benua Asia dan Benua Eropa terletak pada satu daratan yang hanya dibatasi 
oleh Pegunungan Ural dan Pegunungan Kaukasus. Asia merupakan benua 
terbesar di dunia. 

a. Letak 
Secara astronomis, Benua Asia terletak antara 11o16’ LU – 77o41’ LU dan 

antara 26o04’ BT – 169o40’ BT. Adapun batas-batas benua Asia yaitu:
1) Sebelah utara: Samudra Arktik dan Laut Bering. 
2) Sebelah selatan: Samudra Hindia. 
3) Sebelah timur: Samudra Pasifik.
4) Sebelah barat: Laut Tengah dan Laut Merah.

b. Kenampakan alam 
Kenampakan alam Benua Asia sangat bervariasi. Di Benua ini dapat 

ditemukan titik tertinggi di dunia dan sekaligus titik terendah di dunia. Titik 
tertinggi terdapat di Pegunungan Himalaya, tepatnya adalah Mount Everest. 
Adapun titik terendah adalah Laut Mati di Yordania. 
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 Secara geologis, Benua Asia merupakan benua paling aktif di dunia. 
Banyak gunung api di benua ini, terutama di kawasan Asia Timur. Kawasan 
ini menghadap ke Samudra Pasifik. 

Wilayah Asia Tengah merupakan daerah paling bergunung-gunung di 
dunia. Kawasan ini juga jauh dari pelabuhan. Semua wilayah Asia Tengah 
berupa daratan. Kawasan ini jauh dari samudra. Pada umumnya, Asia Tengah 
merupakan daerah kering.

Di kawasan Asia Selatan dapat dijumpai dataran rendah, terutama di India 
dan Bangladesh. Daerah ini dialiri sungai-sungai besar, seperti Sungai Gangga 
dan Sungai Indus. Sungai juga dapat ditemui di kawasan Asia Timur, seperti 
Sungai Kuning (Sungai Huang Ho) dan Sungai Yang Tze. 

Kawasan Asia Barat merupakan daratan luas berbatu, gurun pasir, dan 
pegunungan. Di daerah ini  banyak terdapat gurun pasir, seperti Gurun Rub’al 
Khali dan Gurun An Nafud. Kenampakan alam lain di kawasan Asia Barat 
adalah sungai, seperti Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Gurun pasir juga dapat 
dijumpai di Asia Tengah dan Asia Timur. Gurun pasir terbesar di Asia Timur 
adalah Gurun Gobi.

Gambar 3.4
Gurun Gobi.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Gambar 3.5
Sungai Kuning di Cina.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Benua Asia memiliki iklim 
yang bervariasi. Ada kawasan yang 
beriklim mediterania, seperti di Asia 
Barat. Iklim tropis/subtropis gurun 
terdapat di kawasan Asia Barat. 
Iklim subtropis terdapat di kawasan 
Asia Timur.

Gugusan kepulauan banyak 
ditemui di Asia Tenggara. Kawasan 
ini beriklim tropis seperti di Asia 
Tenggara. Di Benua Asia juga memiliki 
banyak hutan. Sekitar 16% wilayah 
Asia ditutupi hutan. Kawasan hutan 
terbesar terdapat di Siberia, Cina, dan 
Asia Tenggara. 

Gambar 3.6
Kawasan hutan di Asia Tenggara.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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c. Keadaan penduduk 
Asia merupakan benua terpadat 

di dunia. Sekitar 60% penduduk dunia 
tinggal di Asia. Bahkan, seperlima 
penduduk dunia tinggal di Asia 
Selatan. Cina, India, dan Indonesia 
tercatat sebagai 4 besar dunia dalam 
hal jumlah penduduk. Namun ada 
pula wilayah Benua Asia yang tidak 
dihuni, seperti beberapa tempat di 
Siberia, Tibet, dan Saudi Arabia. 

Penduduk Asia  terdiri dari berbagai rumpun, seperti: 
1) Orang Mongolia, Cina, Jepang, Korea, Mancu, Melayu, Tibet, dan Thailand 

termasuk rumpun Mongoloid. Ciri-ciri yang dimiliki antara lain kulit 
kuning dan bermata sipit. 

2) Orang Yahudi, Arab, Iran, dan India termasuk rumpun Kaukasoid. Ciri-
cirinya antara lain kulit putih dan bermata biru. 

3) Orang Asia Selatan dan Asia Tenggara termasuk rumpun Negroid. Ciri-
cirinya antara lain kulit hitam, rambut keriting, dan bibir tebal.
Kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduk di Benua Asia sangat 

beragam. Daerah Asia Timur banyak berkembang sektor industri. Di kawasan 
barat, bidang pertambangan menjadi kegiatan ekonomi utama penduduk. 
Bidang pertanian dan kehutanan banyak dilakukan penduduk di kawasan 
Asia Tenggara dan Asia Selatan.  

d. Pembagian kawasan 
Benua Asia terbagi menjadi 5 kawasan, yaitu:

1) Asia Barat
Kawasan Asia Barat dikenal juga dengan sebutan Timur Tengah. Negara-

negara di kawasan ini yaitu:

Nama Negara Ibu Kota Nama Negara Ibu Kota

Arab Saudi Riyadh Israel  Tel Aviv

Irak Baghdad Palestina Jerusalem

Iran Teheran Kuwait Kuwait City

Yaman Sana Qatar Doha

Turki Ankara Siprus Nicosia

Oman Muscat Lebanon Beirut

Suriah Damaskus Bahrain Manamah

Yordania Amman Uni Emirat Arab Abu Dhabi

Asia merupakan benua terluas. Luas 
Benua ini mencapai sepertiga luas 
daratan bumi.

Jangan Lupakan
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2) Asia Tengah
Negara-negara di kawasan Asia Tengah yaitu:

Nama Negara Ibu Kota Nama Negara Ibu Kota

Armenia Jerevan Uzbekistan Taschkent

Kazakhstan Alma Ata/Astama Kyrgistan Bishkek

Azerbaijan Baku Tajikistan Dushanbe

Turkmenistan Askhabad Afganistan Kabul

3) Asia Selatan
Negara-negara di kawasan Asia Barat yaitu:

Nama Negara Ibu Kota Nama Negara Ibu Kota

India New Delhi Nepal Kathamandu

Bhutan Thimphu Bangladesh Dakka

Srilanka Kolombo Pakistan Islamabad

Maladewa/
Maldives Male

4) Asia Timur
Negara-negara di kawasan Asia Timur yaitu:

Nama Negara Ibu Kota Nama Negara Ibu Kota

Jepang Tokyo Korea Utara Pyongyang

Cina Beijing Korea Selatan Seoul

Taiwan Taipeh Mongolia Ulan Bator

5) Asia Tenggara
Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yaitu:

Nama Negara Ibu Kota Nama Negara Ibu Kota

Indonesia Jakarta Vietnam Hanoi

Malaysia Kuala Lumpur Kamboja Phnom Penh

Filipina Manila Myanmar Yangoon/Rangoon

Thailand Bangkok Laos Vientiane

Singapura Singapura Timor Leste Dili

Brunei 
Darussalam 

Bandar Seri 
Begawan
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2. Benua Eropa
Pernahkah kamu mendengar istilah Jazirah Eurasia? Jazirah tersebut 

merupakan letak dari Benua Asia dan Benua Eropa. Pada hakikatnya, kedua 
benua membentuk satu jazirah yang disebut Eurasia. 

a. Letak 
Secara astronomis, Benua Eropa terletak pada 71o8’ LU – 36o LU dan antara 

66o BT – 9o30’ BB.  Batas-batas Benua Eropa yaitu:
1) Sebelah utara: Laut Es Utara.
2) Sebelah selatan: Laut Tengah.
3) Sebelah timur: Benua Asia.
4) Sebelah barat: Samudra Atlantik.

b. Kenampakan alam
Kenampakan alam di Benua 

Eropa antara lain pegunungan, 
dataran tinggi, dataran rendah, dan 
sungai. Kawasan hutan juga banyak 
terdapat di Benua Eropa, terutama 
di Eropa utara. Kawasan ini juga 
banyak memiliki dataran tinggi. 
Daerah ini bergunung-gunung dan 
sangat curam, sehingga tidak banyak 
dihuni penduduk.  Dataran tinggi 
juga dapat ditemui di Eropa Barat. 
Dataran tinggi ini membentang dari 
Prancis hingga Samudra Arktik. Selain 
dataran tinggi, di Eropa Barat terdapat 
daerah dengan ketinggian di bawah 
permukaan laut. 

Di Eropa Tengah terdapat Pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen 
membentang hingga ke semua kawasan benua. Puncak dari rangkaian 
Pegunugan Alpen adalah Gunung Elbrus. Di bagian timur, membentang 
Pegunungan Ural yang menjadi batas alam antara Benua Eropa dengan Benua 
Asia. Sungai penting di Kawasan Eropa Tengah adalah Sungai Danube. Sungai 
ini mengalir hingga ke Eropa Timur.  Sungai-sungai penting lain di Eropa 
adalah  Sungai Thames, Sungai Loire, Sungai Rein, dan Sungai Meuse.

Daerah Eropa Selatan di kelilingi oleh laut. Laut Tengah di sebelah timur  
dan selatan, Samudra Atlantik di sebelah utara dan barat, serta sekitar Laut 
Tengah terdapat kawasan hutan. 

Di Benua Eropa berlaku beberapa macam iklim. Di Eropa Utara berlaku 
iklim kutub. Di Eropa Barat berlaku  iklim kontinental. Iklim tundra berlaku di 
Eropa Tengah. Iklim mediterania berlaku  di Eropa Selatan. Adapun di Eropa 
Timur berlaku iklim benua.

Gambar 3.7
Pegunungan Ural merupakan batas alam antara 
Benua Eropa dengan Benua Asia.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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Gambar 3.8 
Salah satu kenampakan alam Benua Eropa.

Sumber: Ensiklopedia Geografi.

Gambar 3.9
Sungai Danube di Hungaria.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

c. Keadaan penduduk 
Terdapat beberapa suku bangsa di Benua Eropa, yaitu:

1) di Jerman, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris, terdapat suku bangsa 
Germania, 

2) di Rusia, Polandia, Bulgaria, Cekoslowakia, Serbia, dan Kroasia, terdapat 
suku bangsa Slavia, 

3) di Italia, Spanyol, dan Portugal, terdapat suku bangsa Mediterania,
4) Suku Alpen, mendiami Prancis dan Swiss.

Kegiatan ekonomi utama 
penduduk Eropa sangat beragam. 
Kegiatan ekonomi utama adalah 
industri. Sektor industri yang 
dilakukan penduduk Eropa antara 
lain industri jasa, industri makanan,  
dan elektronik. Selain industri, sektor 
pertanian juga banyak dilakukan 
penduduk terutama di daerah barat. 
Industri pertanian dan pengolahan 
makanan juga menjadi kegiatan 
ekonomi utama penduduk di kawasan 
Eropa Tengah.

Di daerah selatan, kegiatan 
ekonomi yang banyak dilakukan 
penduduk adalah industri pariwisata. 
Hal ini karena kawasan selatan 
memiliki bentang alam yang indah. 
Di kawasan timur, kegiatan ekonomi 
penduduk terutama di bidang industri 
sereal. 

Gambar 3.10
Pengepresan keju di Swiss.

Sumber: Ensiklopedia Geografi.

Kegiatan ekonomi utama penduduk 
Eropa adalah industri.

Jangan Lupakan
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d. Pembagian wilayah
Terdapat 5 kawasan di Benua Eropa, yaitu:

1) Eropa Utara
Negara-negara di kawasan Eropa Utara yaitu:

Nama Negara Ibu Kota Nama Negara Ibu Kota

Swedia Stockholm Denmark Kopenhagen

Norwegia Oslo Finlandia Helsinki

2) Eropa Barat
Negara-negara di kawasan Eropa Barat yaitu:

Nama Negara Ibu Kota Nama Negara Ibu Kota

Inggris London Belgia Brussel

Belanda  Amsterdam Luksemburg Luksemburg

Prancis Paris Jerman  Berlin

Irlandia Dublin

3) Eropa Tengah 
Negara-negara di kawasan Eropa Tengah yaitu:

Nama Negara Ibu Kota Nama Negara Ibu Kota

Swiss Bern Hungaria Budapest

Republik Ceko Praha Austria Wina

Polandia Warsawa Slowakia Bratislava

4) Eropa Selatan 
Negara-negara di kawasan Eropa Selatan yaitu:

Nama Negara Ibu Kota Nama Negara Ibu Kota

Malta Valletta Yunani Athena

Albania Tirana Spanyol Madrid

Macedonia Skopje Italia Roma

Slovenia Ljubjana Portugal Lisabon

Bosnia Sarajevo Serbia Beograd

Kroasia Zagreb Montenegro Titograd
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Di kawasan Eropa Selatan terdapat negara-negara Balkan. Apa yang 
dimaksud dengan Negara Balkan? Negara mana saja yang termasuk Negara Balkan? 
Negara Balkan yaitu negara yang terletak di Semenanjung Balkan. Negara-
negara tersebut yaitu Kroasia, Bosnia Herzegovina, Serbia, Montenegro, 
Macedonia, Albania, dan Yunani.  

5) Eropa Timur
Negara-negara di kawasan Eropa Timur yaitu:

Nama Negara Ibu Kota Nama Negara Ibu Kota

Bulgaria Sofia Rusia Moskow

Georgia Tbilisi Moldova Cishinau

Lithuania Vilnius Estonia Tallin

Rumania Bukarest Latvia Riga

Ukrania Kiev Belarusia Minsk

Tahukah kamu bahwa kawasan Eropa Timur terdapat negara-negara yang disebut 
Negara Baltik? Apa maksudnya? Negara Baltik adalah negara-negara yang berada 
di sekitar Laut Baltik. Negara-negara tersebut yaitu Latvia, Lithuania, Estonia, 
Belarusia, Ukraina, Moldova, Rumania, dan Bulgaria.

Negara tertua di dunia adalah 
San Marino. Negara ini berdiri 
tahun 301. Negara termuda adalah 
Montenegro yang berdiri tahun 
2006. 

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Ensiklopedi

3. Benua Amerika
Benua Amerika ditemukan oleh Christophorus Columbus dari Spanyol 

pada tahun 1492. Columbus mendarat di Kepulauan Bahama. Nama Amerika 
diambil dari nama Amerigo Vespucci yang mendarat di Brazil bersama Columbus 
pada tahun 1500. Nama tersebut dipakai sebagai penghargaan kepada Amerigo 
Vespucci.  
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a. Letak
Luas Benua Amerika kurang lebih 42.188.568 km2. Secara astronomis, 

Benua Amerika terletak antara 83o07’ LU – 56o LS dan antara 34o45’ BB – 172o27’ 
BT. Benua Amerika tidak memiliki batas daratan. Batas-batas Benua Amerika 
yaitu:
1) Sebelah utara: Laut Es dan Selat Davis.
2) Sebelah timur: Atlantik dan Laut Karibia.
3) Sebelah selatan: Laut Kutub Selatan.
4) Sebelah barat: Samudra Pasifik dan Laut Bering.

b. Kenampakan alam 
Kenampakan alam Benua 

Amerika antara lain pegunungan, 
dataran tinggi, dataran rendah, dan 
sungai. Pegunungan utama di Benua 
Amerika adalah Pegunungan Rocky 
dan Pegunungan Andes. Pegunungan 
Rocky di Amerika Utara membujur di 
sisi barat membentang dari utara ke 
selatan.  Adapun Pegunungan Andes 
di Amerika Selatan membentang di 
sepanjang tepi barat Amerika Selatan.  
Puncak tertinggi di Benua Amerika 
adalah Gunung Aconcagua. Gunung 
ini termasuk rangkaian Pegunungan 
Andes. Pegunungan lain yang terdapat di Benua Amerika adalah Pegunungan 
Appalaghian. Pegunungan ini membentang di bagian timur kawasan Amerika 
Utara. 

Kenampakan alam berupa dataran tinggi antara lain Dataran Tinggi 
Kolorado,  Tanah Tinggi Guyana, Tanah Tinggi Brazil, dan Dataran Tinggi 
Patagonia. Adapun kenampakan 
alam berupa dataran rendah terdapat 
di Semenanjung Yucatan dan Amerika 
Selatan. Dataran rendah tersebut 
antara lain Lembah Amazon, Lembah 
Orinoko, dan Lembah Paraguay 
Parana. Lembah Amazon merupakan 
kawasan hutan tropis terbesar di 
dunia. 

Sungai-sungai utama di  Benua 
Amerika yaitu Sungai Mississippi 
dan Sungai Missouri. Aliran sungai 
tersebut membentuk ngarai yang 
disebut Grand Canyon di  Dataran 
Tinggi Kolorado.

Gambar 3.11
Hutan di Lembah Amazon.

Sumber: Ensiklopedia Geografi.

Gambar 3.12
Grand Canyon.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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Benua Amerika mengalami seluruh tipe iklim. Hal tersebut terjadi karena 
wilayah benua ini membentang dari kutub utara hingga kutub selatan. Iklim 
yang berlaku di Benua Amerika yaitu:
1) di Amerika Serikat bagian timur sampai perbatasan dengan Kanada berlaku 

iklim kontinental atau iklim darat,
2) di sebelah barat Amerika Serikat (Gurun Mojave) dan Pantai Cile berlaku 

iklim kering atau iklim gurun, 
3) di Kanada dan Dataran Tinggi Brazilia  berlaku iklim stepa, 
4) di daerah dekat kutub berlaku iklim dingin,
5) di Amerika Selatan bagian utara berlaku iklim tropis.  

c. Keadaan penduduk 
Penduduk asli Benua Amerika terdiri dari orang Indian dan Eskimo. 

Dahulu banyak suku bangsa yang mendiami Benua Amerika, seperti suku 
bangsa Aztek, Maya, Olmet, Toltek , Chavin, Moche, Chimu, dan Inka. Saat ini, 
sebagian besar penduduk Benua Amerika adalah bangsa pendatang. Mereka 
datang dari Eropa, Afrika, dan Asia.

Gambar 3.13
Orang Indian di Amerika Selatan.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Gambar 3.14
Orang Eskimo.

Sumber: www.ereoh.com

Di daerah Amerika Utara, banyak penduduk tinggal di daerah perkotaan. 
Berbagai kegiatan ekonomi dilakukan penduduk di wilayah ini. Belahan 
Amerika Utara juga memiliki banyak daerah subur. 

Lahan pertanian juga banyak di temukan di kawasan Amerika Tengah. 
Pertanian menjadi kegiatan ekonomi utama penduduk kawasan ini. Hasil 
pertaniannya antara lain jagung dan buncis. Daerah Amerika Tengah 
menghasilkan 5 komoditas ekspor Benua Amerika, yaitu kopi, kapas, gula, 
pisang, dan daging sapi. Namun demikian, banyak penduduk di kawasan 
Amerika Tengah yang hidup di bawah garis kemiskinan. 

Di kawasan Amerika Selatan, sebagian besar penduduk bagian utara 
merupakan keturunan Indian. Kegiatan utama penduduk di daerah ini adalah 
pertanian. Salah satu komoditas unggulannya adalah kopi. Adapun di daerah 
selatan, sebagian penduduknya merupakan keturunan bangsa Eropa. Sebagian 
besar daerah selatan tidak berpenghuni. Kegiatan ekonomi utama penduduk 
di daerah selatan adalah peternakan. 
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d. Pembagian kawasan 
Benua Amerika dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu:

1) Amerika Utara
Negara-negara di kawasan Amerika Utara yaitu:

Nama Negara Ibu Kota

Meksiko Meksiko City

Amerika Serikat Washington DC

Kanada Ottawa

2) Amerika Tengah
Terdapat beberapa negara di kawasan Amerika Tengah yang terletak di 

Kepulauan Karibia. Negara-negara di kawasan Amerika Tengah yaitu:

Nama Negara Ibu Kota

Jamaika Kingston

Dominika Roseau

Saint Vincent dan Grenadines Kingstown

Barbados Bridgetown

Grenada St. George’s

Kuba Havana

Nikaragua Managua

Honduras Tegucigalpa

Guatemala Guatemala City

Panama Panama City

Kosta Rika Sanjose

Haiti Port-au-Prince

Bermuda Hamilton

Puerto Rico San Juan

Belize Belmopan

El Salvador San Salvador

Republik  Dominika Santo Domingo

Kepulauan Bahamas Nassau

Trinidad dan Tobago Port of Spain

Antigua dan Barbuda St. John’s
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3) Amerika Selatan
Negara-negara di kawasan Amerika Selatan yaitu:

Nama Negara Ibu Kota Nama Negara Ibu Kota

Cile Santiago Suriname Paramaribo

Bolivia La Paz, Sucre Guyana Georgetown

Peru  Lima Paraguay Asuncion

Brazil Brazilia Kolombia Bogota

Venezuela Karakas Argentina Buenos Aires

Ekuador Quito Guiana Prancis Cayenne

Uruguay Montevideo

4. Benua Afrika
Afrika merupakan benua terluas kedua di Bumi. Wilayah benua ini 

menempati seperlima luas daratan di permukaan bumi. Benua Afrika disebut 
juga Benua Hitam. Hal ini karena sebagian besar penduduknya berkulit 
hitam. 

Benua Afrika
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Sebagian besar wilayah Benua Afrika merupakan bekas jajahan bangsa 
Eropa, terutama Inggris, Prancis, dan Belgia. Sebagian besar negara-negara di 
benua tersebut baru merdeka dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. 

a. Letak
Secara astronomis, Benua Afrika terletak antara 37o21’ LU – 34oLS dan 

antara 51o24’ BT – 17o BB. Adapun secara geografis, Afrika berbatasan dengan 
Laut Merah dan Laut Tengah serta 2 samudra, yaitu Samudra Atlantik dan 
Samudra Hindia. Di lepas pantai Samudra Pasifik terdapat Pulau Madagaskar 
yang merupakan pulau terbesar keempat di dunia. 

b. Kenampakan alam
Salah satu kenampakan alam di Benua Afrika adalah gurun pasir.  Gurun 

pasir terluas adalah Gurun Sahara. Gurun ini terletak di bagian utara benua. 
Di bagian utara juga mengalir sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil.  

Di bagian tengah benua terdapat hutan belantara. Di hutan ini hidup 
berbagai macam satwa. Satwa darat terbesar di  dunia seperti gajah, badak, 
dan jerapah hidup di hutan Afrika.

Kenampakan alam lain di Benua Afrika adalah dataran tinggi.  Dataran 
tinggi Afrika terdapat di bagian selatan. Daerah dataran tinggi dibedakan 
menjadi 2, yaitu Afrika Atas dan Afrika Bawah. 

Di bagian timur benua terdapat lembah. Salah satu lembah yang terkenal 
adalah Retak Besar (Great Rift Valley). Lembah tersebut memanjang dari 
Suriah, Jordania, melalui Laut Merah sampai ke Sungai Shire. Di daerah 
lembah terdapat danau-danau penting di Afrika, yaitu Danau Victoria, Danau 
Tanganyika, Danau Malaus, dan Danau Turkana. Di daerah Lembah Retak 
Besar juga terdapat rangkaian gunung api. Puncak tertinggi dari rangkaian 
gunung api tersebut adalah Gunung Kilimanjaro. 

Gambar 3.15
Oasis di Gurun Sahara.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Gambar 3.16 
Gajah Afrika.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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c. Keadaan penduduk
Benua Afrika dihuni penduduk 

dengan beragam suku bangsa. Lebih 
dari 3.000 suku bangsa mendiami 
benua ini. Penduduk asli Benua 
Afrika adalah bangsa Negro. Suku 
bangsa ini dapat dibagi menjadi 
beberapa kelompok, seperti Negro 
Pignes, Negro Bantu, Negro Sudan, 
dan Negro Niger.

Selain suku bangsa asli, Afrika juga didiami penduduk pendatang. Mereka 
adalah bangsa Melayu, Arab, dan Eropa. Kepulauan Madagaskar banyak 
didiami penduduk keturunan Melayu. 

Secara umum, pembangunan di Benua Afrika berjalan lambat. Perang 
saudara menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan bangsa-bangsa 
di benua ini. Berbagai bencana juga sering menimpa Benua Afrika, seperti 
kelaparan, kekeringan, dan wabah penyakit. 

d. Pembagian wilayah 
Benua Afrika dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu:

1) Afrika Utara
Negara-negara di kawasan Afrika Utara yaitu:

Nama Negara Ibu Kota Nama Negara Ibu Kota

Mesir  Kairo Aljazair Aljir

Libya Tripoli Maroko Rabat

Tunisia Tunis Sahara Barat El Aainun

2) Afrika Timur
Negara-negara di kawasan Afrika Timur yaitu:

Nama Negara Ibu Kota Nama Negara Ibu Kota

Ethiopia Addis Ababa Djibouti Djibouti

Kenya Nairobi Somalia Mogadishu

Uganda Kampala Sudan Khartoum

Rwanda Kigali Zambia Lusaka

Burundi Bujumbura Malawi Lilongwe

Tanzania Dodoma dan 
Dar Es Salaam

Penduduk asli benua Afrika adalah 
bangsa Negro yang terbagi menjadi 
beberapa kelompok.

Jangan Lupakan
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3) Afrika Selatan
Negara di kawasan Afrika Selatan yaitu:

Nama Negara Ibu Kota Nama Negara Ibu Kota

Afrika Selatan Pretoria dan 
Cape Town

Botswana Gaborone

Namibia Windhoek Angola Luanda

Zimbabwe Harare Swaziland Mbabane

Mozambik Maputo Malagasi Antanarivo

Lesotho Maseru Komoro Moroni

4) Afrika Barat
Negara-negara di kawasan Afrika Barat yaitu:

Nama Negara Ibu Kota Nama Negara Ibu Kota

Nigeria  Lagos Guinea Konakry

Niger Niamey Guinea Bissau Bissau

Benin Porto Novo Gambia Banjul

Togo Lome Senegal Dakar

Ghana Accra Mauritania Nouakchott

Pantai Gading 
(Ivory Coast) 

Yamoussoukro Mali Bamako

Liberia Monravia Burkina Faso Ouagadougou

Sierra Leone Freetown

5) Afrika Tengah
Negara-negara di kawasan Afrika Tengah yaitu:

Nama Negara Ibu Kota Nama Negara Ibu Kota

Republik 
Demokrat 
Kongo (Zaire) 

Kinshasa Kamerun Younde

Kongo Brazzaville Chad N’Djamena

Gabon Libreville Guinea Ekuator Malabo

Afrika Tengah Bangui Sao Tome & 
Principe Sao Tome
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5. Benua Australia
Benua Australia disebut Terra Australis Incognita, artinya daerah di selatan 

yang tidak diketahui. Pada tahun 1688, seorang penjelajah Inggris bernama 
William Dampies menemukan Australia. Selanjutnya pada tahun 1770, James 
Cook menyatakan bahwa Australia menjadi bagian dari Kerajaan Inggris. 
Kerajaan Inggris kemudian membangun penjara di benua tersebut. Daerah 
tempat pendirian penjara itu kini menjadi Kota Sydney.

a. Letak 
Secara geografis, Benua Australia terletak di antara Samudra Hindia dan 

Samudra Pasifik di sebelah selatan. Batas-batas Benua Australia yaitu:
1) Sebelah utara: Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres.
2) Sebelah timur: Samudra Pasifik, Laut Koral, dan Laut Tasman.

Secara astronomis, benua ini terletak pada 10o41’ LS – 43o39’ LS dan antara 
113o09’ BT – 153o30’ BT. Benua Australia memiliki luas 7.682.300 km2. Luas 
tersebut mencakup Pulau Tasmania dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

b. Kenampakan alam 
Daratan Australia memiliki ketinggian di bawah 600 m. Maka dari itu, 

Australia dikatakan sebagai benua datar.  Sebagian besar wilayah Australia 
sangat kering. Sekitar dua per tiga daratannya berupa gurun. Di bagian barat 
terdapat Gurun Gibson dan Gurun Great Sandy. Di daerah ini juga terdapat 
3 gurun yang disebut Great Red Center. Ketiga gurun tersebut, yaitu Gurun 
Simpson, Gurun  Tanami, dan Gurun Great Victoria.

Kenampakan alam utama di Australia adalah Great Dividing Range 
(Pegunungan Pembagi Besar). Rangkaian pegunungan tersebut  yang berada 
di Australia bagian timur. Great Dividing Range membentang dari utara ke 
selatan.  Puncak tertinggi dari pegunungan ini adalah Pegunungan Snowy. 
Titik tertingginya adalah Gunung Kosciusko. 

Great Dividing Range membentuk 
deretan pegunungan dan plato di 
Tasmania. Di Australia bagian timur 
juga mengalir sungai terbesar di 
Australia, yaitu Sungai Murai. Sungai 
ini mengalir ke selatan beserta Sungai 
Darling sebagai anak sungainya. 
Kenampakan alam lain di bagian 
timur adalah Great Artesian Basin 
(Cekungan Artesis Besar). Cekungan 
ini merupakan sumber air utama 
Australia.

Gambar 3.17
Great Dividing Range.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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Kenampakan alam lain di wilayah timur adalah Great Barriers Reef (Karang 
Penghalang Besar). Bukit karang ini melindungi Australia dari terjangan ombak 
Laut Koral. Great Barriers Reef juga menjadi tempat hidup berbagai macam  
hewan dan tumbuhan laut.

Kenampakan alam di daerah barat adalah deret pegunungan. Puncak 
tertingginya adalah Pegunungan Hammersley.  Di bagian tengah membentang 
Pegunungan Macdonnell. Di daerah ini terdapat Ayers Rock (Uluru), yaitu 
sebuah batu dengan panjang 8 km dan tinggi 348 m. Di bagian Australia bagian 
tengah juga terdapat danau, yaitu Danau Eyre yang terletak di Pegunungan 
Flinders.

Gambar 3.18
Great Barriers Reef.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Gambar 3.19
Ayers Rock.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

c. Keadaan penduduk
Wilayah Australia pertama kali 

didatangi manusia 40.000 tahun 
yang lalu. Mereka dipercaya  sebagai 
nenek moyang suku Aborigin. Para 
pendatang ini kemudian hidup 
menyebar dan mengembangkan 
kebudayaan sebelum kedatangan 
bangsa Eropa. Mereka hidup secara 
berpindah-pindah. Bangsa Aborigin 
lebih suka disebut bangsa Kooris. 

Orang Eropa mulai berdatangan 
ke Australia sejak ditemukannya emas 
pada tahun 1851. Saat ini, jumlah 
penduduk keturunan Eropa lebih 
banyak daripada suku Aborigin. Daerah di Australia yang banyak dihuni 
suku Aborigin adalah Nothern Territory. Selain keturunan bangsa Eropa dan 
suku Aborigin, penduduk Australia ada yang merupakan keturunan orang 
Asia dan Timur Tengah.

Gambar 3.20
Suku Aborigin.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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d. Pembagian kawasan 
Benua Australia terdiri atas 6 negara bagian dan 2 daerah teritorial, 

yaitu:
1) New South Wales, beribu kota di Sydney
2) Queensland, beribu kota di Brisbane,
3) Victoria, beribu kota di Melbourne,
4) Australia Selatan, beribu kota di Adelaide,
5) Australia Barat, beribu kota di  Perth,
6) Tasmania, beribu kota di Hobart,
7) Australia Utara (daerah teritorial), beribu kota di Darwin,
8) Ibu Kota Australia (daerah teritorial), beribu kota di Canberra.

Benua Australia

6. Benua Antartika
Antartika merupakan benua terdingin di dunia. Luas Benua Antartika 

adalah  13.200.000 km². Sebagian besar wilayahnya tertutup es sepanjang 
tahun. Di daerah pedalaman Antartika tidak terdapat kehidupan makhluk 
hidup. Suhu rata-rata Benua Antartika pada musim dingin antara –40oC dan 
–70oC, adapun di daerah pantai memiliki suhu rata-rata –20oC dan –30oC. Suhu 
terendah di Benua Antartika mencapai -89,2o C dan suhu tertinggi 11oC.

Benua Antartika mulai dikenal sejak abad ke-19. Benua ini ditemukan 
pertama kali pada tahun 1820-an. Roald Amundsen adalah orang  yang pertama 
kali menginjakkan kaki di benua ini pada tahun 1911.
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Keberadaan Benua Antartika sudah diduga sejak lama. Bahkan pada tahun 
1513, Admiral Piri Reis pernah membuat sebuah peta  benua selatan yang mirip 
dengan Pantai Antartika.

Tidak ada pemukim tetap di Benua Antartika, namun ada 29 negara 
memiliki stasiun riset yang umumnya selalu digunakan sepanjang tahun. 
Pada musim dingin, terdapat 1.000 orang penduduk di Antartika. Di musim 
panas, jumlah penduduk meningkat hingga mencapai sekitar 4.000 orang. Para 
penduduk tersebut adalah wisatawan dan para peneliti.

Gambar 3.21
Salah satu kenampakan alam di Benua 
Antartika.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Gambar 3.22
Pinguin salah satu hewan yang terdapat di Benua 
Antartika.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Kamu tentunya telah mempelajari tentang benua-benua yang ada di 
bumi. Tuliskan hal-hal penting dari materi yang telah kamu pelajari 
pada kolom berikut ini!

Benua Asia

Keadaan alam : _______________________________________

Keadaan penduduk : _______________________________________

Batas-batas : _______________________________________

Pembagian wilayah : _______________________________________

Benua Eropa

Keadaan alam : _______________________________________

Keadaan penduduk : _______________________________________

Batas-batas : _______________________________________

Pembagian wilayah : _______________________________________

Eksplorasi
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Benua Amerika

Keadaan alam : _______________________________________

Keadaan penduduk : _______________________________________

Batas-batas : _______________________________________

Pembagian wilayah : _______________________________________

Benua Afrika

Keadaan alam : _______________________________________

Keadaan penduduk : _______________________________________

Batas-batas : _______________________________________

Pembagian wilayah : _______________________________________

Benua Australia

Keadaan alam : _______________________________________

Keadaan penduduk : _______________________________________

Batas-batas : _______________________________________

Pembagian wilayah : _______________________________________

Benua Antartika

Keadaan alam : _______________________________________

Keadaan penduduk : _______________________________________

Batas-batas : _______________________________________

Pembagian wilayah : _______________________________________

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Bagaimana bentang alam di Benua Afrika?

2. Iklim apa saja yang berlaku di Benua Asia?

3. Mengapa Australia disebut sebagai benua datar?

4. Apa arti Terra Australis? 

Uji Diri
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Telah kita ketahui bahwa di kawasan benua berdiri negara-negara. 
Sekarang mari kita pelajari keadaan alam dan ciri khas negara-negara di tiap 
benua.   

1. Kenampakan Alam Negara-Negara di Benua Asia
Berikut ini adalah keadaan alam dan ciri khas beberapa negara di Benua 

Asia

a. Cina

Nama Asli : Zhonghua Renmin 
Ibu Kota  : Beijing
Batas Negara  
Utara : Mongolia dan Rusia 
Timur :  Semenanjung Korea, Laut Kuning, Laut Cina Timur
Selatan : Vietnam dan Bhutan 
Barat  : Nepal dan Pakistan 

B. Perkembangan Negara-Negara di Dunia

Cina
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Cina merupakan negara republik dengan kepala negaranya adalah seorang 
presiden. Kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Cina beribu kota 
di Beijing. Bahasa resmi Cina adalah bahasa Mandarin.

Luas wilayahnya mencapai 9.560.780 km2. Luas wilayah tersebut dihuni 
oleh 1.284.960.000 jiwa. Jumlah penduduk Cina adalah yang terbesar di dunia. 
Terdapat beragam suku bangsa di Cina, seperti Han, Mongol, Manchu, Korea, 
dan Turki. Sebagian besar penduduk Cina adalah keturunan suku bangsa 
Han. 

Kegiatan ekonomi utama penduduk Cina adalah pertanian, pertambangan, 
dan industri. Pertanian Cina menghasilkan padi, gandum, jagung, tebu, teh, 
tembakau, dan karet. Pertambangan utama Cina menghasilkan batu bara, 
grafit, titanium, dan tungsten. Industri yang berkembang pesat di Cina adalah  
tekstil dan elektronik.

Kenampakan alam utama di Cina berupa pegunungan, perbukitan, dan 
dataran tinggi. Pegunungan besar terdapat di daerah barat daya. Pegunungan 
di daerah ini adalah Pegunungan Kwan Lun dan Pegunungan Himalaya. Di 
wilayah barat daya juga terdapat Plato Tibet yang merupakan plato tertinggi 
di dunia. 

Gambar 3.23
Pekerja Cina.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Gambar 3.24
Kenampakan alam di Cina.

Sumber: Ensiklopedia Geografi.

Dataran tinggi terdapat di wilayah timur. Di daerah ini mengalir sungai-
sungai besar, seperti Sungai Yangtze, Sungai Si Kiang, dan Sungai Hwang 
Ho (Sungai Kuning).  Daerah gurun pasir terdapat di barat laut. Di daerah ini 
terdapat Gurun Gobi yang membentang hingga ke Mongolia. 

Terdapat beberapa iklim di Cina. Iklim subtropis di Cina bagian utara, 
iklim tropis di bagian selatan, dan iklim muson di daerah pantai. 

Ciri khas yang dimiliki Cina yaitu:
1) merupakan negara terluas keempat di dunia,
2) memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, 
3) terdapat Tembok Besar Cina (The Great Wall) yang termasuk salah satu 

keajaiban dunia,
4) penghasil sutra terbaik di dunia, 
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5) terdapat Gurun Gobi yang membentang hingga Mongolia,
6) terdapat panda yang merupakan  hewan khas Cina,
7) memiliki pusat industri film Asia di Hongkong,
8) memiliki pusat pembangkit listrik terbesar di dunia yang terletak di Sungai 

Chang Jiang.

Gambar 3.26
Tembok Besar Cina (Great Wall).

Sumber: www.bpkpenabur.or.id

Gambar 3.25
Gurun Gobi.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

b. Jepang

Nama Asli : Nippon
Ibu Kota  : Tokyo
Batas Negara  
Utara : Laut Okhotsh
Timur :  Samudra Pasifik
Selatan : Samudra Pasifik
Barat  : Laut Jepang 

Jepang termasuk negara 
kepulauan. Terdapat 4 pulau utama 
dan lebih dari 1.000 pulau kecil 
di negara tersebut. Pulau utama 
Jepang adalah Pulau Hokkaido, 
Pulau Honshu, Pulau Shikoku, dan 
Pulau Kyushu. Letak 4 pulau utama 
di Jepang sangat berdekatan. Pulau-
pulau tersebut dapat dihubungkan 
dengan terowongan, jembatan, 
maupun jalan layang. Luas wilayah 
Jepang adalah 377.819 km2. Luas 
wilayah tersebut dihuni 126.926.000 
penduduk. 

Jepang
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Sebagian besar dari mereka menganut agama Shinto (memuja arwah 
nenek moyang). Agama tersebut merupakan agama turun-temurun dari nenek 
moyang bangsa Jepang. 

Hampir semua Kepulauan Jepang berupa  pegunungan, sedangkan sisanya 
adalah wilayah daratan yang sempit. Salah satu gunung terkenal di Jepang 
adalah Gunung Fuji. Gunung yang terletak di Pulau Honshu tersebut dianggap 
keramat oleh bangsa Jepang.  Jepang merupakan salah satu negara yang sering 
dilanda gempa bumi.

Industri menjadi kegiatan perekonomian utama Jepang. Industri Jepang 
mengalami perkembangan pesat sejak mereka kalah dalam Perang Dunia 
II. Industri Jepang menghasilkan kendaraan bermotor, peralatan listrik dan 
elektronik, alat perkantoran, bahan kimia, serta produk besi dan baja. Hasil 
industri Jepang mampu menguasai pasaran dunia. Kemajuan teknologi Jepang 
didukung dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Gambar 3.28
Pabrik roket di Jepang.

Sumber: Ensiklopedia Geografi.

Gambar 3.27
Kota Tokyo.

Sumber: Ensiklopedia Geografi.

Pertanian juga merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduk 
Jepang. Pertanian Jepang antara lain beras, gandum, sayuran, dan buah-buahan. 
Jepang mampu mengembangkan teknologi pertanian modern. Kegiatan 
ekonomi lain penduduk Jepang adalah perikanan. Sektor perikanan sangat 
maju di negara ini. Ikan dan beragam jenis makanan laut merupakan bahan 
makanan penting penduduk Jepang. Armada perikanan negara ini termasuk 
yang terbesar di dunia. Jepang dikenal sebagai negara yang mengembangkan 
teknik pertanian dengan media air dan perikanan modern terbesar di dunia. 

Ciri khas yang dimiliki Jepang yaitu:
1) salah satu negara adidaya di bidang ekonomi dan teknologi,
2) memiliki bunga khas, yaitu Sakura,
3) Jepang dijuluki Negeri Matahari Terbit,
4) memiliki agama Shinto yang merupakan warisan nenek moyang,
5) memiliki cagar budaya terkenal di dunia berupa deretan rumah tradisional 

yang disebut Gassho-zukuri,
6) memiliki pakaian khas yang disebut kimono.
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c. India

Nama Asli : Republic of India
Ibu Kota  : New Delhi
Batas Negara  
Utara : Nepal dan Bhutan
Timur :  Bangladesh dan Teluk Benggala
Selatan : Selat Palk 
Barat  : Pakistan, Afghanistan, Laut Arab 

India merupakan negara republik. 
Kepala negaranya adalah seorang 
presiden dan kepala pemerintahannya 
seorang perdana menteri. Ibu kota 
India adalah New Delhi. Bahasa 
resminya adalah bahasa Hindi. 

Luas wilayah mencapai 3.287.263 
km2. Luas wilayah tersebut dihuni  
1.027.000.000 jiwa penduduk.  India 
menduduki peringkat kedua dunia 
dalam hal jumlah penduduk. Daerah 
terpadat adalah di bagian utara. 
Penduduk asli India adalah bangsa 
Indo Arya dan Dravida. Agama yang 
dianut penduduk India adalah Hindu, 
Islam, Kristen, dan Buddha. Agama terbesar adalah Hindu.

Kenampakan alam utama India adalah pegunungan dan dataran tinggi. 
Pegunungan terdapat di bagian utara. Di daerah ini terdapat Pegunungan 
Himalaya yang merupakan pegunungan tertinggi di dunia. Puncak tertinggi 
dari pegunungan tersebut adalah Mount Everest (Gauri Sangkar). Daerah 
pegunungan dialiri 2 sungai utama, yaitu Sungai Gangga dan Sungai 
Brahmaputra.

Dataran tinggi terdapat di 
bagian selatan, tengah, dan timur. 
Di sebelah selatan terdapat Dataran 
Tinggi Dekkan. Di daerah tengah 
terdapat Dataran Tinggi Assam. 
Dataran tinggi ini menjadi daerah 
penghasil teh terbesar di dunia. Di 
bagian timur India terdapat Dataran 
Tinggi Koromandel. Dataran rendah 
terdapat di bagian tengah dan barat. 
Dataran rendah di bagian tengah 
adalah Dataran Rendah Hindustan. Di 
bagian barat terdapat Dataran Rendah 

India

Gambar 2.29
Gurun Thar merupakan batas alam antara India 
dengan pakistan.

Sumber: Ensiklopedia Geografi.
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Malabar. Di daerah barat juga terdapat Gurun Thar. Gurun ini menjadi batas 
alam antara India dengan Pakistan.  

Kegiatan ekonomi penduduk India adalah pertanian, pertambangan, dan 
industri. Bidang pertanian merupakan yang paling banyak dilakukan penduduk. 
India memiliki lahan pertanian seluas 600.000 km2. Hasil utama pertanian India 
adalah padi dan rempah-rempah. Pertambangan India menghasilkan minyak, 
batu bara, seng, tembaga, perak, dan emas. Industri yang berkembang di India 
antara lain  perangkat lunak komputer, telekomunikasi, dan film.

Ciri khas yang dimiliki India antara lain:
1) memiliki pakaian khas yang disebut sari, 
2) terdapat Taj Mahal yang merupakan makam Syeh Jehan di Kota Agra,
3) terdapat Bollywood yang menjadi salah satu pusat film Asia,
4) terdapat Pegunungan Himalaya yang merupakan pegunungan terluas di 

dunia
5) terdapat Mount Everest yang merupakan puncak tertinggi di dunia,  
6) terdapat Sungai Gangga yang merupakan sungai suci bagi umat Hindu,
7) negara penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. 

Gambar 3.30 
Taj Mahal.

Sumber: bulgar.no-ip.info

Gambar 3.31
Mount Everest.

Sumber: www.letsgodigital.org

2. Perkembangan Negara-Negara di Benua Eropa
Berikut ini adalah keadaan alam dan ciri khas beberapa negara di Benua 

Eropa.

a. Kerajaan Inggris Raya

Nama Asli : The United Kingdom of Great Britain and North Ireland
Ibu Kota  : London 
Batas Negara 
Utara : Samudra Atlantik
Timur :  Laut Utara 
Selatan : Selat Channel
Barat : Samudra Atlantik
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Terdapat 4 negara yang tergabung 
dalam Kerajaan Inggris Raya, yaitu 
1) Inggris dengan beribu kota di 

London, 
2) Skotlandia dengan beribu kota di 

Edinburg, 
3) Wales beribu kota di Cardiff, 
4) Irlandia Utara beribu kota di 

Belfast.
Luas wilayah Kerajaan Inggris 

Raya adalah 244.088 km2. Bahasa 
negara yang digunakan adalah bahasa 
Inggris. Sebagian besar penduduk 
menganut agama Protestan dan 
Katolik.

Jumlah populasi Inggris 
mencapai 58.789.600 jiwa. Penduduk 
Inggris terdiri dari penduduk asli 
dan pendatang. Penduduk asli 
merupakan keturunan suku bangsa 
Celtic, Denmark, Anglo Saxon, Viking, 
dan Normandia. Adapun penduduk 
pendatang berasal dari Asia,  Afrika,  
dan negara Eropa lainnya. 

Inggris merupakan salah satu 
negara industri kuat di dunia. Industri 
utama Inggris adalah  batu bara, besi, 
baja, dan tekstil. Terdapat 2 kota yang 
menjadi pusat industri di Inggris, yaitu 
Birmingham dan Sheffield. Udara di 
daerah kawasan industri selalu hitam 
oleh asap pabrik. Daerah ini mendapat 
julukan The Black Country.

Inggris memiliki bentang alam 
yang bervariasi, mulai dari dataran 
rendah hingga pegunungan. 
Rangkaian pegunungan membentang 
di Skotlandia, Wales, hingga Inggris 
bagian utara. Daerah pegunungan banyak terdapat di Skotlandia. Bahkan, 
sebagian besar wilayah negara ini berupa pegunungan. Puncak tertinggi di 
Skotlandia adalah Gunung Ben Navis.  Di Wales terdapat Pegunungan Kambria 
yang membentang dari utara ke selatan. Puncak dari pegunungan ini adalah 
Gunung Snowdon. Daerah perbukitan banyak terdapat di Irlandia Utara. 
Adapun wilayah utara Inggris berupa perbukitan dan pegunungan. 

Inggris

Gambar 3.32
Kota London.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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Daratan Inggris juga dialiri 
sungai, seperti Sungai Thames 
dan Sungai Tynne. Sungai terbesar 
adalah Sungai Severn yang mengalir 
di Wales. Danau banyak terdapat di 
Skotlandia. Danau terbesar terdapat di 
Irlandia Utara, yaitu Lough Neagh.  

Ciri khas yang dimiliki Kerajaan 
Inggris Raya yaitu:
1) terdapat Kota Greenwich yang 

ditetapkan sebagai garis batas 
bujur 0o untuk penanggalan 
internasional yang disebut waktu 
Greenwich atau GMT (Greenwich Mean Time),

2) terdapat Big Ben, yaitu jam terbesar di dunia, 
3) memiliki bekas negara jajahan di tiap benua,
4) terkenal dengan armada laut terkuat di dunia.

b. Belanda

Nama Asli : Koninkrijk der Nederlan den
Ibu Kota  : Amsterdam
Batas Negara  
Utara : Laut Utara 
Timur :  Jerman
Selatan : Belgia 
Barat : Laut Utara

Belanda merupakan negara 
yang berbentuk kerajaan. Kepala 
negara adalah ratu dan kepala 
pemerintahannya adalah perdana 
menteri. Jumlah penduduk Belanda 
mencapai 15.987.000 jiwa. Sebagian 
di antaranya merupakan warga 
pendatang dari negara lain, seperti 
Turki, Maroko, Indonesia, Suriname, 
dan Antila Belanda. 

Belanda merupakan negara yang 
menempati dataran paling rendah 
di dunia. Oleh karena itu, negara 
tersebut dinamakan Netherland, 
yang artinya negara yang terletak di 
dataran rendah. Luas wilayah Belanda 
mencapai 41.526 km2. Seperempat dari 
luas wilayah tersebut berada di bawah 

Belanda

Gambar 3.40
Sungai Thames.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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permukaan air laut. Untuk melindungi wilayah dari genangan air laut, maka 
dibuat tanggul/dam. Negara ini memiliki sekitar 9.000 dam. Penduduk juga 
membuat kincir angin yang digunakan untuk memompa air yang masuk ke 
daratan.

Secara geografis, wilayah Belanda terbagi menjadi 2, yaitu  daerah Belanda 
Rendah dan daerah Belanda Tinggi.  Daerah Belanda Rendah terletak di 
bagian utara dan barat. Daerah Belanda Tinggi berada di sebelah tenggara. 
Belanda tidak memiliki perbukitan maupun pegunungan. Rata-rata ketinggian 
wilayahnya hanya 50 m.  

Kegiatan ekonomi utamanya adalah transportasi, pariwisata, dan industri.  
Kota pusat industri Belanda adalah Rotterdam. Penduduk juga melakukan 
kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Lahan pertanian dibuat dengan cara 
mengeringkan air laut. Lahan pertanian yang demikian disebut polder. Belanda 
memiliki sekitar 5.000 polder. Pertanian Belanda menghasilkan buah, sayur, 
bunga, dan cabai. Pertanian Belanda merupakan yang paling maju di dunia. 

Ciri khas yang dimiliki Belanda yaitu:
1) memiliki wilayah dengan ketinggian di bawah permukaan laut,
2) memiliki banyak kincir angin,
3) terkenal banyak memiliki ahli pembuatan dam/tanggul, 
4) memiliki sekitar 9.000 dam/tanggul,
5) memiliki 5.000 polder, 
6) memiliki tanaman khas, yaitu bunga tulip,
7) memiliki pelabuhan terbesar di dunia, yaitu Pelabuhan Rotterdam. 

Gambar 3.42
Jembatan Erasmus merupakan penghubung ke 
Pelabuhan Rotterdam.

Sumber: Ensiklopedia Geografi.

Gambar 3.41
Kincir angin di Belanda sebagai pemompa air 
yang masuk ke daratan.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

c. Jerman

Nama Asli : Bundes Republik Deutshlands
Ibu Kota  : Berlin 
Batas Negara  
Utara : Denmark
Timur :  Polandia dan Republik Ceko
Selatan : Swiss dan Austria
Barat : Prancis, Luksemburg, Belgia, Belanda
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Luas wilayah Jerman adalah 
357.021 km2. Wilayah tersebut  
dihuni sekitar 82.220.000 jiwa.   Secara 
geografis, Jerman terletak di bagian 
tengah Benua Eropa. Wilayahnya 
membentang dari Alpen di sebelah 
selatan hingga Laut Utara dan Laut 
Baltik di sebelah utara. Jerman 
memiliki batas daratan dengan 9 
negara Eropa lainnya.

Penduduk asli Jerman merupakan 
keturunan suku bangsa Germania. 
Suku bangsa ini telah menempati 
wilayah Jerman sejak 3.000 tahun 
yang lalu. 

Keadaan alam Jerman sangat 
bervariasi. Kenampakan alam negara 
tersebut mencakup perbukitan dan 
pegunungan yang ditutupi hutan lebat, dataran, danau, dan sungai yang 
berkelok-kelok. Kenampakan alam Jerman dapat dibedakan menjadi 3 
kelompok wilayah, yaitu:

1) Daerah utara
Daerah utara berupa dataran rendah. Dataran ini memanjang sampai ke 

perbatasan Belanda dan Polandia. Dataran rendah di bagian utara merupakan 
daerah kering  berpasir dan hanya ditumbuhi semak belukar. Sungai yang 
mengalir di daerah utara adalah Sungai Elbe.

2) Daerah tengah
Daerah tengah merupakan dataran tinggi. Di daerah ini banyak terdapat 

bukit, gunung, sungai, dan lembah. Dataran tinggi di bagian tengah menjadi 
batas antara daerah utara dan daerah selatan. 

3) Daerah selatan
Kenampakan alam di daerah 

selatan berupa perbukitan, 
pegunungan, dan lembah. 
Pegunungan yang terdapat di 
daerah selatan merupakan rangkaian 
Pegunungan Alpen yang disebut 
Pegunungan Alpen Bavaria. Lembah 
di daerah ini tertutup hutan yang 
lebat. Kawasan hutan yang terkenal 
adalah The Black Forest.

Gambar 3.43 
The Black Forest.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Jerman
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Kegiatan ekonomi utama yang dilakukan penduduk Jerman adalah industri. 
Industri utama Jerman adalah barang elektronik dan mesin. Sejak tahun 1990-
an, Jerman merupakan produsen kendaraan bermotor terbesar ketiga di dunia. 
Tahukah kamu kendaraan bermotor buatan Jerman yang ada di Indonesia?

Kegiatan ekonomi lain yang dilakukan penduduk Jerman adalah pertanian. 
Hasil pertanian Jerman antara lain barlei, gandum, dan sereal. Jerman termasuk 
10 negara terbesar penghasil sereal di dunia. 

Ciri khas yang dimiliki Jerman yaitu: 
1) merupakan negara produsen kendaran bermotor terbesar ketiga di 

dunia,
2) pernah terpisah menjadi 2 negara, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur 

selama 35 tahun,
3) merupakan penyatuan dari 2 negara, yaitu Jerman Barat dan Jerman 

Timur,
4) termasuk 10 negara penghasil sereal terbesar di dunia, 
5) disebut juga Negara Bavaria, 
6) merupakan negara produsen kendaraan bermotor terkemuka di dunia. 

d. Prancis

Nama Asli : La Republique Francaise
Ibu Kota  : Paris
Batas Negara  
Utara : Belgia dan Jerman
Timur :  Swiss, Monako, Italia 
Selatan : Spanyol
Barat : Samudra Atlantik

Prancis merupakan negara 
terbesar di Eropa Barat. Prancis 
merupakan negara yang berbentuk 
republik. Kepala negaranya adalah 
presiden dan perdana menteri 
sebagai kepala pemerintahan. Negara 
ini memiliki batas daratan dengan 6 
negara Eropa lain.

Luas wilayah Prancis adalah 
447.030 km2. Luas wilayah tersebut 
dihuni 59.060.000 jiwa penduduk. 
Sebanyak 90% penduduk Prancis 
berkulit putih. Prancis juga banyak 
memiliki warga pendatang dari 
Portugal, Maroko, Italia, dan Tunisia. 
Agama yang dianut sebagian besar 
penduduk Prancis adalah Katolik Roma. Penduduk menggunakan bahasa 
Prancis. Penduduk asli Prancis adalah orang Prancis.

Prancis
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Kegiatan ekonomi yang ada di Prancis antara lain pertanian, peternakan, 
perikanan, pertambangan, dan industri. Hasil pertaniannya adalah lavender, 
sereal, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Komoditas buah terbesar adalah 
anggur. Prancis bahkan tercatat sebagai negara penghasil anggur terbesar 
kedua di dunia. Industri Prancis berkembang pesat sejak Perang Dunia II. 
Hasil industri negara tersebut adalah mesin, alat pertahanan, dan kendaraan 
bermotor. 

Kenampakan alam utama di Prancis berupa perbukitan dan lembah-lembah 
sungai. Secara geografis, Prancis terletak di dataran yang bergelombang. 
Ketinggian daerah-daerah di negara tersebut rata-rata berada di bawah 
250 m. Daerah perbukitan terletak di barat laut. Daerah ini juga terdapat 2 
pegunungan, yaitu Pegunungan Jura dan Pegunungan Vosges.  Di daerah timur 
membentang Pegunungan Alpen. Di sebelah tenggara terdapat Pegunungan 
Pirenia. Puncak tertinggi dari pegunungan ini adalah Mount Blanc. Pegunungan 
tersebut menjadi batas antara Prancis dengan Spanyol. Di daerah tenggara 
mengalir beberapa sungai, seperti 
Sungai Loire, Sungai Seine, dan 
Sungai Rhone. 

Ciri khas yang dimiliki Prancis 
antara lain:
1) memiliki bangunan yang menjadi 

salah satu keajaiban dunia, yaitu 
menara Eiffel,

2) terkenal sebagai negara pembuat 
minuman anggur terbaik di 
dunia,

3) Paris dikenal sebagai pusat mode 
dunia.

3. Perkembangan Negara-Negara di Benua Amerika
Berikut ini adalah keadaan beberapa negara di Benua Amerika. 

a. Amerika Serikat

Nama Asli : United States of America
Ibu Kota  : Washington DC
Batas Negara  
Utara : Kanada
Timur :  Samudra Atlantik
Selatan : Meksiko
Barat : Samudra Pasifik 

Amerika Serikat dikenal sebagai negara adikuasa. Negara ini merupakan 
negara paling besar di Benua Amerika. Luas wilayah Amerika Serikat adalah 
9.620.001 km2. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi 50 negara bagian.  
Sebanyak 48 negara bagian terletak pada satu daratan, sedangkan 2 negara 

Gambar 3.44
Menara Eiffel di Kota Paris.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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bagian letaknya terpisah. Kedua 
negara bagian tersebut adalah Alaska 
dan Hawai. Alaska terletak di sebelah 
barat Kanada, sedangkan Hawaii 
terletak di Samudra Pasifik. 

Jumlah penduduk Amerika Serikat 
mencapai 282.000.000 jiwa. Adapun 
penduduk asli Amerika Serikat adalah 
bangsa Indian dan Eskimo. Penduduk 
asli telah mendiami wilayah Amerika 
Serikat sejak ribuan tahun yang lalu. 
Namun saat ini, jumlah penduduk asli lebih sedikit daripada jumlah penduduk 
pendatang. Jumlah penduduk asli Amerika Serikat hanya sekitar 2% dari 
keseluruhan jumlah penduduk. Mereka tinggal di daerah Oklahoma, New 
Mexico, Arizona, dan California.    

Sekitar 69% penduduk Amerika Serikat saat ini adalah keturunan Eropa. 
Mereka datang pertama kali dan menetap pada abad ke-17 sampai abad ke-
18. Sebanyak 13% penduduk Amerika adalah keturunan bangsa Afrika, 12% 
keturunan bangsa Hispanik, dan 4% adalah keturunan bangsa Asia. 

Kegiatan ekonomi penduduk Amerika Serikat sangat beragam, seperti 
pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. 

1) Pertanian
Hasil pertanian di Amerika Serikat antara lain gandum, sereal, kedelai, 

dan kapas. Tanaman gandum dan sereal banyak terdapat di Amerika Serikat 
bagian tengah. Di daerah ini terdapat Corn Belt, yaitu kawasan pertanian 
terbesar di dunia. Corn Belt membentang dari Ohio hingga Nebraska. Lahan 
pertanian gandum terbesar berada di Kansas. Seperlima kebutuhan gandum 
di Amerika Serikat dihasilkan di negara bagian tersebut. Bahkan 75% produksi 
gandum dunia dihasilkan di Amerika Serikat.  Kedelai dihasilkan di Illinois. 
Adapun tanaman kapas banyak terdapat di kawasan bagian selatan, seperti 
Texas, Arkansas,  Mississippi, dan Louisiana. Hasil pertanian lain seperti buah 
dan sayur banyak dihasilkan di  California. Sekitar 50% kebutuhan buah dan 
sayur Amerika Serikat dihasilkan di negara bagian ini.  

2) Peternakan
Amerika Serikat menjadi padang penggembalaan sekitar 100 juta ternak. 

Pusat peternakan Amerika Serikat berada di Negara Bagian Texas. Terdapat 
sekitar 15 juta ekor sapi di negara bagian ini.  Selain Negara Bagian Texas, 
Wisconsin juga merupakan daerah peternakan di Amerika Serikat. Negara 
bagian ini menjadi penghasil susu dan keju dalam jumlah besar di Amerika 
Serikat. Sepuluh persen kebutuhan susu Amerika Serikat berasal dari 
Wisconsin.

Selain sapi, hewan yang diternakkan penduduk Amerika Serikat adalah 
unggas. Pusat peternakan unggas berada di Alabama, Carolina Utara, Arkansas, 
dan Georgia.

Amerika Serikat
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3) Kehutanan
Kegiatan ekonomi di bidang kehutanan banyak dilakukan di daerah timur. 

Daerah ini masih memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Daerah kawasan 
hutan tersebut antara lain di West Virginia, Virginia, Pennsylpenia, dan 
Maryland. Kawasan hutan juga banyak terdapat di Negara Bagian Alaska. 

4) Pertambangan
Amerika Serikat kaya akan bahan tambang. Seperlima cadangan batu 

bara dunia terdapat di negara ini. Tambang batu bara banyak terdapat di 
Pegunungan Appalachia dan Minnesota. Tambang minyak bumi terdapat 
di Alaska. Di daerah sekitar Great Basin menjadi tempat penambangan emas, 
perak, tembaga, dan  bijih besi.

5) Industri
Industri Amerika Serikat berpusat di Detroit dan Chicago. Di kedua negara 

bagian tersebut terdapat industri pembuatan kendaraan bermotor, industri 
keuangan, pariwisata, elektronika, manufaktur, dan industri jasa. Di Chicago 
terdapat pusat perakitan mobil Ford.  Industri hiburan berkembang di San 
Fransisco dan Los Angeles. Industri pesawat terbang dan perkapalan terdapat 
di California. Di Los Angeles terdapat Long Beach, yang merupakan pelabuhan 
bongkar muat barang terbesar di Amerika Serikat. Industri Amerika Serikat 
juga mengolah alumunium, besi, dan baja. 

Kenampakan alam utama di Amerika Serikat adalah 2 rangkaian 
pegunungan di sisi barat dan timur. Di sisi barat membentang Pegunungan 
Rocky dan di sisi timur membentang Pegunungan Appalachia.  Daerah di 
antara 2 pegunungan tersebut adalah dataran yang luas. Dataran di antara 2 
pegunungan tersebut dialiri  beberapa sungai. Sungai terbesar adalah Sungai 
Mississippi yang bermuara di Teluk Meksiko. Di daerah bagian utara dataran 
terdapat 5 danau besar yang disebut Great Lake. Great Lake terdiri dari Danau 
Michigan, Danau Ontario, Danau Eire, Danau Superior, dan Danau Huron. 
Kelima danau besar tersebut saling berhubungan satu sama lain. Di antara 
Danau Eire dan Ontario terdapat air terjun Niagara. 

Gambar 3.46
Sungai Mississippi.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Gambar 3.45
Air terjun Niagara.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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Ciri khas Amerika Serikat antara lain:
1) merupakan negara adidaya karena kekuatan ekonomi dan militer,
2) mata uang dollar AS digunakan sebagai mata uang internasional,
3) mendapat julukan Negeri Paman Sam,
4) memiliki Patung Liberty yang menjadi simbol kebebasan,
5) terdapat Corn Belt yang merupakan kawasan pertanian terbesar di dunia,
6) memiliki air terjun yang terkenal di dunia, yaitu Niagara,
7) penghasil sereal terbesar di dunia,
8) penghasil kapas terbesar kedua di dunia.

c. Brazil

Nama Asli : Republic Federative do Brazil
Ibu Kota  : Brazilia
Batas Negara  
Utara : Kolombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Guiana Prancis
Timur :  Samudra Atlantik
Selatan : Uruguay , Paraguay, Bolivia
Barat : Peru

Brazil adalah negara terbesar 
di Amerika Selatan. Negara ini 
merupakan negara federasi. Brazil 
terbagi menjadi 26 negara bagian. 

Brazil kaya akan hasil alam, baik 
berupa bahan tambang maupun 
flora dan fauna. Luas wilayahnya 
mencapai  8.547.404 km2. Wilayah 
tersebut mencakup bagian tengah 
Amerika Selatan hingga ke arah timur 
laut. Brazil berbatasan hampir dengan 
semua negara di Amerika Selatan.

Jumlah penduduk Brazil 
mencapai 169.800.000 jiwa. Mereka 
terdiri dari penduduk asli dan 
keturunan campuran. Ras campuran 
tersebut merupakan keturunan antara 
penduduk asli dengan bangsa Eropa atau Afrika. Orang Eropa yang pertama 
kali datang ke Brazil adalah bangsa Portugal. Mereka datang dan menetap 
antara abad ke-16 sampai ke-19. Di Brazil juga tinggal orang keturunan Jepang. 
Jumlah mereka lebih dari  2 juta orang. Bangsa Jepang datang ke Brazil sekitar 
tahun 1920-an.  

Kegiatan ekonomi utama yang dilakukan penduduk Brazil adalah 
pertanian dan pertambangan.  Hasil pertanian terbesar adalah kopi. Brazil 
juga menjadi negara penghasil kopi terbesar di dunia. Di bidang pertambangan, 
Brazil memiliki cadangan mineral yang melimpah. Kegiatan pertambangan 

Brazil
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di Brazil menghasilkan bijih besi, 
bauksit, timah hitam, nikel, dan 
mangan. Cadangan mineral terbesar 
di Brazil adalah bijih besi.

Salah satu kenampakan alam 
utama di Brazil adalah Sungai 
Amazon. Di sungai terdapat lembah 
dengan kawasan hutan terbesar di 
dunia.  Lembah ini terletak di daerah 
utara dan barat.

Dataran tinggi terdapat di daerah 
utara dan timur, serta tengah dan 
selatan. Dataran tinggi di daerah ini 
adalah Dataran Tinggi Guiana. Dataran 
tinggi ini membentang dari timur ke 
utara hingga Suriname dan Guyana. 
Puncak tertinggi dari Pegunungan 
Guiana Prancis adalah Gunung Pico 
de Neblina.  Keadaan alam dibedakan 
menjadi beberapa wilayah utama. Di 
daerah tengah dan selatan berupa 
dataran tinggi yang ditutupi semak 
belukar atau hutan lebat. Dataran 
tinggi yang membentang dari tengah 
hingga selatan ini disebut Dataran 
Tinggi Brazil. 

Ciri khas yang dimiliki Brazil yaitu:
1) merupakan negara penghasil kopi terbesar di dunia,
2) memiliki kawasan hutan terbesar di dunia, yaitu di Lembah Amazon,
3) berbatasan dengan hampir semua negara di kawasan Amerika Selatan.

4. Perkembangan Negara-Negara di Benua Afrika
Berikut ini adalah keadaan beberapa negara di Benua Afrika. 

a. Mesir

Nama Asli : Al-Jumhuriah Al-Arabiyah El-Misriyah
Ibu Kota  : Kairo 
Batas Negara  
Utara : Laut Tengah 
Timur :  Laut Merah
Selatan : Sudan
Barat : Libya

Luas wilayah Mesir sekitar 997.739 km2. Secara geografis, Mesir terletak di 
bagian timur laut Afrika. Jumlah penduduk Mesir mencapai 68.470.000 jiwa. 
Hampir seluruh penduduk tinggal di daerah utara.  

Gambar 3.47
Sungai Amazon.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Gambar 3.46
Petani kopi di Brasil.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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Sekitar 98% penduduk Mesir 
berasal dai suku bangsa Hamit (bangsa 
Mesir Kuno). Mereka menaklukkan 
wilayah ini pada tahun 642 M. 
Agama yang dianut sebagian besar 
penduduk adalah Islam. Adapun 
dalam berkomunikasi, penduduk 
Mesir menggunakan bahasa Arab.

Salah satu kegiatan ekonomi 
yang dilakukan penduduk Mesir 
adalah pertanian. Daerah pertanian 
utama terdapat di sepanjang aliran 
Sungai Nil. Daerah pertanian tersebut 
dinamakan Lembah Nil.  Hasil 
pertanian Mesir yaitu kapas, jagung, 
tebu, sayuran, dan buah. Kegiatan 
ekonomi lain yang dilakukan penduduk adalah pertambangan. Hasil tambang 
Mesir yaitu emas, uranium, fosfat, bijh besi, minyak bumi, dan gas alam. Mesir 
merupakan negara terbesar keempat penghasil minyak bumi di Afrika. Industri 
juga berkembang cukup pesat di Mesir. Industri di Mesir mengolah kapas, 
tekstil, dan pakaian.   

Kenampakan alam utama Mesir berupa gurun pasir dan pegunungan. 
Daratan Mesir terbelah menjadi 2 oleh Terusan Suez. Di bagian timur 
adalah Semenanjung Sinai dan di bagian  barat merupakan daratan utama. 
Kenampakan alam di Semenanjung Sinai dibedakan menjadi 2 bagian. Bagian 
utara merupakan gurun pasir. Bagian selatan merupakan pegunungan. Titik 
tertinggi dari pegunungan ini adalah Jabal Katrina.

Adapun 90% daratan utama Mesir berupa gurun pasir. Bagian barat dari 
daratan utama Mesir adalah Gurun Libya. Di sebelah utara gurun ini terdapat 
Depresi Qatara.

Hanya sebagian kecil wilayah 
daratan utama yang ditempati. Daerah 
tersebut berada di sepanjang aliran 
Sungai Nil. Di daerah  dekat Sungai 
Nil terdapat kota-kota utama di Mesir. 
Di tepi Laut Tengah, terdapat Kota 
Alexandria. Kota tersebut merupakan 
pelabuhan utama Mesir. 

Berada di tepi Laut Tengah bagian 
barat sungai merupakan Gurun Libya. 
Daerah ini tidak memiliki sungai dan 
mata air. Terdapat Depresi Qatara 
di Gurun Libya. Di daerah timur 
membentang pegunungan dan plato 
hingga Laut Merah. Puncak tertinggi 

Mesir

Gambar 3.48
Sungai Nil.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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Mesir adalah Jabal Katrina yang terletak di Semenanjung Sinai. Di daerah 
selatan, terdapat Sungai Nil yang mengalir ke utara hingga bemuara di Laut 
Merah. Delta sungai ini menjadi lahan subur.

Beberapa ciri khas yang dimiliki Mesir yaitu:
1) terdapat piramida yang merupakan makam raja-raja Mesir,
2) terdapat spinx, patung singa berkepala manusia,
3) terdapat Terusan Suez hasil karya Ferdinand de Lesseps yang 

menghubungkan antara Laut Merah dengan Laut Tengah,
4) terdapat Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia.

Salah satu kebiasaan masyarakat Mesir Kuno 
adalah mengawetkan jasad orang yang telah mati. 
Jasad yang telah diawetkan disebut mumi. Kata 
mumi berasal dari Persia yang berarti aspal. Pada 
awalnya orang Persia mengira bahwa pembuatan 
mumi dilakukan dengan menggunakan aspal.

Proses pembuatan mumi berlangsung 
berbulan-bulan. Semua organ tubuh orang yang 
mati dikeluarkan, kecuali jantung. Setelah itu 
jasad dikeringkan. Setelah kering, jasad diisi 
dengan rempah-rempah dan linen. Jasad kemudian 
dibungkus dengan linen. 

Sumber: Ensiklopedia Tanya Jawab.

Ensiklopedi

b. Afrika Selatan

Afrika Selatan memiliki luas sekitar 1.224.601 km2. Secara geografis, negara 
ini terletak di bagian paling selatan daratan Benua Afrika. Afrika Selatan adalah 
negara berbentuk republik. Negara ini memiliki 2 ibu kota, yaitu Pretoria dan 
Cape Town. Jumlah penduduk Afrika Selatan sebanyak 40.377.000 jiwa. 
Sebagian besar tinggal di Cape Town.

Penduduk Afrika Selatan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu penduduk 
asli, orang afrikanes/boer, dan orang Asia. Penduduk asli terbesar adalah 
keturunan suku bangsa Zulu. Adapun suku bangsa yang mendiami antara 
lain suku bangsa Zulu, Xhosa, Tswana, Sotho, Venda, Tsonga, Ndebele, Swazi, 
dan Dedi. Adapun orang afrikaner/boer adalah warga keturunan Belanda 
serta pendatang dari Prancis dan Jerman. Bangsa Asia yang tinggal di Afrika 
Selatan adalah keturunan India.

Kegiatan ekonomi Afrika Selatan adalah pertanian, industri, dan 
pertambangan. Meskipun hanya memiliki lahan pertanian yang sempit, Afrika 
Selatan mampu berswasembada untuk kebutuhan makanan seperti, sereal, 



Bab 3. Kenampakan Alam Dunia 101

sayur-sayuran, dan tebu.   Lahan pertanian Afrika Selatan juga menghasilkan 
buah-buahan. Hasil utamanya adalah anggur. Industri Afrika Selatan juga 
berkembang pesat. Negara ini menjadi negara industri utama di Benua Afrika. 
Kota-kota pusat industri di Afrika Selatan yaitu Cape Town, Johannesburg, 
Port Elizabeth, dan Durban. Hasil industri utama Afrika Selatan adalah bahan 
kimia, tekstil, kertas, barang elektronik, dan senjata. 

Gambar 3.49
Suku Bushman.

Sumber: Ensiklopedia Geografi.
Gambar 3.50
Penambangan emas di Afrika Selatan.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Afrika Selatan memiliki kekayaan bahan tambang. Hasil pertambangan 
utama negara tersebut adalah emas, mangan, krom, dan intan. Afrika Selatan 
merupakan penghasil emas terbesar di dunia.   

Kenampakan utama Afrika Selatan dibedakan menjadi 2, yaitu daerah 
pantai dan daerah plato tinggi. 

1) Daerah pesisir pantai
Afrika Selatan memiliki garis pantai pada 2 samudra, yaitu Samudra Hindia 

dan Samudra Atlantik. Dataran pantai merupakan daerah yang subur. Daerah 
pantai menjadi pintu gerbang menuju Tebing Besar (Great Escorpment). Tebing 
Besar menjadi batas antara daerah pesisir pantai dengan daerah plato. Tebing 
Besar membentang mulai dari pantai Samudra Hindia ke daerah pedalaman. 
Titik tertinggi dari Tebing Besar adalah Pegunungan Drakenberg.  

2) Daerah plato
Daerah plato dibedakan menjadi 2, yaitu Highveld di utara dan Middle 

Veld di selatan. Highveld merupakan daerah padang rumput yang berbukit-
bukit. Di sebelah timur laut Highveld terdapat Bushveld. Daerah ini berupa 
padang rumput yang dikelilingi sedikit pepohonan.   Middle Veld merupakan 
lahan kering. Di daerah plato selatan terdapat Gurun Kalahari dan Gurun 
Namib.

Kenampakan alam lain Afrika Selatan adalah danau dan sungai. Afrika 
Selatan tidak memiliki danau besar. Sungai besar yang ada di Afrika Selatan 
adalah Sungai Oramye, Sungai Vaal, dan Sungai Lipompo. Sungai Oranye 
adalah sungai terpanjang di negara tersebut. Sungai ini melintasi daerah 
Highveld. 
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Ciri khas yang dimiliki Afrika Selatan yaitu:
1) memiliki 2 ibu kota,
2) memiliki garis pantai sekaligus di 2 samudra,
3) menjadi negara penghasil anggur terbaik di dunia,
4) menjadi negara penghasil emas terbesar di dunia.

5. Benua Australia
Australia adalah nama sebuah benua. Di benua tersebut terdapat satu 

negara dengan nama yang sama, yaitu Australia.  Wilayahnya mencakup 
seluruh Benua Australia dan beberapa pulau di sekitarnya. 

Orang yang pertama kali menggunakan kata australia adalah Alexander 
Dalrymple. Kata tersebut dimunculkan dalam bukunya yang berjudul An 
Historical Collection of Voyages and Discoveries in the South Pacific Ocean pada  
tahun 1771. Arti kata australia dalam buku tersebut adalah seluruh kawasan 
Pasifik Selatan. Tokoh lain yang juga memopulerkan kata australia adalah 
Matthew Flinders. Kata tersebut tercantum dalam bukunya yang berjudul A 
Voyage to Terra Australis tahun 1814. Baru kemudian pada tahun 1824, kata 
australia resmi digunakan pemerintah Inggris sebagai nama benua.  Namun 
jauh pada masa sebelum penemuan Benua Australia, orang-orang Romawi 
telah menggunakan kata australis yang dalam bahasa latin berarti selatan. Pada 
masa Romawi, beredar cerita mengenai Terra Australis Incognita atau “daerah 
di selatan yang tidak diketahui”.

Pada mulanya Australia digunakan sebagai tempat pembuangan 
narapidana Kerajaan Inggris.  Pemerintah Inggris membangun penjara di 
tempat yang sekarang dikenal dengan nama Sydney. 

Pada tahun 1851 ditemukan emas di Australia. Semenjak itu, orang-
orang Eropa mulai berdatangan ke Australia. Penemuan emas tidak hanya 
memberikan harapan bagi para narapidana, tetapi juga orang-orang yang 
dengan sengaja pindah ke Australia. 

Jumlah penduduk Australia saat ini mencapai 19.485.000 jiwa. Sebagian 
besar penduduk memeluk agama Katolik Roma. Mereka menggunakan bahasa 
Inggris sebagai bahasa utama. 

Lakukan kegiatan berikut bersama teman sebangkumu!

1. Ciri khas yang dimiliki suatu negara dapat berupa kenampakan alam 
maupun kenampakan buatan. Nah sekarang coba kamu cari ciri khas dari 
10 negara di dunia! 

2. Bacalah referensi dari berbagai sumber, seperti bacaan, internet, media 
massa, dan sebagainya!

Eksplorasi
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Kegiatan ekonomi utama Australia adalah pertanian,  pertambangan, 
peternakan, dan industri. Daerah pertanian utama di Australia adalah:
1) New South Wales, Queensland, Victoria, dan Australia Barat sebagai daerah 

penghasil gandum,
2) Queensland dan New South Wales sebagai daerah penghasil tebu, 
3) Tasmania sebagai daerah penghasil sayuran. 
Daerah pertambangan Australia yaitu:
1) New South Wales dan Queensland sebagai daerah tambang batu bara, 
2) Queensland, Australia Barat, dan Victoria sebagai daerah tambang minyak 

bumi, 
3) Kolgarli dan Kalgori sebagai daerah tambang emas,
4) Australia Barat dan Tanjung York sebagai daerah tambang bauksit,
5) Australia Barat, Victoria, dan Tasmania sebagai daerah tambang besi. 

Kegiatan peternakan Australia adalah peternakan sapi dan biri-biri. Daerah 
peternakan terdapat di Queensland, New South Wales, Victoria, dan Australia 
Selatan. Daerah-daerah tersebut memiliki padang rumput yang luas, sehingga 
sesuai untuk lahan peternakan. Hasil dari kegiatan peternakan adalah wol, 
susu, kulit, mentega, dan daging. 

Adapun industri yang berkembang di Australia adalah mesin, mobil, kapal, 
elektronika, besi baja, bahan makanan dan peralatan kedokteran. Kota industri 
utama Australia yaitu Sydney, New Costle, Brisbane, Hobart, Adealaide, dan 
Perth. 

Australia memiliki ciri khas sebagai berikut:
1) memiliki gedung opera Sydney,
2) terdapat hewan khas, yaitu kanguru, 
3) negara penghasil wol terbesar di dunia,
4) negara penghasil batu bara terbesar di dunia.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Uraikan kegiatan ekonomi Amerika Serikat!

2. Bagaimana keadaaan alam di Cina?

3. Apa saja ciri khas Afrika Selatan?

4. Sebutkan negara-negara yang tergabung dalam Kerajaan Inggris Raya!

5. Mengapa Belanda disebut Negara Kincir Angin?

Uji Diri
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• Bumi terbagi atas benua-benua. 
• Benua adalah daratan yang cukup luas di permukaan bumi. 
• Bumi dikelilingi oleh samudra dan laut. 
• Samudra yang ada di bumi yaitu Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, 

Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. 
• Laut yang ada di bumi antara lain Laut Cina Selatan, Laut Karibia, 

Laut Andaman, dan Laut Tengah. Laut terluas adalah Laut Cina 
Selatan.

• Benua Asia dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu Asia Tenggara, Asia 
Barat, Asia Selatan, Asia Timur, dan  Asia Tengah. 

• Kawasan Asia Barat dikenal dengan sebutan Timur Tengah.
• Benua Eropa dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu Eropa Utara, Eropa 

Barat, Eropa Tengah,  Eropa Selatan,  dan  Eropa Timur.
• Di kawasan Eropa Selatan terdapat negara-negara Balkan, yaitu 

negara yang terletak di Semenanjung Balkan. Negara-negara 
tersebut yaitu Kroasia, Bosnia Herzegovina, Serbia, Montenegro, 
Macedonia, Albania, dan Yunani.  

• Di kawasan Eropa Timur terdapat negara-negara yang disebut 
Negara Baltik, yaitu negara-negara yang berada di sekitar Laut 
Baltik. Negara-negara tersebut yaitu Latvia, Lithuania, Estonia, 
Belarusia, Ukraina, Moldova, Rumania, dan Bulgaria. 

• Benua Amerika di bagi ke dalam 3 kawasan yaitu Amerika Utara, 
Amerika Tengah, dan Amerika Selatan.

• Benua Afrika terbagi menjadi 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika 
Selatan, Afrika Tengah, Afrika Barat, dan  Afrika Timur

• Benua Australia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra 
Pasifik di sebelah selatan.

• Benua di bumi yang tidak berpenghuni yaitu Benua Antartika.
• Benua Australia terdiri atas 6 negara bagian dan 2 daerah 

teritorial. 

Inti Sari
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I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c,  atau d di depan jawaban 
yang tepat!

1. Korea dan RRC merupakan batas negara Jepang sebelah ….
a. timur c. utara
b. barat d. selatan

2. Letak astronomis Benua Eropa adalah pada garis lintang ….
a. 71o8’ LU – 36o LU c. 66o LU – 9o30’ LU
b. 81o LU – 30o LU d. 60o LU – 95o LU

3. Sungai yang bermuara di Laut Kaspia adalah Sungai ….
a. Volga c. Dan
b. Ural d. Rione

4. Berikut ini yang merupakan negara di kawasan Eropa Barat adalah ….
a. Yunani c. Luksemburg
b. Finlandia d. Lithuania

5. Pegunungan terpanjang di Eropa adalah ….
a. Balkan c. Pyrene
b. Karpathia d. Alpen

Geologis :  berkaitan dengan komposisi, struktur, dan sejarah 
bumi

Iklim : keadaan hawa pada suatu daerah dalam jangka waktu 
tertentu

Kawasan  : daerah tertentu dengan ciri-ciri tertentu
Penduduk : orang yang mendiami suatu tempat
Pesisir : tanah datar berpasir di pantai
Planet  : planet yang tidak mengeluarkan cahaya atau panas.
Produsen : penghasil barang
Tata surya : tatanan yang terdiri dari matahari sebagai pusat 

peredaran planet 

Ingatlah Selalu

Penilaian Tertulis
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6. Australia dan Tasmania dihubungkan oleh Selat ….
a. Torrens c. Bass
b. Dundons d. Clarence

7. Gunung tertinggi di Benua Afrika adalah Gunung ….
a. Kosciusko c. Elbrus
b. Aconcagua d. Kilimanjaro

8. Gunung tertinggi di Benua Amerika adalah ….
a. Aconcagua c. Elbrus
b. Kosciusko d. Kilimanjaro

9. Sungai terpanjang dan terluas di Benua Amerika adalah ….
a. Mississippi c. Missouri
b. Amazon d. Tenenesse

10. Benua Amerika mengalami 4 iklim, karena ….
a. wilayah Benua Amerika sangat luas
b. wilayah Benua Amerika memanjang dari kutub utara hingga kutub 

selatan
c. Benua Amerika memiliki pantai terpanjang di dunia
d. Benua Amerika terdiri dari sungai, danau, gunung, dan teluk

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang 
jelas dan  tepat!

1. Sebutkan 5 pegunungan yang berada di Benua Asia!

2. Sebutkan batas-batas Benua Asia!

3. Bagaimana pembagian iklim di Benua Eropa?

4. Sebutkan ciri khas Benua Australia!

5. Sebutkan 4 danau yang terkenal di Amerika!

1. Gambarlah peta salah satu benua, kemudian tandailah kenampakan 
alam pentingnya!

2. Amati peta-peta benua, kemudian tuliskan persamaan maupun 
perbedaan kenampakan yang kamu temui berdasarkan peta 
tersebut!

Penilaian Proyek
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I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c,  atau d di depan jawaban 
yang tepat!

1. Daerah penggembalaan terluas di Argentina adalah ….
a. Depresi Qatara c. Pegunungan Andes
b. Patagonia d. Pegunungan Appalachia

2. Kota pelabuhan terbesar di Mesir adalah ….
a. Alexandria c. Cape Town
b. Kairo d. Johannesburg

3. Letak astronomis Provinsi Bangka Belitung adalah ….
a. 4o – 6o LS dan 119o – 121o BT
b. 1o – 5o LS dan 104o – 109o BT
c. 1o – 4o LS dan 120o – 124o BT
d. 1o – 3o LS dan 101o – 104o BT

4. Usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan komunitas laut 
adalah ….
a. menangkap ikan dengan jaring yang lubangnya kecil
b. menanam pohon bakau di sepanjang pantai 
c. membuang limbah ke laut
d. merusak terumbu karang

5. Batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif adalah … mil.
a. 12 c. 200
b. 50 d. 350

6. Usaha pemanfaatan sumber-sumber alam dinamakan ….
a. abrasi c. eksplorasi
b. erosi d. eksploitasi

7. Negara yang diterima menjadi anggota ASEAN pada tanggal 16 
Desember 1998 adalah ….
a. Laos c. Kamboja
b. Myanmar d. Vietnam

8. Dua negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara adalah ….
a. Filipina dan Vietnam
b. Kamboja dan Laos
c. Thailand dan Myanmar
d. Singapura dan Indonesia

Ulangan Semester 1
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9. Daerah paling sempit dari tanah genting di Thailand terdapat di 
Kota ….
a. Rat c. Phet
b. Suphan d. Kra

10. Yordania termasuk wilayah Asia ….
a. Utara c. Timur
b. Selatan d. Barat

11. Pegunungan di RRC bagian barat adalah ….
a. Chang Bai c. Tuman
b. Popi Shan d. Kunlun

12. Batas antara Benua Eropa dengan Benua Asia adalah Pegunungan ….
a. Ural c. Alpen
b. Andes d. Himalaya

13. Berikut ini yang tidak termasuk bangsa-bangsa yang mendiami Benua 
Eropa adalah ….
a. Germania c. Keit
b. Maori d. Slovakia

14. Senjata khas penduduk asli Australia adalah ….
a. mandau c. boomerang
b. pedang d. panah

15. Batas sebelah utara Australia adalah …..
a. Samudra Hindia c. Laut Tasman
b. Samudra Pasifik d. Laut Timur

16. Depresi Qatara terletak di negara ….
a. Qatar c. Zaire
b. Mesir d. Aljazair

17. Negara yang tidak dilalui Sungai Nil adalah ….
a. Ethiopia c. Somalia
b. Mesir d. Sudan

18. Berdasarkan letak astronomisnya, Benua Amerika memiliki … 
iklim.
a. 1 c. 3
b. 2 d. seluruh tipe

19. Penduduk asli Benua Amerika adalah suku ….
a. Maori c. Badui
b. Indian d. Aborigin

20. Semenanjung Sinai terdapat di negara ….
a. Mesir c. Libya
b. Aljazair d. Tunisia
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21. Australia semula disebut Terra Australis Incognito, yang artinya  ….
a. tanah baru di dunia selatan
b. benua selatan tidak berpenghuni
c. daerah selatan yang tidak diketahui
d. tanah tandus dan tidak dikenal

22. Terumbu karang di daerah timur Australia disebut ….
a. The Great Dividing Range
b. The Great Barriers Reef
c. The Great Artesian Basin
d. The Great Watershed

23. Plato di Afrika bagian utara dan barat disebut ….
a. Afrika Bawah
b. Afrika Atas
c. Afrika Tengah
d. Great Riff Valley

24. Komoditas pertanian utama Prancis adalah ….
a. strowberi
b. gandum
c. barley
d. anggur

25. Negara yang tidak termasuk dalam kawasan Skandinavia yaitu ….
a. Swedia
b. Denmark
c. Finlandia
d. Swiss

26. Dataran tinggi yang terdapat di Amerika Serikat yaitu ….
a. Dataran Tinggi  Kolorado
b. Dataran Tinggi Meksiko
c. Dataran Tinggi Guyana
d. Semenanjung Yucatan

27. Daerah pertanian jagung di Amerika Serikat disebut ….
a. spring wheat
b. wheat belt
c. corn belt
d. cotton belt

28. Berikut ini yang bukan merupakan suku bangsa asli Benua Amerika 
yaitu ….
a. Inca
b. Apache
c. Mohican
d. Kelt
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29. Kota pusat kesenian di Amerika Serikat adalah ….
a. Chicago
b. New York
c. Philadelpia
d. California

30. Penduduk Laos mayoritas beragama ....
a. Shinto
b. Buddha
c. Hindu
d. Kong Hu Cu

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Tanjung Pinang adalah ibu kota Provinsi ....

2. Selat Sunda adalah laut penghubung Pulau Jawa dengan ....

3. Jumlah provinsi di Indonesia tahun 2004 adalah ... provinsi. 

4. Wilayah laut teritorial Indonesia mengalami perkembangan diukur 
dari ....

5. Pabrik pupuk urea amoniak di Indonesia terdapat di Provinsi ....

6. New Kip adalah mata uang negara ....

7. Lagu kebangsaan Myanmar adalah ....

8. Teritorial Australia Utara beribu kota di ....

9. Gunung Fuji terletak di Pulau ....

10. Istana presiden Amerika Serikat disebut ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang 
jelas dan tepat!

1. Mengapa laut dan perairan di antara pulau-pulau menjadi pemersatu 
Indonesia?

2. Apa saja yang menjadi dasar pemekaran provinsi di Indonesia?

3. Sebutkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara!

4. Sebut dan jelaskan iklim di Benua Eropa!

5. Sebutkan karakteristik Benua Amerika!



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat mengetahui gejala (peristiwa) alam yang 
terjadi di Indonesia dan negara tetangga, serta mengenal cara-cara menghadapi bencana alam.

GEJALA ALAM DI INDONESIA DAN 
NEGARA TETANGGA4

BAB

Gambar di atas merupakan akibat gempa bumi. Inilah contoh bencana 
alam yang dapat menimpa manusia. Apa akibat gempa bumi bagi manusia? Di 
Indonesia sering terjadi bencana alam yang menimbulkan kerusakan dan korban 
jiwa. Beberapa daerah pernah dilanda gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan 
sebagainya. Bagaimana cara kita dalam menghadapi bencana alam?

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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A. Gejala Alam di Indonesia

Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari alam.  Alam menyediakan 
berbagai macam kebutuhan manusia. Manusia membutuhkan sawah untuk 
bercocok tanam. Manusia juga memerlukan air sungai untuk mengairi sawah. 
Manusia membutuhkan kayu di hutan sebagai bahan membuat meja, kursi, 
almari, atau lainnya. 

Begitu banyak manfaat alam bagi manusia. Maka dari itu, kelestarian 
alam menjadi tanggung jawab seluruh umat manusia. Jika alam rusak, maka 
manusia akan kesulitan mencukupi kebutuhannya. 

Selain memberikan manfaat, alam juga dapat mendatangkan bencana bagi 
manusia. Terdapat berbagai macam peristiwa alam yang dapat membahayakan 
manusia. Peristiwa tersebut dinamakan bencana alam. 

 Nah, tahukah kamu macam-macam bencana alam? Kerugian apa saja yang akan 
diderita manusia? Lalu, dapatkah manusia mencegah terjadinya bencana alam? Untuk 
menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari materi berikut ini!

Tahukah kamu yang dimaksud dengan gejala alam? Gejala alam apa saja yang 
kamu ketahui? Gejala alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh alam. Banyak 
gejala alam yang terjadi di sekitar kita. Kamu tentunya pernah membaca atau 
melihat berita mengenai banjir, gunung meletus, ataupun gempa bumi. 
Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan gejala alam. Berita mengenai bencana 
alam apa yang pernah kamu lihat atau kamu baca?

Lalu apa kaitan antara gejala alam dengan bencana alam? Bencana alam 
merupakan gejala alam yang mendatangkan kerugian bagi manusia. Bencana 
alam mampu menghancurkan harta benda manusia. Bahkan, bencana alam 
yang terjadi dapat merenggut nyawa manusia. Dalam tsunami yang terjadi 
di Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 26 Desember  2004, ratusan ribu orang 
meninggal dunia.

Gambar 4.2
Keadaan sekitar Masjid Baiturrahman di Kota 
Banda Aceh setelah tsunami.

Sumber: www.www.wordpress.com

Gambar 4.1 
Keadaan sekitar Masjid Baiturrahman di Kota 
Banda Aceh sebelum tsunami.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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Terdapat 2 faktor yang memengaruhi gejala alam, yaitu keadaan alam 
dan perilaku manusia. Gejala alam yang dipengaruhi keadaan alam antara 
lain gempa bumi,  gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan angin topan. 
Adapun gejala alam yang terjadi akibat perilaku manusia adalah banjir dan 
tanah longsor.

Gejala alam yang terjadi di Indonesia juga terjadi di negara-negara 
tetangga. Mengapa demikian? Karena kenampakan alam negara-negara tetangga  
hampir sama dengan kenampakan alam di Indonesia. Misalnya, gempa bumi 
dan letusan gunung berapi  juga dialami Filipina. Bencana tsunami pernah 
dialami Thailand.  Banjir juga sering melanda Vietnam, Kamboja, dan Laos.  

Berikut ini akan diuraikan macam-macam gajala alam yang terjadi di 
sekitar kita.  

1. Gempa Bumi 
Wilayah Asia Tenggara terletak di antara pertemuan 3 lempeng besar 

bumi, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng 
Pasifik. Pergerakan lempeng bumi tersebut dapat mengakibatkan gempa bumi. 
Indonesia juga sering mengalami gempa bumi. Tahukah kamu daerah mana saja 
di Indonesia yang pernah dilanda gempa bumi? Mungkin di antara kamu pernah ada 
yang mengalami gempa bumi?Bagaimana rasanya?

Gempa bumi adalah getaran 
yang terjadi di permukaan bumi. 
Sebenarnya, gempa terjadi setiap 
hari di bumi. Lalu kenapa kita tidak 
merasakan tiap hari? Kebanyakan 
gempa terjadi  dengan kekuatan kecil 
dan tidak menyebabkan kerusakan. 
Gempa bumi dengan kekuatan 
besar dapat menyebabkan kerugian 
bagi manusia. Gejala alam tersebut 
mampu merobohkan berbagai 
macam bangunan. Reruntuhan 
bangunan inilah yang kemudian 
dapat menimbulkan korban jiwa.  

Tahukah kamu cara mengukur 
kekuatan gempa bumi? Kekuatan 
gempa bumi dapat diukur dengan 
Pengukur Richter. Berdasarkan 
Pengukur Richter, gempa bumi 
dikelompokkan menjadi 9 ukuran. 
Ukuran tersebut dimulai dari skala 
1 sampai 9. Skala ini disebut Skala 
Richter (SR). Makin besar skalanya, 
berarti makin besar kekuatan gempa 
bumi  tersebut. Kekuatan gempa juga 

Gambar 4.3
Kerusakan akibat gempa bumi.

Sumber: www.gis.bmg.go.id

Gambar 4.4 
Seismograf digunakan untuk mengukur kekuatan 
gempa bumi.

Sumber: www.tiscali.czmultimages
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dapat diukur dengan Skala Mercalli. 
Ukuran Skala Mercalli dimulai dari 
skala 1 sampai 12. Namun ukuran ini 
jarang digunakan saat ini. Alat yang 
digunakan untuk mengukur kekuatan 
gempa bumi adalah seismograf. 

Gempa bumi dapat dibedakan 
menjadi 2, yaitu gempa tektonik 
dan gempa vulkanik. Gempa bumi 
vulkanik adalah gempa bumi yang 
terjadi saat akan terjadi letusan 
gunung api. Gempa bumi vulkanik 
disebabkan oleh pergerakan magma 
ke atas di dalam gunung berapi. 
Magma yang bergerak ke atas, akan 
memecah batuan yang mengakibatkan 
getaran berkepanjangan. Getaran ini 
dirasakan hingga ke permukaan 
bumi.

Lalu apa yang dimaksud dengan 
gempa bumi tektonik? Gempa bumi 
tektonik adalah  gempa bumi yang 
disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Lempeng bumi selalu bergerak 
sepanjang waktu. Lempeng bumi berhimpitan satu sama lain. Gesekan 
antartepian lempeng inilah yang mengakibatkan gempa bumi. 

Titik gempa bumi tektonik biasanya berada di dasar laut. Getaran gempa 
tersebut dirasakan hingga ke daratan. Titik pusat gempa ini disebut episentrum. 
Pada saat terjadi gempa bumi di Yogyakarta, episentrumnya terdapat di 
Samudra Hindia. Gempa  berkekuatan 6,3 SR tersebut terjadi pada tanggal 27 
Mei 2006. Sebagian besar wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 
Kota Klaten di Jawa Tengah hancur. Sekitar 6.234 orang meninggal dan 300.000 
keluarga kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang terjadi di Sumatra Barat 
tanggal 6 Maret 2007 menewaskan 79 orang. Pada tanggal 26 Desember 2004, 
terjadi gempa bumi dahsyat di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara. 
Gempa bumi tersebut diperkirakan berkekuatan 8,9 SR. Selain itu, gempa juga 
menimbulkan tsunami yang menewaskan lebih dari 150.000 orang. Berikut ini 
gempa bumi yang terjadi di beberapa negara.
Perhatikan tabel berikut ini!

Terdapat 3 lempeng bumi di Asia 
Tenggara, yaitu Lempeng Eurasia, 
Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng 
Pasifik.

Jangan Lupakan

Gambar 4.5
Pergerakan lempeng bumi.

Sumber: Ensiklopedia Geografi.

No. Lokasi Waktu
Skala 

Richter
Korban Jiwa

1. Tangshan, Cina 28 Juli 1976 8,1 242.000

2. Cina 22 Mei 1920 8,5 200.000
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No. Lokasi Waktu
Skala 

Richter
Korban Jiwa

3. Armenia, Uni Soviet 8 Desember 1988 6,9 100.000

4. Tokyo, Jepang 1 September 1923 8,3 99.000

5. Italia 28 Desember 1908 7,5 83.000

6. Peru 31 Mei 1970 7,7 66.790

7. Kansu, Cina 26 Desember 1932 7,6 70.000

8. Italia 13 Januari 1915 7,5 32.600

9. Turki 26 Desember 1939 7,6 32.000

10. Chile 24 Januari 1939 8,3 28.000

Indonesia berada di wilayah yang menjadi pertemuan 3 lempeng bumi. 
Maka dari itu, wilayah Indonesia rentan akan bencana gempa bumi. Berkali-
kali gempa bumi yang melanda wilayah di Indonesia menjadi pelajaran bagi 
kita untuk meningkatkan sistem keamanan dan penyelamatan.

2. Gunung Meletus
Wilayah Asia Tenggara juga dilalui  2 rangkaian pegunungan besar 

di dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Pertemuan kedua 
rangkaian pegunungan tersebut adalah di Sibolga, arah Laut Banda. 

Di Indonesia, banyak wilayah yang terbentuk dari aktivitas vulkanik. Hal 
ini menyebabkan di negara kita sering terjadi letusan gunung berapi. Kamu 
tentunya pernah mendengar berita tentang letusan gunung api. Nah sekarang 
coba  kamu sebutkan gunung api yang pernah meletus di Indonesia!

Gunung yang dapat meletus 
adalah gunung yang masih aktif. Apa 
ciri-ciri gunung yang masih aktif? Ciri 
utamanya adalah puncak gunung 
tersebut mengeluarkan asap. Di 
Indonesia terdapat 400 gunung 
api. Sekitar 128 gunung tersebut 
merupakan gunung api aktif. Sebanyak 
22 gunung api aktif terdapat di Pulau 
Jawa. Bahaya apa yang ditimbulkan oleh 
letusan gunung api? Bahaya utama 
dari letusan gunung adalah lontaran 
material, seperti abu vulkanik, batu, 
lahar, dan awan panas. 

Gambar 4.6
Letusan sebuah gunung berapi.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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Letusan gunung api membahayakan jiwa manusia. Beberapa peristiwa 
meletusnya gunung api membawa korban jiwa yang cukup banyak. Pada saat 
terjadi letusan Gunung Krakatau tahun 1883, sekitar 36.000 orang meninggal. 
Letusan Gunung Kelud tahun 1990 menyebabkan lebih dari 70 orang meninggal 
dunia.  

Penduduk yang tinggal di sekitar gunung api hendaknya mewaspadai 
tanda-tanda gunung yang akan meletus. Naiknya suhu di sekitar gunung 
menjadi salah satu tanda gunung akan meletus. Pada saat suhu di sekitar 
gunung naik, maka banyak hewan yang turun ke lereng gunung. Selain melihat 
tanda-tanda alam, masyarakat juga dapat mengetahui perkembangan aktivitas 
gunung berapi dari informasi yang disampaikan pemerintah. Lembaga 
pemerintah yang mengurusi masalah kegunungapian  adalah Badan Meteorologi 
dan Geofisika (BMG).

Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa. Pada awalnya, gunung 
tersebut memiliki ketinggian 4.000 m. Tetapi setelah meletus 5 April 1815, 
ketinggiannya menjadi 2.850 m.

Letusan Gunung Tambora menghancurkan ratusan hektar lahan pertanian 
dan menyebabkan 10.000 orang meninggal dunia. Debu vulkanik dari letusan 
gunung tersebut juga memenuhi angkasa. Akibatnya, Pulau Sumbawa tidak 
mendapat sinar matahari. Keadaan menjadi gelap gulita, serta udara menjadi 
dingin dan kotor. Peristiwa tersebut menyebabkan sekitar 66.000 orang 
meninggal dunia.

Sumber: Microsoft Encarta Premium 2006.

Ensiklopedi

3. Tsunami 
Tahukah kamu yang dimaksud 

dengan tsunami? Tsunami berasal dari 
bahasa Jepang yang berarti ombak 
besar di pelabuhan. Gelombang tersebut 
berawal di laut yang kemudian 
bergerak menuju pantai. Tsunami 
bisa menyebabkan kerusakan dan 
korban jiwa. Gelombang tsunami 
dapat mencapai ketinggian lebih dari 
30 m. Kecepatannya dapat mencapai 
725-800 km per jam dan mampu 
menempuh jarak ratusan kilometer.

Tsunami dapat disebabkan 
oleh gempa di dasar laut maupun 
letusan gunung berapi. Tsunami 

Gambar 4.7
Tsunami.

Sumber: resistir.info
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yang terjadi di Nanggroe Aceh 
Darussalam disebabkan oleh gempa 
yang terjadi di dasar laut. Akibat 
tsunami tersebut, ratusan ribu 
orang meninggal. Tsunami ini juga 
melanda Thailand, Srilanka, dan 
India. Tsunami yang terjadi pada 17 
Juli 2006 di Pangandaran, Jawa Barat 
juga disebabkan oleh gempa di dasar 
laut.

Tsunami yang disebabkan 
letusan gunung api pernah  terjadi di 
Indonesia pada 26 Agustus 1883. Pada 
tahun tersebut, Gunung Krakatau 
mengeluarkan letusan mahadahsyat. Letusannya terasa hingga Brisbane di 
Australia dan abunya sampai ke Kepulauan Madagaskar di Afrika. Akibat 
letusan tersebut, terjadi tsunami setinggi lebih dari 40 m yang menghancurkan 
tiga per empat wilayah pulau gunung api tersebut. Sekitar 36.000 orang 
meninggal dalam bencana tersebut. 

Beberapa wilayah di Indonesia rawan terhadap tsunami, seperti Nanggroe 
Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, 
sepanjang pesisir pantai di PuIau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Tengah, 
Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Balikpapan, Maluku, Biak, dan Fak-Fak.     

Gambar 4.8
Gunung Anak Krakatau.

Sumber: www.gso.uri.edu

4. Banjir
Pernahkah kamu melihat bencana banjir? Di mana banjir tersebut terjadi? Apa 

pula penyebabnya? Banjir dapat disebabkan oleh alam maupun perilaku manusia. 
Salah satu penyebab banjir adalah tingginya curah hujan di suatu wilayah. 
Curah hujan yang tinggi menyebabkan sungai tidak mampu menampung air. 
Akibatnya, air sungai meluap dan menggenangi daratan.

Banjir dapat disebabkan oleh gelombang tsunami. Air laut yang mengalir 
ke daratan dalam jumlah besar menggenangi daratan. Air menggenang karena 
tanah tidak mampu menyerap dan air tidak dapat mengalir dengan lancar.

Penyebab lain dari banjir adalah sungai dan selokan  yang penuh sampah. 
Bila kita membuang sampah di sungai atau selokan, maka akan menyumbat 
aliran air. Pada saat musim hujan, air akan meluap dan mengalir ke darat.  

Terdapat beberapa daerah rawan tsunami di Indonesia. Sekarang coba 
kamu buka atlasmu, kemudian tandai daerah-daerah tersebut dengan pensil 
warna!

Eksplorasi
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Contoh banjir yang diakibatkan oleh 
penumpukan sampah di sungai dan 
selokan terjadi di Jakarta pada tanggal 
2 Februari 2007.  

Sungai yang penuh sampah 
menyebabkan air tidak dapat mengalir 
lancar. Pada saat musim hujan, air 
akan meluap ke darat. Pengrusakan 
hutan juga menjadi penyebab banjir. 
Penebangan liar menyebabkan hutan 
gundul. Akar pohon di hutan berguna 
untuk mengikat air. Apabila hutan 
rusak, maka tidak ada lagi sarana yang 
dapat digunakan untuk menahan 
air. Akibatnya, air akan terus mengalir yang bila dalam jumlah besar akan 
menyebabkan banjir. Banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia 
seperti Sulawesi dan Kalimantan, disebabkan oleh kerusakan hutan. 

Perilaku manusia dalam memelihara alam menjadi faktor utama terjadinya 
banjir. Kebiasaan membuang sampah di selokan dan sungai serta menebang 
hutan sembarangan menjadi penyebabnya. 

Gambar 4.9
Banjir.

Sumber: www.media-indonesia.com

Lakukan kegiatan berikut ini bersama kelompok belajarmu!
1. Sebutkan gejala alam berupa banjir yang terjadi di Indonesia!
2. Carilah data dari berbagai media massa!
3. Tulislah data yang kalian peroleh pada sebuah tabel!

Eksplorasi

5. Tanah Longsor
Tanah longsor biasanya terjadi di daerah pegunungan. Makin curam 

kemiringan suatu daerah, maka makin besar kemungkinan terjadinya tanah 
longsor. Luncuran tanah pada saat terjadi tanah longsor dapat menimbun 
segala sesuatu yang ada di bawahnya. 

Tanah longsor disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah 
kerusakan hutan. Hutan yang berada di lereng pegunungan berguna untuk 
mengikat tanah. Jika tidak ada pepohonan, maka tanah akan larut saat hujan. 
Bila hujan lebat, maka tanah di lereng pegunungan akan runtuh. Banjir juga 
dapat menghanyutkan tanah. Penyebab lain tanah longsor adalah gempa bumi. 
Gempa dengan kekuatan besar dapat meruntuhkan tanah. Beban bangunan di 
lereng-lereng pegunungan juga dapat mengakibatkan tanah longsor. 
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Tanah longsor merugikan manusia. Longsoran tanah dapat menimbun 
bangunan, merusak jalan, dan bangunan lainnya. Tanah longsor tidak hanya 
merusak harta benda, tetapi juga membahayakan jiwa manusia. Tanah longsor 
yang terjadi di Leuwigajah, Jawa Barat tahun 2005 menyebabkan ratusan orang 
meninggal. Pada tanggal 26 Desember 2007, terjadi bencana tanha longsor di 
Ledoksari, Karanganyar, Jawa Tengah . Bencana tersebut menyebabkan 36 
orang meninggal. Tanggal 15 Januari 2008, tanah longsor melanda Jayapura, 
Papua. Sekitar 11 orang meninggal dunia.

6. Angin 
Gejala alam lain yang sering terjadi di Indonesia adalah angin. Terdapat 

beberapa angin terkenal di negara kita. Salah satunya adalah angin jatuh. 
Angin jatuh bersifat kering dan panas. Angin jatuh bertiup dari puncak gunung 
menuju lereng gunung. Angin jatuh dapat merusak tanaman. Beberapa angin 
jatuh di Indonesia antara lain angin bohorok di Sumatra Utara, angin brubu di 
Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah, serta angin gending di Jawa Timur.

Angin yang juga membahayakan manusia adalah angin topan. Angin 
ini bertiup kencang menerjang apa saja yang dilewati. Angin topan mampu 
merobohkan bangunan, pohon, dan merusak bangunan lain. Angin yang 
membawa akibat sama dengan angin topan adalah angin puting beliung. 
Angin yang gerakannya berputar ini menjadi salah satu pembawa bencana 
bagi manusia.

Angin topan juga pernah melanda beberapa negara di dunia. Terdapat 3 
topan terburuk yang pernah melanda Bangladesh. Pada tanggal 12 November 
1970, Topan Bhola menewaskan 500.000 orang. Tanggal 29 April 1991, Topan 
Gorky menewaskan sekitar 138.000 orang. Pada tanggal 15 November 2007, 
Bangladesh dilanda Topan Sidr. Diperkirakan lebih dari 3.000 orang meninggal 
dunia akibat angin topan ini. Sementara itu, tanggal 24 – 31 Agustus 2005 terjadi 
angin topan yang melanda wilayah tenggara Amerika Serikat. Angin topan 
tersebut bernama Katrina. Diperkirakan sekitar 1289 orang meninggal. Daerah 
yang mengalami kerusakan paling parah adalah Kota New Orleans.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Apa yang dimaksud dengan bencana alam?

2. Skala apa yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa bumi? 
Jelaskan!

3. Jelaskan pengertian tsunami!

4. Apa saja penyebab banjir? 

5. Sebutkan macam-macam angin jatuh!

Uji Diri
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Terdapat berbagai macam gejala alam yang terjadi di Indonesia. Gejala 
alam tersebut dapat menyebabkan bencana alam yang  membahayakan 
kelangsungan hidup manusia. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mengatasi 
terjadinya bencana alam. Upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengatasi 
bencana alam? Adakah bencana alam yang dapat kita cegah terjadinya?

Terdapat beberapa bencana alam yang dapat kita cegah. Namun, ada juga 
bencana alam yang tidak dapat kita cegah. Untuk itu, kita perlu memahami 
hal-hal yang harus dilakukan pada saat bencana terjadi. Usaha untuk mengatasi 
bencana alam disebut mitigasi. 

Mitigasi perlu dipahami oleh semua pihak, baik pemerintah maupun 
masyarakat. Kesiapan dalam menghadapi bencana sangat diperlukan. Hal 
ini berguna untuk mengurangi kerugian yang akan terjadi. Kita juga dapat 
melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya bencana alam yang 
dapat dicegah. 

Upaya penanggulangan bencana 
alam perlu dipahami sejak dini. Hal 
ini karena bencana dapat terjadi 
kapan saja. Datangnya bencana alam 
tidak dapat diperkirakan. Untuk itu, 
semua pihak harus memahami dasar-
dasar dalam penanggulangan bencana 
alam. 

Berikut ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi 
terjadinya bencana alam.

1. Gempa Bumi
Gempa bumi merupakan salah satu gejala alam yang tidak dapat 

diperkirakan terjadinya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi gempa 
bumi? Apa pula yang dapat kita lakukan saat gempa bumi benar-benar terjadi?

a. Persiapan menghadapi gempa bumi
Negara kita termasuk wilayah rawan gempa bumi. Untuk itu, kita perlu 

mempersiapkan diri menghadapi gejala alam tersebut. Upaya yang dapat kita 
lakukan untuk menghadapi gempa bumi yaitu:
1) Menentukan tempat-tempat perlindungan. Tempat perlindungan tersebut 

harus dapat melindungi kita dari benda-benda yang jatuh. Salah satu 
tempat untuk berlindung adalah kolong meja.

2) Menyediakan air minum untuk keperluan darurat. Kita dapat mengisi botol 
bekas air mineral untuk menyimpan air. Kebutuhan air minum tiap orang 
biasanya 2-3 liter sehari.

3) Menyiapkan tas ransel yang diisi dengan barang-barang yang dibutuhkan 
saat pengungsian. Barang-barang tersebut antara lain:

B. Cara Menghadapi Bencana Alam

Hal pertama kali yang harus dilakukan 
saat terjadi bencana alam adalah tetap 
tenang. 

Jangan Lupakan
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a) lampu senter dan baterai cadangan,
b) baju hangat/jaket,
c) pakaian dalam,
d) air minum,
e) perlengkapan P3K, seperti obat penghilang rasa sakit, plester, pembalut, 

dan sebagainya,
f) makanan yang tahan lama, seperti biskuit,
g) sejumlah uang tunai,
h) buku tabungan,
i) korek api, 
j) lilin, 
k) helm.

4) Mengencangkan mebel atau perabotan rumah tangga lain yang mudah 
rubuh dengan langit-langit rumah atau dinding.

5) Menempelkan kaca film pada kaca jendela atau kaca lemari. Tujuannya 
agar kaca tidak pecah berhamburan saat terjadi gempa bumi.

6) Mencari tempat evakuasi atau rumah sakit terdekat. 
7) Mengetahui letak laut atau sungai agar kita tidak berlindung di tempat-

tempat tersebut. Kita jangan berlindung dari gempa di daerah dekat laut, 
karena gempa bumi dapat menyebabkan tsunami. 

b. Ketika terjadi gempa 
Hal yang pertama kali dilakukan saat terjadi gempa bumi adalah tetap 

tenang. Kita hendaknya jangan panik. Bila panik, kita tidak akan dapat berpikir 
dengan baik. Selanjutnya, kita dapat melakukan hal-hal berikut ini:
1) Bila berada di dalam rumah, hal yang harus kita lakukan adalah:

a) menjauh dari  benda yang dapat menyebabkan luka, seperti kaca dan 
benda-benda yang tergantung, serta  pipa gas,

b) segera  berlindung di kolong meja,
c) matikan kompor dan alat elektronik yang dapat menyebabkan 

timbulnya api,
d) jangan terburu-buru keluar dari rumah atau gedung, tunggulah sampai 

gempa mereda, dan sesudah agak tenang, ambil tas ransel berisi barang-
barang keperluan darurat dan keluar dari rumah/gedung menuju ke 
tanah kosong sambil melindungi kepala dengan helm atau barang-
barang yang dapat digunakan untuk melindungi kepala.

2) Bila berada di bangunan berlantai lebih dari satu, hal yang dapat kita 
lakukan adalah:
a) tetap di lantai tempat kita berada,
b) jangan menggunakan elevator atau lift,
c) jangan cepat-cepat keluar ruangan, 
d) jangan berdesak-desakan saat hendak keluar ruangan.

3) Bila berada di luar ruangan, hal yang harus kita lakukan adalah:
a) cari tempat yang jauh dari bangunan atau pohon besar,
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b) jangan memasuki ruangan untuk mengantisipasi terjadinya gempa 
susulan, 

c) ambil posisi tiarap di tanah agar tidak terlempar,
d) jauhi bangunan,  pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik.

4) Bila kita sedang mengendarai kendaraan bermotor, hal yang dapat 
dilakukan adalah:
a) kurangilah kecepatan secara bertahap dan segera menepi,
b) jangan mengerem dengan mendadak atau menggunakan rem 

darurat,
c) jangan berhenti di tengah jalan layang, jembatan, di bawah kabel 

tegangan tinggi, maupun di dekat pom bensin,
d) tunggu keadaan benar-benar aman sebelum menjalankan kendaraan 

kembali.
5) Cari informasi mengenai gempa bumi yang terjadi lewat televisi atau 

radio.
6) Utamakan keselamatan terlebih 

dahulu, jika terjadi kerusakan 
pada tempat kamu berada, 
segeralah mengungsi ke tempat 
pengungsian terdekat.

7) Pada saat melakukan evakuasi, 
pastikan tidak ada anggota 
keluarga yang tertinggal. Ajaklah 
tetangga terdekat untuk pergi 
bersama-sama.
Karena negara kita termasuk 

daerah rawan gempa, maka perlu 
dibuat rumah dan bangunan lain 
yang tahan gempa. Hal ini seperti 
yang dilakukan di daerah Sleman, 
Yogyakarta. 

2. Gunung Meletus
Hal pertama yang harus kita lakukan untuk menghadapi letusan gunung 

berapi adalah mengetahui tanda-tanda alam yang terjadi di sekitar gunung. 
Apa saja tanda-tanda alam tersebut?

Tanda-tanda gunung api akan meletus antara lain:
a. suhu udara yang makin panas di sekitar gunung,
b. suhu udara panas menyebabkan banyak hewan yang turun gunung,
c. bila ada sumber air di sekitar gunung, maka airnya akan mendidih,
d. bau belerang yang makin menyengat.

Bila kita tidak dapat memantau gejala alam yang terjadi di sekitar gunung, 
maka kita dapat mengikuti perkembangan aktivitas gunung berdasarkan 
informasi dari pemerintah. 

Gambar 4.10
Rumah tahan gempa di Sleman, Yogyakarta.

Sumber: www.Indonesia.go.id
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Lalu hal-hal apa saja yang harus kita lakukan saat terjadi letusan gunung api? 
Kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. tidak melakukan aktivitas di sekitar gunung,
b. pada saat aktivitas gunung meningkat, kita dapat mempersiapkan peralatan 

untuk mengungsi, seperti pakaian hangat, jas hujan, perlengkapan P3K, 
alat penerangan, minuman dan makanan untuk 7 hari,

c. terus memerhatikan perkembangan situasi gunung api yang disampaikan 
pemerintah,

d. menyiapkan pos-pos penampungan,
e. menyiapkan jalur evakuasi korban.

3. Tsunami
Tsunami tidak dapat diperkirakan secara pasti waktu terjadinya. Para ahli 

belum dapat menemukan cara yang dapat menentukan secara tepat waktu 
terjadinya tsunami.  Cara yang dapat dilakukan saat ini untuk mengatasi 
tsunami adalah menerapkan sistem peringatan dan prosedur pengungsian 
pada saat tsunami diramalkan akan terjadi. Pemantauan keadaan sebelum 

Letusan Gunung Api Terkenal di Dunia sebelum Tahun 1900

No. Gunung Letak 
Tahun 

Kejadian
Korban 

Meninggal 

1. Santorini Yunani 1470 SM Tidak tercatat

2. Vesuvias Italia 79 SM 20.000

3. Etna Italia 1169 15.000

4. Kelud Indonesia 1586 10.000

5. Etna Italia 1669 20.000

6. Ringgit Indonesia 1686 10.000

7. Vesivias Italia 1631 3.000

8. Papandayan Indonesia 1772 3.000

9. Laki Iceland 1783 9.300

10. Unzen Jepang 1792 14.500

11. Tambora Indonesia 1815 10.000

12. Krakatau Indonesia 1883 36.000

Sumber: Microsoft Encarta Premium 2006

Ensiklopedi
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terjadinya tsunami dilakukan 
dengan menggunakan satelit. Alat 
yang digunakan untuk memantau 
gelombang di dasar laut disebut 
buoy. Dengan alat ini para ahli dapat 
mendeteksi gelombang laut.

Percobaan pertama kali sistem 
peringatan dini tsunami dilakukan 
di Hawaii pada tahun 1920-an. 
Sistem ini merupakan sistem yang 
sangat sederhana. Pada tahun 1949 
diterapkan sistem yang lebih modern. 
Sistem ini disebut Pasific Tsunami 
Warning Center.  Sistem tersebut 
dibuat pemerintah Amerika Serikat setelah terjadinya tsunami besar pada 
tanggal 1 April 1946 dan 23 Mei 1960.

Selanjutnya pada tahun 1965, data dari Pasific Tsunami Warning Center 
dihubungkan dengan jaringan internasional. Sistem peringatan dini tsunami 
ini disebut CREST Project. 

Hingga saat ini, belum ada ilmu pengetahuan yang dapat memperkirakan 
terjadinya tsunami secara pasti. Lalu bagaimana cara kita mengetahui akan 
datangnya tsunami? Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kemungkinan 
terjadinya tsunami, yaitu: 
1) terjadi gempa di dasar laut dengan kekuatan di atas 6 Skala Richer,
2) permukaan air laut surut secara tiba-tiba, sehingga perahu yang ditambatkan 

terdampar dan banyak ikan menggelepar,
3) terdengar suara gemuruh yang makin hebat dari arah laut, 
4) muncul aroma bau garam dan angin dingin,
5) bila tanah di pesisir pantai bergetar, berarti titik pusat gempa cukup 

dekat. 
Setelah mengetahui tanda-tanda tsunami, kita harus segera melakukan 

tindakan-tindakan berkut ini:
1) tetap tenang dan jangan panik,
2) carilah tempat tinggi untuk menyelamatkan diri, seperti bukit ataupun 

bangunan yang kokoh,
3) jangan panik dan segera mencari tempat yang lebih tinggi,
4) tetap tinggal di tempat perlindungan sebab gelombang tsunami biasanya 

tidak tunggal, dapat terjadi 2 atau 3 kali dengan jarak antargelombang 
antara 5 sampai 20 menit.

5) bila  tidak sempat mencari tempat yang lebih tinggi, maka pohon tinggi 
dapat digunakan sebagai tempat menyelamatkan diri. 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi gelombang 

tsunami adalah penanaman pohon bakau di tepi pantai. Pohon ini dapat 
menahan laju gelombang air laut yang menerjang ke arah daratan. 

Gambar 4.11
Di Hawaii pertama kali diterapkan sistem 
peringatan dini tsunami.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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4. Banjir dan Tanah Longsor  
Banjir mendatangkan berbagai kerugian bagi manusia. Hilangnya harta 

benda dan bahkan jiwa manusia merupakan kerugian yang dirasakan para 
korban. Banjir juga mendatangkan berbagai macam penyakit, seperti penyakit 
kulit, diare, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus berupaya untuk 
mencegah terjadinya bencana tersebut. 

Sebagian besar penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor adalah ulah 
manusia. Maka dari itu, peran serta setiap warga masyarakat sangat diperlukan 
dalam menjaga kelestarian alam. 

Beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah bahaya banjir 
antara lain:
a. Menerapkan sistem tebang pilih, maksudnya hanya pohon usia tertentu 

yang dapat ditebang dan harus seizin pemerintah.
b. Tidak melakukan sistem ladang berpindah yang dilakukan dengan 

cara membakar hutan. Cara ini menyebabkan rusaknya pepohonan dan 
hilangnya kesuburan tanah.

c. Melakukan reboisasi, terutama di daerah-daerah yang curam, seperti lereng 
gunung.

d. Tidak membuang sampah di selokan dan sungai.
e. Melakukan gerakan pembersihan sungai.
f. Membuat waduk  atau bendungan sebagai tempat penampungan jika air 

sungai meluap. 
g. Tidak mendirikan bangunan di sekitar bantaran sungai.

Pada saat terjadi bencana banjir, hal yang segera kita lakukan adalah segera 
mencari tempat yang lebih tinggi sebagai tempat perlindungan. Utamakan 
menyelamatkan anak-anak dan orang tua saat terjadi bencana. 

Adapun cara untuk mencegah terjadinya tanah longsor antara lain 
mendirikan bangunan dengan memerhatikan kekuatan tanah. Memelihara 
hutan di lereng-lereng curam juga menjadi cara mencegah terjadinya tanah 
longsor. 

Jelaskan hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi hal-hal berikut!

No. Kejadian Hal yang Harus Dilakukan

1. Gunung meletus

2. Banjir

3. Hutan gundul

4. Gempa bumi

Eksplorasi
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5. Upaya Pemerintah dan Masyarakat Menolong Korban Bencana Alam
Bencana alam bukanlah sesuatu yang diharapkan terjadi. Akan tetapi, 

bencana alam dapat terjadi karena takdir Tuhan. Manusia berkehendak, tetapi 
Tuhanlah yang menentukan. Manusia tidak dapat melawan suratan takdir 
Tuhan. Untuk itu, manusia harus dapat menerima bencana sebagai cobaan 
dari Tuhan. Manusia harus ikhlas menghadapinya. 

Pada saat bencana terjadi, setiap manusia harus bersama-sama berusaha 
menghadapi. Penanggulangan bencana alam bukan hanya menjadi tanggung 
jawab pemerintah, akan tetapi semua warga masyarakat. Bagi warga 
masyarakat  yang tidak tertimpa bencana alam, berkewajiban membantu 
meringankan beban penderitaan korban. Wujud bantuan tersebut dapat 
berupa uang, pakaian, maupun bahan makanan. Bantuan dapat disalurkan 
melalui lembaga-lembaga yang telah ditunjuk pemerintah, lembaga sosial 
seperti Palang Merah Indonesia, melalui posko-posko bencana, maupun 
menyerahkan langsung kepada korban di tempat bencana. Selain berwujud 
barang, bantuan yang dapat kita berikan adalah doa. Kita berdoa agar mereka 
yang tertimpa bencana tetap tabah dapat menghadapi  bencana yang menimpa. 
Nah, pernahkah kamu membantu korban bencana alam?

Untuk menolong korban bencana alam, pemerintah membentuk Badan 
Koordinasi Nasional (Bakornas). Di setiap daerah selanjutnya dirikan Badan 
Koordinasi Pelaksana (Bakorlak)  dan Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak). 
Lembaga-lembaga ini bertugas untuk melakukan evakuasi korban, mendata 
korban, dan menyalurkan bantuan kepada korban. Dengan adanya lembaga 
yang mengurusi bencana alam, bantuan dapat sampai secara cepat dan tepat 
kepada para korban. 

Adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga-lembaga sosial, dan 
masyarakat, maka pertolongan kepada korban bencana alam dapat dengan 
mudah dilakukan. Korban bencana dapat segera mendapat bantuan yang 
diperlukan. 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Sebutkan bencana alam yang dapat dicegah terjadinya!

2. Berikan 4 contoh perlengkapan yang diperlukan saat pengungsian!

3. Saat terjadi gempa bumi, apa yang harus kita lakukan bila berada di 
bangunan berlantai lebih dari satu?

4. Apa saja tanda-tanda gunung meletus?

5. Bagaimana cara kita mengetahui akan terjadinya tsunami?

Uji Diri
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• Gejala alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh alam. 
• Bencana alam merupakan gejala alam yang mendatangkan kerugian 

bagi manusia. 
• Gejala alam dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu keadaan alam dan 

perilaku manusia.
• Gejala alam yang terjadi di Indonesia juga terjadi di negara-negara 

tetangga, sebab kenampakan alam negara-negara tetangga  hampir 
sama dengan kenampakan alam di Indonesia. 

• Contoh gejala alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, 
tsunami, banjir, tanah longsor, dan angin. 

• Wilayah Asia Tenggara terletak di antara pertemuan 3 lempeng 
besar bumi, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan 
Lempeng Pasifik. 

• Kekuatan gempa bumi dapat diukur dengan Pengukur Richter. 
• Wilayah Asia Tenggara juga dilalui  2 rangkaian pegunungan besar 

di dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik.
• Tsunami berarti ombak besar di pelabuhan. 
• Banjir dapat disebabkan oleh alam maupun perilaku manusia. 
• Tanah longsor biasanya terjadi di daerah pegunungan. 
• Terdapat beberapa angin terkenal di negara kita, seperti angin 

bohorok di Sumatra Utara, angin brubu di Sulawesi Selatan dan 
Jawa Tengah, serta angin gending di Jawa Timur.

Inti Sari

Darurat : keadaan yang memerlukan pertolongan
Evakuasi : pemindahan penduduk dari daerah bencana
Magma : cairan panas di dalam perut bumi
Mitigasi :  upaya penanggulangan bencana alam
Reboisasi : penanaman hutan yang gundul
Rentan : mudah terkena

Ingatlah Selalu
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I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban 
yang tepat!

1. Terjadinya gejala alam berkaitan dengan ....
a. kenampakan alam c. letak geografis
b. letak astronimis d. batas wilayah

2. Angin muson timur berhembus dari Benua .... 
a. Eropa c. Asia
b. Australia d. Amerika

3. Lempeng bumi yang tidak berada di kawasan Asia Tenggara 
adalah ....
a. Australia c. Eurasia
b. Pasifik d. Afrika

4. Bencana yang dapat disebabkan ulah manusia adalah ....
a. gunung meletus c. banjir
b. tsunami d. gempa bumi

5. Penebangan kayu di hutan dengan memerhatikan ukuran dan usia 
pohon disebut ....
a. reboisasi c. pangkas rata
b. tebang pilih d. penghijauan

6. Tanda-tanda gunung yang masih aktif adalah ....
a. terdapat banyak hewan pada lerengnya
b. tidak memiliki sumber air
c. selalu berawan
d. mengeluarkan kepulan asap dari puncaknya

7. Bencana gunung api dahsyat pernah terjadi di Indonesia, yaitu letusan 
Gunung Krakatau tahun ....
a. 1883 c. 1889
b. 1875 d. 1896

8. Gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi disebut 
gempa ....
a. vulkanik c. susulan
b. tektonik d. fisik

9. Alat komunikasi yang digunakan untuk merekam gelombang tsunami 
disebut ....
a. seismograf c. barometer
b. buoy d. termometer

Penilaian Tertulis
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10. Gempa di dasar laut dengan kekuatan ... SR dapat menimbulkan 
tsunami.
a. 2 c. 4
b. 3 d. 6

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang 
jelas dan  tepat!

1. Sebenarnya, gempa terjadi setiap hari di bumi. Lalu, mengapa kita 
tidak merasakan tiap hari? Jelaskan pendapatmu!

2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 
banjir?

3. Barang-barang apa saja yang perlu dibawa saat mengungsi?

4. Apa yang dimaksud dengan mitigasi?

5. Sebutkan tanda-tanda terjadinya tsunami!

Buatlah kliping dengan ketentuan berikut ini!

1. Materi kliping adalah gambar bencana yang terjadi di Indonesia 
maupun negara-negara tetangga!

2. Tuliskan sumber gambar!

3. Jumlah gambar minimal 15 gambar!

4. Kerjakan pada buku kliping!

5. Buatlah rangkuman untuk tiap artikel! Rangkuman tersebut memuat 
hal-hal sebagai berikut:
a. tempat kejadian,
b. waktu kejadian,
c. penyebab bencana alam,
d. jumlah korban luka dan meninggal dunia,
e. untuk bencana alam gempa bumi, tuliskan pula kekuatan 

gempa.

Penilaian Proyek



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan peranan Indonesia pada era 
global dan dampak positif serta negatifnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia.

GLOBALISASI5
BAB

Apa nama alat pada gambar di atas? Adakah keterkaitan antara alat di 
atas dengan globalisasi? Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah 
memengaruhi kehidupan manusia. Berbagai usaha dilakukan untuk menciptakan 
sesuatu yang dapat mendukung kegiatan manusia. Teknologi komunikasi dan 
transportasi dikembangkan untuk memudahkan manusia dalam berkomunikasi 
dan bepergian. Bagaimana kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi di 
Indonesia? Apakah kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi menjadi 
salah satu faktor pendorong globalisasi? 

Sumber: www.imp.lss.wis.edu
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Peta Konsep

memiliki

Dampak Positif Dampak Negatif

• Kerja Keras
• Disiplin
• Menghargai Waktu
• Mengembangkan 

Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi

• Keterbukaan

• Individualisme
• Konsumtif
• Pergaulan Bebas
• Penyalahgunaan Narkoba

di antaranyadi antaranya

Perkembangan Ilmu 
Pengetahuan, Teknologi 

Informasi, dan Transportasi

mendorong

Globalisasi
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A. Globalisasi

Suatu hari kamu dapat menyaksikan pertandingan sepak bola Liga Inggris 
atau Liga Italia melalui televisi. Pada hari yang lain kamu dapat menyaksikan 
banjir di Vietnam. Di hari yang lain lagi, kamu menyaksikan film kartun 
Jepang. 

Menurut pendapatmu, adakah kaitan antara peristiwa di atas dengan globalisasi? 
Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan globalisasi? Bidang-bidang apa yang 
terpengaruh globalisasi? Adakah manfaat globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia? 
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita pelajari materi berikut 
ini!  

Berbagai macam tayangan 
peristiwa dapat kita saksikan melalui 
televisi. Di dalam negeri, peristiwa 
yang terjadi di suatu daerah dapat 
segera diketahui di daerah lain.  
Peristiwa yang terjadi di suatu negara 
dapat dengan cepat diketahui oleh 
negara lain dalam hitungan menit. 
Kita dapat dengan segera mengetahui 
demonstrasi biksu yang terjadi di 
Myanmar. Negara lain juga dapat 
dengan segera mengetahui terjadinya 
bom Bali I dan II. Mereka segera 
membantu pemerintah Indonesia 
untuk menolong para korban dan membantu mengungkap pelakunya.

Televisi mampu menyampaikan informasi secara cepat. Alat ini 
menyebabkan jarak antardaerah atau antarnegara seolah-olah hilang. Peristiwa 
tersebut menjadi penanda terciptanya globalisasi. 

1. Pengertian Globalisasi
Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi berasal dari kata globe 

yang berarti dunia. Dengan demikian dapat diartikan bahwa globalisasi adalah 
proses mendunia tanpa batas. Di masa sekarang, globalisasi dapat terjadi dalam 
berbagai aspek kehidupan manusia.

Istilah globalisasi mulai populer pada tahun 1970-an. Namun sebenarnya, 
globalisasi telah dilakukan manusia sejak puluhan tahun yang lalu. Mulanya, 
istilah globalisasi menunjuk pada perpindahan penduduk maupun perdagangan 
lintas benua. Globalisasi telah menciptakan hubungan saling ketergantungan 
antara negara-negara di dunia. Dalam hubungan internasional, tidak ada satu 
negara pun yang tidak membutuhkan negara lain. Ketergantungan antarnegara 
tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti perdagangan, 
penanggulangan bencana, keamanan, dan sebagainya.

Gambar 5.1
Televisi menjadi salah satu alat yang mempercepat 
globalisasi.

Sumber: Microsoft encarta 2005.



IPS SD/MI Kelas VI134

2. Faktor Pendorong Terciptanya Globalisasi
Globalisasi didorong oleh perkembangan bidang komunikasi 

dan transportasi. Sejak abad ke-20, kedua bidang tersebut mengalami 
perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan tersebut ditunjukkan 
dengan berbagai penemuan-penemuan baru. Di masa sekarang, penemuan 
abad ke-20 telah dikembangkan menjadi berbagai macam peralatan modern, 
seperti televisi, komputer, pesawat terbang, telepon, satelit, dan sebagainya. 
Peralatan-peralatan tersebut menyebabkan suatu peristiwa dapat dengan cepat 
diinformasikan ke seluruh penjuru dunia. Semua orang di berbagai belahan 
dunia juga dapat berkomunikasi dengan mudah. Adanya peralatan tersebut 
juga memudahkan terjadinya pemindahan barang dan manusia.

Gambar 5.2
Pesawat sebagai penunjang globalisasi.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Gambar 5.3
Telepon sebagai penunjang globalisasi.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Lalu siapa saja orang-orang yang berjasa dalam penemuan bidang komunikasi dan 
transportasi? Ada beberapa nama ilmuwan yang berjasa dalam mengembangkan 
bidang komunikasi dan transportasi. Salah satunya adalah Alexander Graham 
Bell. Tentunya kamu telah mengenal jasanya. Ya, benar. Alexander Graham 
Bell merupakan tokoh penemu telepon. Selain itu, masih ada tokoh-tokoh lain 
yang berjasa di bidang komunikasi dan transportasi. Coba kamu perhatikan tabel 
berikut ini!

Tabel 5.1 
Tokoh-Tokoh yang Berjasa di Bidang Komunikasi dan Transportasi

Nama Tokoh Hasil Penemuan

J. L. Baird dan C. F. Jenkins Televisi

James Watt Mesin uap

Guglielmo Marconi Radio

Orville Wright dan Wilbur Wright Pesawat terbang

Frank Whitle dan Hans von Ohain Mesin jet

Murdock Kereta api
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Kemajuan di bidang komunikasi dan transportasi memudahkan manusia 
dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut baik yang dibuat 
di dalam negeri maupun yang dibuat oleh negara lain. Misalnya, penduduk 
di Malaysia dapat memiliki mobil buatan Jepang. Penduduk Indonesia dapat 
memiliki televisi buatan Jepang ataupun Korea Selatan. Penduduk Amerika 
Serikat dapat memiliki batik buatan Indonesia. Penduduk Inggris dapat 
mengonsumsi gandum dari Australia. Susu buatan Amerika Serikat dapat 
dikonsumsi anak-anak di Afrika Selatan. Bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut 
dapat terjadi? Kemajuan transportasi memungkinkan suatu negara mengirim 
barang ke negara lain dengan cepat.

Globalisasi juga memudahkan penduduk suatu negara untuk 
berkomunikasi dengan  penduduk di negara lain. Mereka dapat berkomunikasi 
langsung dengan menggunakan telepon maupun internet. Manusia tidak perlu 
lagi bertatap muka secara langsung agar dapat berkomunikasi satu sama lain. 
Globalisasi diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan seluruh umat 
manusia, mengentaskan kemiskinan, dan melindungi hak asasi manusia.

3. Bukti-Bukti Globalisasi di Sekitar Kita 
Dapatkah kamu menunjukkan bukti 

globalisasi yang terjadi di sekitarmu? 
Bila diamati, banyak hasil globalisasi 
di sekeliling kita. Kamu tentunya 
menyukai film kartun. Coba kamu 
sebutkan judul film kartun yang kamu 
sukai! Ada Tom and Jerry, Spongebob and 
The Squarepants, Doraemon, Avatar, dan 
sebagainya. Tiap hari kamu menyaksikan 
film-film tersebut. Tetapi,  tahukah kamu 
bahwa film-film tersebut dibuat negara 
lain?

Peristiwa di atas merupakan salah 
satu bukti globalisasi di sekitar kita. 
Bukti lain globalisasi adalah berdirinya 
restoran cepat saji dari negara lain. 
Pernahkah kamu mendengar nama 
restoran seperti Kentucky Fried Chicken 
(KFC), Texas Fried Chicken (TFC), 
McDonald, Dunkin Donuts, Hokka 
Hokka Bento, atau Pizza Hut? Atau 
bahkan mungkin kamu pernah makan 
di restoran-restoran tersebut?Restoran-
restoran tersebut menyajikan menu 
yang bukan asli Indonesia. Akan 
tetapi berkat globalisasi, penduduk 
Indonesia dapat mengonsumsi ayam 

Gambar 5.4 
Tayangan film kartun menjadi salah satu bukti 
globalisasi.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Gambar 5.5
Contoh restoran cepat saji.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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tepung  buatan Kentucky atau Texas, 
hamburger buatan Amerika Serikat, 
makanan khas Jepang, maupun pizza 
buatan Italia. 

Bukti globalisasi di sekitar kita juga 
ditunjukkan dengan perkembangan 
alat komunikasi. Kita mengenal 
telepon, handphone, maupun internet 
sebagai alat komunikasi modern. 
Dengan peralatan tersebut, setiap 
orang dapat berkomunikasi dengan 
cepat. Mereka dapat berbicara secara 
langsung dengan menggunakan 
telepon atau handphone. Orang dapat 
berkirim pesan melalui handphone 
dengan menggunakan fasilitas SMS 
(Short Message Service).  Dengan 
adanya internet, orang dapat berkirim 
surat melalui e-mail (electronic mail) 
atau berkomunikasi langsung secara 
tertulis yang disebut chatting. 

Adanya alat transportasi modern juga menjadi bukti globalisasi di sekitar 
kita. Di masa sekarang, orang dapat bepergian dengan cepat ke negara lain 
dengan menggunakan pesawat terbang. Bahkan sudah ada orang yang dapat 
pergi ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat ulang alik. 

Selain itu, masih banyak lagi bukti globalisasi di sekitar kita. Berbagai 
macam barang buatan luar negeri ada di sekitar kita. Ada mobil buatan Jepang 
atau Jerman, barang elektronik buatan Korea Selatan, kosmetik buatan Amerika 
Serikat, pakaian buatan Prancis, dan sebagainya. Globalisasi juga memudahkan 
orang untuk berwisata ke negara lain. Banyak penduduk dari negara lain 
berwisata ke Pulau Bali. Mereka mengetahui keindahan Bali melalui media 
massa. Mereka juga dengan mudah berkunjung ke Bali dengan menggunakan 
pesawat terbang.  

Barang-barang di atas hanya sebagian kecil dari bukti terjadinya globalisasi 
di sekitar kita. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa globalisasi dapat 
terjadi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. 

Berbagai macam perusahaan berkembang pada era globalisasi. Perusahaan-
perusahaan tersebut menawarkan barang-barang kepada masyarakat dengan 
cara iklan. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai 
barang atau jasa yang dijual. Iklan disampaikan melalui media massa, seperti 
koran, majalah, radio, televisi, atau dipasang di tempat umum. Kegiatan 
periklanan juga merupakan bukti lain dari globalisasi.

Gambar 5.6
Pesawat ulang alik.

Sumber: Ensiklopedia Geografi.
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Lakukan kegiatan berikut ini!

1. Sebutkan bukti globalisasi di daerahmu! 

2. Jelaskan dampaknya bagi masyarakat! 

No. Bukti Globalisasi Dampak 

1.

2.

3.

4.

5. 

Eksplorasi

4. Pengaruh Globalisasi 
Globalisasi membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh 

tersebut ada yang positif dan ada yang negatif. Lalu apa saja pengaruh-pengaruh 
tersebut? 

a. Gaya hidup
Globalisasi memengaruhi gaya 

hidup masyarakat. Tahukah kamu 
yang dimaksud dengan gaya hidup? 
Gaya hidup adalah pola tingkah 
laku masyarakat. Masyarakat 
mulai menerapkan gaya hidup 
modern. Gaya hidup modern yang 
memberikan pengaruh positif antara 
lain semangat bekerja keras, disiplin, 
menghargai waktu, dan berusaha 
mengembangkan ilmu pengetahuan. 
Sikap-sikap tersebut berguna bagi 
manusia untuk meningkatkan 
kesejahteraan hidupnya.

Adapun dampak negatif dari 
globalisasi adalah munculnya sikap 
hidup yang mementingkan diri 
sendiri. Sikap hidup ini disebut 
individualisme. Sikap ini utamanya 

Gambar 5.7
Salah satu dampak negatif globalisasi adalah 
penyalahgunaan narkoba.

Sumber: Media Indonesia.
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berkembang di daerah kota. Di kota jarang kita temui kegiatan kerja bakti 
ataupun siskamling. Masyarakat mulai mementingkan kepentingan pribadi. 
Sebagian besar masyarakat tidak peduli lagi dengan keadaaan di sekitarnya. 
Globalisasi juga memunculkan perilaku yang bertentangan dengan norma 
dalam masyarakat, seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkotika 
dan obat-obat terlarang (narkoba).   

Berkat globalisasi, berbagai macam barang dari luar negeri masuk ke 
Indonesia. Masyarakat dapat dengan mudah  memperoleh barang yang 
dibutuhkan. Hal ini memunculkan perilaku konsumsi yang berlebihan. 
Perilaku ini disebut konsumtif. 

b. Makanan
Kamu telah mengetahui bahwa salah satu bukti globalisasi adalah 

berdirinya restoran cepat saji dari luar negeri. Hal tersebut membawa 
perubahan pada pola makan masyarakat. Masyarakat mulai mengenal dan 
makan  berbagai macam makanan asing seperti pizza, hamburger, sukiyaki, donut, 
ataupun fried chicken. 

Masyarakat mulai menyukai makanan yang disediakan di restoran cepat 
saji. Mereka menganggap bahwa mengonsumsi makanan di tempat tersebut 
lebih praktis dan cepat. Masyarakat tidak perlu lagi memasak yang dianggap 
hanya menghabiskan waktu. Praktis dan cepat merupakan keadaan yang 
dianggap sesuai dengan globalisasi. 

Lokomotif pertama dibuat oleh George Stephenson tahun 1814. Ia kemudian 
mendirikan perusahaan lokomotif pertama di dunia. Anak George yang bernama 
Robert membuat lokomotif terkenal di dunia tahun 1829. Lokomotif tersebut 
dinamakan Rocket. Lokomotif ini dapat melaju dengan kecepatan 46 km per 
jam. Kecepatan yang amat luar biasa pada masa itu. 

Sumber: Menjelajahi dan Mempelajari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Ensiklopedi

c. Pakaian 
Di masa sekarang ini, berbagai model pakaian dikenakan masyarakat 

Indonesia. Mereka dapat memilih model sesuai yang dikehendaki. Bila diamati, 
model pakaian di negara kita tidak jauh beda dengan di negara lain. Model 
yang berkembang di seluruh dunia hampir bersamaan. Negara-negara Barat 
menjadi pengekspor model pakaian ke seluruh dunia.  Kaus, celana panjang, 
rok, dan kemeja banyak dikenakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pakaian model Barat dianggap lebih praktis bila dibandingkan dengan 
pakaian tradisional. Pakaian tradisional saat ini hanya dipakai pada acara-acara 
tertentu. Namun, perlu diingat bahwa dalam memilih pakaian hendaknya 
disesuaikan dengan norma yang berlaku di masyarakat. 
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d. Alat komunikasi
Di masa sekarang, handphone telah 

dimiliki sebagian besar masyarakat. 
Handphone telah menjadi salah satu 
kebutuhan utama. Orang beranggapan 
bahwa dengan adanya handphone, 
mereka dapat berkomunikasi dengan 
mudah, praktis,  murah, dan cepat. 
Internet pun telah menjadi kebutuhan 
masyarakat. Warung-warung internet 
banyak berdiri hingga ke daerah-
daerah.  Pemerintah pun mengadakan 
program internet masuk desa. 
Program ini diterapkan agar setiap 
warga masyarakat dapat mengikuti 
perkembangan zaman. 

Masyarakat juga membutuhkan televisi dan koran untuk mengetahui 
perkembangan dunia. Bahkan, koran telah menjadi menu pagi utama sebagian 
besar masyarakat. Di era globalisasi ini, masyarakat merasa perlu mengetahui 
keadaan terkini di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dapat diperoleh 
dengan membaca koran. 

e. Transportasi
Masyarakat menginginkan sarana 

transportasi yang praktis, cepat, dan 
aman. Sebagian masyarakat bahkan 
tidak lagi mempermasalahkan 
biaya yang harus dikeluarkan. Hal 
yang utama adalah memperoleh 
kemudahan dalam menggunakan 
transportasi.

Di masa globalisasi ini, pesawat 
terbang bukan lagi menjadi barang 
mewah bagi sebagian masyarakat. 
Untuk menempuh perjalanan jauh 
dengan cepat, pesawat terbang tetap 
menjadi pilihan utama. 

f. Nilai-nilai budaya
Apakah dampak globalisasi bagi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia? Dampak 

positif globalisasi bagi bangsa Indonesia adalah meningkatnya pemahaman 
masyarakat akan pentingnya pendidikan dan berkembangnya pola pikir 
rasional. Pendidikan telah menjadi salah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. 
Hal ini didukung oleh pemerintah Indonesia dengan pemberlakuan Wajib 
Belajar (Wajar) 9 Tahun. Pendidikan menjadi sarana utama mengembangkan 
ilmu pengetahuan. Di masa sekarang, masyarakat lebih suka berobat ke dokter 

Gambar 5.8
Handphone memudahkan manusia untuk 
berkomunikasi.

Sumber: www.minipazar.com

Gambar 5.9 
Alat transportasi yang paling praktis dan cepat 
untuk perjalanan jarak jauh adalah pesawat 
terbang.

Sumber: www.indofyer.net
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atau rumah sakit daripada ke dukun. 
Di negara kita juga berkembang 
obat-obat tradisional yang diolah 
secara modern. Suku bangsa di 
daerah terpencil juga mulai mengenal 
peradaban modern. Mereka telah 
hidup menetap, mengenal agama, 
mengenal uang dan perdagangan, 
serta berpakaian dengan baik. 

Di era globalisasi ini, masyarakat 
dapat dengan mudah meniru  nilai-
nilai budaya asing. Norma-norma yang 
berkembang di dalam masyarakat 
mulai dipengaruhi budaya asing. 
Berbagai acara asing, seperti film dan 
hiburan lainnya telah memengaruhi budaya yang berkembang di masyarakat. 
Anak-anak lebih suka melihat film kartun asing daripada melihat wayang 
atau tari tradisonal. Mereka juga lebih hafal cerita dan tokoh di film asing 
daripada legenda daerah.  Masyarakat lebih mengenal lagu asing daripada lagu 
daerah. Musik yang berkembang pun sebagian besar meniru musik-musik dari 
Amerika Serikat atau Inggris. Dalam masyarakat juga berkembang tindakan 
dan penampilan yang tidak lagi sesuai dengan budaya bangsa. Misalnya, 
laki-laki dan perempuan yang hidup serumah tanpa ikatan perkawinan dan 
hubungan sesama jenis (homo seksual).

Gambar 5.10
Pendidikan menjadi sarana mencerdaskan 
kehidupan bangsa.

Sumber: www.mbeproject.net

Ada satu ungkapan “Kebodohan mendekatkan manusia pada kemiskinan”. 
Setujukah kamu dengan  ungkapan tersebut? Coba kamu diskusikan dengan 
teman sebangkumu!

Eksplorasi

5. Menghindari Dampak Negatif Globalisasi
Kamu sudah mengetahui dampak positif dan negatif globalisasi. Nah, 

sekarang kita akan membahas cara menghadapi dampak negatif globalisasi. 
Contoh dampak negatif globalisasi antara lain sikap individualisme, pergaulan 
bebas, dan penyalahgunaan narkoba, perilaku konsumtif, dan lunturnya 
budaya nasional. Menurut pendapatmu, sikap apa saja yang perlu dikembangkan 
untuk menghindari dampak negatif globalisasi? Dapatkah kita menutup diri dari 
globalisasi agar tidak terpengaruh dampak negatifnya?
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Kita tidak dapat menutup 
diri terhadap globalisasi. Bila 
melakukannya, kita akan menjadi 
bangsa yang terbelakang. Kita tidak 
akan dapat mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Kita 
memang tidak perlu menutup diri 
terhadap globalisasi. Akan tetapi, kita 
dapat mencegah timbulnya dampak 
negatifnya. Terdapat beberapa sikap yang dapat kita kembangkan untuk 
menghindari dampak negatif globalisasi, antara lain:
a. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa,
b. menyeleksi budaya asing agar dapat menerapkan budaya positif dan 

meninggalkan budaya negatif,
c. belajar dengan giat agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

sesuai dengan perkembangan zaman,
d. mengikuti perkembangan dunia di berbagai bidang melalui media massa,
e. tetap melestarikan budaya bangsa,
f. membeli barang sesuai kebutuhan,
g. mengembangkan sikap hidup hemat,
h. mengembangkan sikap mencintai barang buatan dalam negeri. 

6. Peran Indonesia di Masa  Globalisasi
Tahukah kamu, apa tujuan bangsa Indonesia? Coba bukalah UUD 1945! Bacalah 

alinea ke-4 pada bagian pembukaan. Di dalamnya termuat tujuan nasional bangsa 
Indonesia. Sekarang coba kamu hafalkan!

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945,  salah satu tujuan negara kita adalah 
“Ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, 
pemerintah Indonesia berperan aktif  menciptakan perdamaian dunia bersama-
sama dengan  bangsa lain.  Indonesia menjadi anggota PBB untuk mewujudkan 
tujuan tersebut. Di tahun 2006/2007, Indonesia termasuk salah satu negara 
anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. 

 Kita perlu menyadari bahwa  di masa globalisasi, keamanan dunia menjadi 
tanggung jawab semua bangsa. Perdamaian dunia dapat terwujud bila semua 
bangsa ikut berperan aktif.  

Peran Indonesia tidak hanya diwujudkan di bidang keamanan. Indonesia 
juga berperan aktif pada bidang-bidang lain, seperti ekonomi, politik, sosial, 
budaya, dan hak asasi manusia. Indonesia menjalin hubungan dalam bentuk 
kerja sama bilateral, kerja sama regional, maupun kerja sama internasional. 
Lalu, apa yang dimaksud dengan kerja sama-kerja sama tersebut?

a. Hubungan bilateral
Hubungan bilateral adalah hubungan yang dilakukan antara 2 negara. 

Dalam kerja sama ini, Indonesia melakukan hubungan dengan salah satu 
negara lain. Misalnya, Indonesia mengadakan kerja sama di bidang keamanan 

Kita tidak dapat menutup diri terhadap 
globalisasi. Bila melakukannya, 
kita akan menjadi bangsa yang 
terbelakang.

Jangan Lupakan



IPS SD/MI Kelas VI142

dengan  Singapura, Indonesia menjalin kerja sama di bidang ekonomi dengan 
Jepang, Indonesia melakukan pertukaran pelajar dan misi kebudayaan dengan 
Malaysia, Indonesia mengadakan kerja sama di bidang ketenagakerjaan dengan 
Arab Saudi, dan sebagainya.

b. Hubungan regional
Hubungan regional adalah 

hubungan yang dilakukan antara 
beberapa negara dalam satu kawasan. 
Bentuk peran serta Indonesia dalam 
hubungan regional adalah sebagai 
salah satu negara pendiri Association 
of South East Asian Nation (ASEAN). Di 
dalam ASEAN, dilakukan kerja sama 
di berbagai bidang seperti ekonomi, 
hak asasi manusia, sosial, budaya, dan 
keamanan.  

Bentuk peran serta Indonesia 
di tingkat regional adalah sebagai 
anggota AFTA (ASEAN Free Trade 
Area). Organisasi ini bertujuan untuk 
menciptakan perdagangan bebas di 
kawasan Asia Tenggara. 

c. Hubungan multilateral
Hubungan multilateral adalah hubungan yang dilakukan antara negara- 

negara di dunia maupun antara negara dengan lembaga internasional. Dalam 
hubungan multilateral, Indonesia berperan aktif dalam berbagai organisasi 
dunia seperti PBB, OPEC, APEC, dan WTO. OPEC (Organization of Petroleum 
Exporting Countries) adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. 
APEC (Asia Pasific Economic Cooperation) adalah organisasi kerja sama ekonomi 
negara-negara yang terletak di sepanjang Samudra Pasifik. WTO (World Trade 
Organization) adalah organisasi perdagangan internasional. 

Gambar 5.11
ASEAN merupakan organisasi regional di 
kawasan Asia Tenggara.

Sumber: Kompas.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

1. Apa yang dimaksud dengan globalisasi?

2. Uraikan pengertian individualisme!

3. Jelaskan pengaruh globalisasi di bidang transportasi!

4. Apa saja dampak negatif globalisasi?

5. Dapatkah kita menutup diri dari globalisasi? Jelaskan pendapatmu!

Uji Diri
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B. Perusahaan Asing di Indonesia

Tahukah kamu dampak globalisasi di bidang ekonomi? Salah satunya adalah 
penanaman modal asing. Penanaman modal asing ditunjukkan dengan 
berdirinya perusahaan suatu negara di negara lain. Misalnya, berdirinya 
perusahaan milik pengusaha Jepang di Indonesia. 

1. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)
Berdasarkan sumber modal dan kepemilikannya, dikenal 2 jenis 

perusahaan di suatu negara. Apakah itu?  Jawabannya adalah Penanaman  Modal 
Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman  Modal Asing  (PMA).  Bila perusahaan 
tersebut modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari dalam negeri atau 
perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri, maka disebut PMDN. 
Sebaliknya, bila suatu perusahaan modalnya sebagian atau seluruhnya berasal 
dari luar negeri atau perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha luar negeri, 
maka disebut PMA. 

Di Indonesia, PMA telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. 
Coba kamu ingat pelajaran IPS tentang VOC! Perkumpulan dagang Belanda 
tersebut telah membuka penanaman modal asing di bumi Nusantara. Akan 
tetapi, terdapat perbedaan antara zaman penjajahan dengan masa sekarang. 
Di manakah perbedaannya?

Perbedaannya terletak pada pembagian keuntungan. Pada masa penjajahan, 
semua keuntungan penanaman modal asing dimiliki oleh pengusaha asing. 
Masyarakat pribumi hanya berperan sebagai tenaga kerja. Mereka ada yang 
diberi upah dan ada yang kerja paksa. Sistem yang terkenal pada masa 
penjajahan Belanda adalah Tanam Paksa. Dengan menerapkan sistem tersebut, 
Belanda menjadi negara terkaya di dunia. Bangsa Indonesia tidak mendapat 
bagian keuntungan dari hasil pelaksanaan Tanam Paksa.

Gambar 5.12
van den Bosch, pencetus Sistem Tanam Paksa.

Sumber: www.cbvs.sr
Gambar 5.13
Minyak merupakan salah satu bidang yang 
menarik penanaman modal asing.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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Adapun di masa sekarang terdapat perjanjian pembagian keuntungan. 
Keuntungan tersebut baik berupa uang maupun peningkatan penguasaan 
teknologi. Tahukah kamu perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modalnya 
di Indonesia? Banyak perusahaan asing yang menanamkan modal di negara 
kita. Penanaman modal asing tersebut dapat berupa pendirian pabrik secara 
langsung di Indonesia maupun bekerja sama dengan bangsa Indonesia, tetapi 
dengan pengawasan langsung dari negara asal. Beberapa perusahaan tersebut 
tercantum pada tabel berikut ini. 

Tabel 5.2 
Perusahaan Asing yang Berdiri di Indonesia

No. Nama Perusahaan Bidang Usaha Asal Negara

1. Samsung Elektronika Korea Selatan 

2. Nokia Handphone Finlandia 

3. PT Sony Elektronika Jepang

4. PT California 
Texaco Pasific 
Indonesia (Caltex)

Mengelola minyak 
bumi di Kalimantan 
Timur

Belanda 

5. Mitsubishi Elektronik dan mobil Jepang (untuk 
bidang usaha mobil 
Mitsubishi bekerja 
sama dengan PT 
Kramayudha Tiga 
Berlian)

6. PT Exxon Mobile Mengelola minyak 
bumi di Cepu

Amerika Serikat

7. PT Freeport 
dari Amerika 
Serikat, yang 
mengelola industri 
pertambangan emas 
dan tembaga di 
Papua

Mengelola tambang 
emas dan tembaga di 
Papua

Amerika Serikat

8. PT Unilever Sabun mandi, sampo, 
sabun cuci, dan pasta 
gigi

Amerika Serikat

9. PT Nestle Susu dan makanan 
bayi

Swiss

10. Indofood 
Corporation Ltd.

Makanan dan 
minuman

Inggris
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2. Tujuan Penanaman Modal Asing
Apa sebenarnya tujuan penanaman modal asing? Penanaman modal asing 

memiliki beberapa tujuan. Bagi negara yang menanamkan modalnya, 
penanaman modal asing bertujuan untuk memperbesar keuntungan, 
memperluas pasar, dan mengembangkan usaha yang dilakukan. Adapun 
bagi negara penerima modal asing, penanaman modal asing bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negeri, percepatan alih teknologi, memperluas 
kesempatan kerja, dan menambah pendapatan negara.

Dari tujuan-tujuan tersebut dapat kita ketahui bahwa penanaman modal 
asing dapat terlaksana bila pihak-pihak yang terlibat sama-sama memperoleh 
keuntungan. Bila hanya negara pemilik modal yang memperoleh keuntungan, 
maka penanaman modal asing yang dilakukan tidak ada bedanya dengan 
penjajahan.  

1. Sebutkan 10 barang di sekitarmu yang merupakan produk asing!

2. Tuliskan kegunaan barang dan negara asal barang tersebut!

No. Nama Barang Guna Asal Negara 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Eksplorasi

3. Faktor Pendorong Beroperasinya Perusahaan Asing di Indonesia
Mengapa pengusaha asing tertarik menanamkan modal di Indonesia? Daya tarik 

apa yang dimiliki negara kita? 
Banyak faktor yang menjadi daya tarik dari negara kita. Salah satunya 

adalah kita memiliki tanah yang subur dengan hasil alam yang melimpah. 
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Dengan demikian, negara kita kaya akan bahan baku. Perusahaan yang 
mendirikan pabrik di dekat bahan baku, maka produksi dapat dilakukan 
dengan cepat, praktis, dan biaya yang lebih murah. Di negara kita juga masih 
banyak tersedia lahan kosong yang dapat digunakan untuk mendirikan 
pabrik. 

Faktor lain yang menjadi daya tarik negara kita adalah jumlah penduduk 
yang besar. Tentu kamu masih ingat pelajaran yang lalu, bahwa jumlah 
penduduk Indonesia merupakan terbesar keempat di dunia. Makin banyak 
jumlah penduduk, makin banyak pula tersedia tenaga kerja. Selain itu, 
makin besar jumlah penduduk, berarti makin besar pula calon pembeli yang 
tersedia. 

Letak negara kita yang strategis juga menjadi daya tarik penanaman modal 
asing. Negara kita terletak di jalur persimpangan perdagangan antara Benua 
Asia dan Benua Australia. Letak yang startegis untuk penyaluran barang ke 
negara tujuan.

Satu lagi daya tarik penanaman modal asing di Indonesia adalah keinginan 
bangsa Indonesia untuk tumbuh menjadi negara maju.  Salah satu syarat yang 
harus dipenuhi untuk mencapai keinginan tersebut adalah penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (iptek). Seperti kita ketahui, bahwa bangsa Barat 
menjadi pusat perkembangan iptek. Masuknya penanaman modal asing berarti 
masuk pula iptek modern ke Indonesia. Dengan demikian, bangsa Indonesia 
dapat belajar secara langsung mengenai kemajuan iptek. Hal ini tentunya akan 
mempercepat proses alih teknologi. Beberapa hasil percepatan alih teknologi 
yang telah dicapai bangsa Indonesia antara lain industri perakitan mobil 
buatan Jepang.

4. Keuntungan dan Kerugian Penanaman Modal Asing (PMA)
Keuntungan dan kerugian Penanaman Modal Asing (PMA) akan dijelaskan 

berikut ini.

a. Keuntungan Penanaman Modal Asing
Penanaman Modal Asing (PMA) membawa keuntungan yang sangat 

banyak bagi bangsa Indonesia. Dapatkah kamu menyebutkan keuntungan dari 
Penanaman Modal Asing? Adakah perusahaan asing di daerahmu?

1) Membuka lapangan kerja
PMA mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi bangsa 

Indonesia. Kegiatan usaha perusahaan asing di Indonesia telah dipercayakan 
pada bangsa Indonesia. Makin banyak kesempatan kerja, makin banyak pula 
tenaga kerja yang tertampung. Hal ini dapat mengurangi pengangguran di 
dalam negeri. 

2) Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
Dengan bekerja di perusahaan asing, maka tingkat penguasaan iptek 

bangsa Indonesia dapat bertambah. Mereka akan terbiasa menggunakan 
peralatan modern. 
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3) Meningkatkan kesejahteraan
Selain penguasaan iptek modern, para tenaga kerja Indonesia juga 

memperoleh penghasilan atas hasil kerjanya. Pendapatan yang diperoleh 
dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan. Makin banyak kebutuhan 
yang terpenuhi, berarti makin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. 

4) Kebutuhan mudah terpenuhi
Adanya PMA, berati makin banyak tersedia alat pemuas kebutuhan bagi 

masyarakat. Mereka dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan. Hal ini 
tentunya sesuai dengan tujuan PMA, yaitu memperoleh konsumen sebanyak 
mungkin. Para pengusaha asing akan menciptakan produk yang sesuai dengan 
kebutuhan dan daya beli masyarakat Indonesia. 

5) Menambah devisa negara
Pelaksanaan PMA memberikan keuntungan bagi negara kita. Salah 

satu keuntungan tersebut adalah devisa. Devisa ini nantinya berguna untuk 
membiayai pembangunan. 

6) Mendorong kemajuan perusahaan dalam negeri
PMA dapat mendorong kemajuan industri dalam negeri. Dengan adanya 

PMA, pengusaha dalam negeri akan lebih bersemangat untuk meningkatkan 
mutu dari hasil produksinya. Tujuannya agar mereka tidak kalah bersaing 
dengan pengusaha asing. 

Keberadaan PMA juga dapat dimanfaatkan untuk membantu 
menghidupkan sektor usaha kecil. Perusahaan asing dapat melakukan proses 
produksi dengan melibatkan pengusaha kecil di Indonesia. Contohnya, seorang 
pengusaha barang-barang antik dari Swedia, memesan pembuatan barangnya 
kepada para perajin di Yogyakarta. Cara yang sama juga dilakukan perusahaan 
sepatu internasional seperti Adidas. Pembuatan sepatu dari perusahaan 
tersebut dikerjakan oleh pengusaha pembuat sepatu di Indonesia.  

b. Kerugian Penanaman Modal Asing 
Selain membawa keuntungan 

PMA juga dapat mendatangkan 
kerugian. Salah satunya adalah 
pencemaran lingkungan. Sebab 
utama pencemaran adalah asap 
pabrik dan limbah. Asap pabrik 
dapat menyebabkan polusi udara.  
Adapun limbah yang tidak dikelola 
dengan baik juga dapat menimbulkan 
permasalahan. Misalnya,  limbah 
pabrik yang dibuang di sungai, 
dapat menyebabkan sungai menjadi 
kotor dan bau. Sungai yang demikian 
membahayakan keselamatan dan

Gambar 5.14
Asap dari sebuah pabrik yang menimbulkan 
polusi udara.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan bentuk penanaman modal yang ada di suatu negara!

2. Sebutkan 5 contoh bidang usaha yang dikelola perusahaan asing!

3. Apa keuntungan Penanaman Modal Asing dari sisi teknologi?

4. Uraikan dampak globalisasi terhadap kesejahteraan masyarakat!

5. Adakah pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap kerusakan 
lingkungan?

Uji Diri

kesehatan manusia. Bila dikonsumsi, air sungai dapat menimbulkan 
wabah penyakit, seperti keracunan dan timbulnya penyakit kulit. Bau yang 
ditimbulkan juga dapat menyebabkan sesak napas. 

Dampak negatif lainnya adalah terbengkalainya sektor pertanian. Sebagian 
besar tenaga kerja ingin bekerja di perusahaan asing. Mereka tertarik gaji 
yang lebih besar. Akibatnya, sektor pertanian dan perkebunan mengalami 
kekurangan tenaga. Padahal, kedua sektor tersebut menjadi penyedia 
utama bahan baku industri. Dalam jangka panjang, perusahaan asing dapat 
kesulitan memperoleh bahan baku. Akibatnya, perusahaan dapat gulung tikar 
(bangkrut). Keadaan tersebut tentunya dapat merugikan semua tenaga kerja. 
Dampak negatif lain dari PMA yaitu makin banyak lahan yang digunakan 
untuk mendirikan pabrik, sehingga makin sempit lahan yang bisa digunakan 
untuk perumahan dan pertanian. 

Untuk mengatasi berbagai kerugian tersebut, pemerintah membuat 
undang-undang untuk mengatur pelaksanaannya. Selain itu, setiap penanam 
modal yang akan masuk ke Indonesia harus diteliti sejauh mana manfaatnya 
bagi bangsa dan negara. Keuntungan dari penanaman  tersebut harus dapat 
dirasakan seluruh bangsa Indonesia. PMA yang dilakukan juga hendaknya 
tidak menghabiskan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia. 

Bangsa Indonesia juga harus mampu memanfaatkan sepenuhnya 
keuntungan dari PMA. Utamanya adalah penguasaan iptek. Bila mampu 
melakukannya, maka kita dapat tumbuh menjadi negara yang besar. Kekayaan 
alam yang ada juga dapat kita kelola dengan kemampuan sendiri. Penguasaan 
terhadap iptek modern dapat membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa 
yang besar.
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• Globalisasi adalah proses mendunia tanpa batas. 
• Globalisasi didorong oleh perkembangan bidang komunikasi dan 

transportasi. 
• Globalisasi diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan seluruh 

umat manusia, mengentaskan kemiskinan, dan melindungi hak asasi 
manusia.

• Globalisasi berpengaruh pada gaya hidup,  makanan, pakaian, alat 
komunikasi, transportasi, dan nilai-nilai budaya.

• Peran Indonesia dalam globalisasi diwujudkan dalam kerja sama 
bilateral, kerja sama regional, maupun kerja sama internasional. 

• Berdasarkan sumber modal dan kepemilikannya, dikenal 2 jenis 
perusahaan, yaitu Penanaman  Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 
Penanaman  Modal Asing  (PMA).  

• Tujuan PMA bagi negara pemilik modal adalah memperbesar 
keuntungan, memperluas pasar, dan untuk mengembangkan usaha 
yang dilakukan.

• Tujuan PMA bagi negara penerima modal adalah memenuhi 
kebutuhan dalam negeri, percepatan alih teknologi, memperluas 
kesempatan kerja, dan menambah pendapatan negara.

• Faktor pendorong PMA di Indonesia adalah kekayaan alam, jumlah 
penduduk yang besar, letak yang strategis,  dan keinginan bangsa 
Indonesia untuk tumbuh menjadi negara maju.  

• PMA membawa keuntungan dan kerugian bagi bangsa Indonesia. 

Inti Sari

Devisa : alat pembayaran luar negeri yang dapat diuangkan
Elektronik : alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika
Film : gambar hidup
Gaya hidup : pola tingkah laku masyarakat
Individualisme : sikap hidup yang mementingkan diri sendiri
Informasi : keterangan

Ingatlah Selalu
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Penilaian Tertulis

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban 
yang tepat!

1. Hal-hal berikut ini yang tidak dipengaruhi budaya Barat adalah ....
a. sinetron
b. kartun
c. musik modern
d. tari tradisional

2. Pesawat terbang ditemukan oleh ....
a. Marconi
b. Jenkins
c. Wright bersaudara
d. Civrac

3. PT Sony merupakan perusahaan asing dari negara ....
a. Korea Selatan
b. Jepang
c. Finlandia
d. Amerika Serikat

4. Penanaman modal asing di Indonesia telah dilakukan sejak zaman ....
a. Orde Baru
b. Orde Lama
c. Jepang
d. Hindia Belanda

5. Makanan khas Yogyakarta adalah ....
a. rendang
b. pindang
c. gudeg
d. soto

Kartun : gambar hidup yang berupa lukisan tangan
Komunikasi : pertukaran informasi
Konsumtif : perilaku konsumsi yang berlebihan 
Populer : dikenal atau disukai banyak orang
Pribumi : penduduk asli
Restoran : rumah makan
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6. Penemu televisi adalah ....
a. Thomas Alva Edison
b. Galileo Galilei
c. Alexander Graham Bell
d. J. L. Baird

7. Keuntungan penanaman modal asing di bidang teknologi adalah  ....
a. mengubah struktur kota
b. peningkatan nilai uang
c. mengurangi pengangguran
d. mempercepat alih teknologi

8. Salah satu tujuan globalisasi di bidang ... adalah tersedianya sarana 
angkutan yang praktis, murah, dan aman.
a. telekomunikasi
b. migrasi
c. komunikasi
d. transportasi

9. Tidak semua budaya asing membawa dampak negatif, salah satunya 
adalah ....
a. ateisme
b. pergaulan bebas
c. kerja keras
d. individualisme

10. PT Exxon Mobile merupakan penanaman modal asing dari negara ....
a. Jerman
b. Belanda
c. Amerika Serikat
d. Jepang

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang 
jelas dan tepat!

1. Berikan 2 contoh dampak negatif globalisasi yang kamu rasakan! 

2. Sebutkan 3  perilaku pengusaha penanaman modal asing yang 
merugikan masyarakat!

3. Apa saja keuntungan globalisasi di bidang komunikasi?

4. Apa saja keuntungan globalisasi di bidang pendidikan? Sebutkan!

5. Jelaskan peran Indonesia di era globalisasi di bidang keamanan!
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Lakukan kegiatan berikut ini!

1. Buatlah kelompok dengan yang terdiri dari anggota 3-5 orang!

2. Bacalah bersama kelompokmu 5-10 artikel yang berkaitan dengan 
globalisasi!

3. Termasuk globalisasi di bidang apa artikel yang kamu baca?

4. Tuliskan dampaknya bagi masyarakat pada tebel berikut!

No. Judul Artikel Sumber Bidang 
Dampak 

Globalisasi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Penilaian Proyek



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat mengetahui manfaat ekspor dan impor di 
Indonesia sebagai kegiatan ekonomi antarbangsa.

KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR6
BAB

Kamu tentunya pernah mendengar istilah ekspor dan impor. Adakah 
keterkaitan istilah tersebut dengan perdagangan antarbangsa? Manusia 
merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebuah negara akan membutuhkan bantuan 
negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kerja sama tersebut 
dapat diwujudkan dalam perdagangan antarbangsa. Mengapa negara-negara 
melakukan kerja sama perdagangan?

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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Peta Konsep

meliputi

Ekspor Impor

• Hasil Industri
• Hasil Perkebunan
• Hasil Perikanan
• Hasil Hutan
• Tambang Nonmigas

• Bahan Kimia
• Obat-obatan
• Pupuk
• Semen
• Alat Listrik
• Mesin
• Susu
• Alat Rumah Tangga
• Tekstil
• Beras

meliputimeliputi

Kegiatan Ekonomi Indonesia
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A. Perdagangan Antarbangsa

Tiap hari kita memanfaatkan sarana transportasi, seperti sepeda, sepeda 
motor, mobil, dan sebagainya. Kamu juga dapat menonton televisi atau 
mendengar radio tiap hari. Pernahkah kamu memerhatikan merek barang-barang 
tersebut? Pernahkah pula kamu berpikir buatan negara manakah barang-barang 
tersebut? Bagaimana pula caranya barang-barang tersebut sampai ke negara kita? 
Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari uraian materi berikut ini!

Di bidang ekonomi, hampir semua negara melakukan kerja sama 
perdagangan. Kegiatan tersebut dinamakan perdagangan antarbangsa. 
Kegiatan yang dilakukan meliputi penjualan dan pembelian barang. Dalam 
pelaksanaannya, ada negara yang bertindak sebagai penjual dan ada negara 
yang bertindak sebagai pembeli.  

1. Pengertian  Perdagangan Antarbangsa
Perdagangan antarbangsa adalah kegiatan penjualan atau pembelian 

barang yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain. Perdagangan 
antarbangsa telah dilakukan sejak zaman dahulu. Demikian pula dengan orang-
orang yang tinggal di Nusantara. Mereka melakukan perdagangan dengan 
bangsa Cina, India, Arab, maupun bangsa Eropa. Mereka berdagang sambil 
menyebarkan agama di Nusantara. Kegiatan perdagangan antara orang-orang 
di Nusantara dengan bangsa lain masih berlanjut pada zaman kerajaan. Para 
raja menjalin kerja sama dengan bangsa lain melalui perdagangan. 

Perdagangan antarbangsa yang dilakukan para raja dengan bangsa lain 
ini selanjutnya menciptakan penjajahan di Nusantara. Penjajahan tersebut 
dilakukan oleh bangsa Eropa, seperti Belanda, Inggris, Spanyol, dan Portugal. 
Mereka ingin menguasai perdagangan rempah-rempah dunia. Pada saat itu, 
rempah-rempah merupakan barang dagangan utama di Eropa. Maka dari 
itu, bangsa Eropa berusaha menguasai Nusantara yang merupakan daerah 
penghasil rempah-rempah.

Penjajahan paling lama dilakukan oleh Belanda.  Belanda adalah bangsa 
Eropa yang pertama kali menginjakan kaki di Nusantara. Mereka mendarat di 
Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596. 

Di masa sekarang, perdagangan antarbangsa dilakukan atas dasar prinsip 
saling menguntungkan. Terdapat berbagai aturan yang harus dipenuhi oleh 
negara yang ingin melakukan perdagangan dengan negara lain. Untuk 
memperlancar perdagangan antarbangsa, dibentuk lembaga perdagangan 
dunia, yaitu WTO (World Trade Organization).

Dalam pelaksanaannya, pelaku perdagangan antarbangsa bukan hanya 
antara satu negara dengan negara lain. Perdagangan antarbangsa dapat 
dilakukan antara seorang warga negara dari satu negara dengan orang dari 
negara lain. Misalnya, seorang pedagang emas dari Afrika Selatan menjual 
dagangannya kepada penjual emas di Indonesia.
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Perdagangan antarbangsa juga 
dapat dilakukan antara suatu negara 
dengan lembaga internasional. 
Misalnya, Indonesia melakukan 
perdagangan dengan NAFTA (North 
American Free Trade Agreement). NAFTA 
adalah organisasi perdagangan bebas 
negara-negara di Amerika Utara. 

2. Ekspor Impor
Istilah ekspor dan impor sering kita dengar atau kita baca. Istilah ini biasa 

digunakan dalam perdagangan antarbangsa. Lalu apa yang dimaksud dengan 
ekspor dan impor?

Telah diungkapkan di muka bahwa terdapat 2 kegiatan utama dalam 
perdagangan antarbangsa, yaitu penjualan dan pembelian. Kegiatan menjual 
barang ke negara lain disebut ekspor. Pihak yang menjual barang disebut 
eksportir. Kegiatan yang lain adalah pembelian. Kegiatan membeli barang dari 
negara lain disebut impor. Pihak yang membeli barang disebut importir. 

a. Ekspor Indonesia 
Hasil alam merupakan kekayaan 

alam yang dimiliki bangsa Indonesia. 
Maka dari itu, komoditas ekspor 
negara kita berasal dari alam. Pada 
dasawarsa 1980-an, ekspor terbesar 
Indonesia berasal dari minyak dan gas 
(migas). Pasa masa tersebut, devisa 
terbesar diperoleh dari migas. 

Namun pada dasawarsa 1990-an, 
ekspor nonmigas mulai menunjukkan 
perkembangan cukup pesat. Bahkan 
mulai tahun 2000, nilai ekspor 
nonmigas lebih besar daripada ekspor 
migas. Pada tahun 2006, nilai ekspor 
nonmigas sebesar Rp79,5 triliun, 
sedangkan migas Rp21,8 triliun. 

Gambar 6.1
Minyak menjadi penghasil devisa terbesar 
Indonesia pada tahun 1980-an.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Dalam pelaksanaannya, pelaku 
perdagangan antarbangsa bukan 
hanya negara, tetapi juga lembaga 
internasional. 

Jangan Lupakan

Sejak November 2006, Indonesia bekerja sama dengan Thailand dan 
Malaysia untuk mengatur ekspor karet alam. Sekitar 70% kebutuhan karet di 
dunia disediakan Indonesia,Thailand, dan Malaysia. 

Sumber: Kompas

Ensiklopedi
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Ekspor nonmigas Indonesia dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu 
industri, perkebunan, perikanan, hutan, dan tambang nonmigas.

1) Ekspor hasil industri, antara lain:
a) pakaian jadi,
b) minyak kelapa sawit,
c) kayu lapis,
d) kayu gergajian,
e) karet olahan,
f) kertas,
g) pupuk,
h) mebel.
Saat ini Indonesia merupakan 

negara penghasil kayu lapis terbesar 
di dunia. Hasil industri tersebut 
diekspor ke Jepang, Hongkong, 
Singapura, Korea Selatan, Taiwan, 
dan Arab Saudi. 

2) Ekspor hasil perkebunan, antara lain:
a) rotan,
b) kopi,
c) lada putih,
d) lada hitam,
e) teh,
f) cokelat,
g) karet.
Barang hasil perkebunan diekspor ke Jepang, Singapura, Inggris, Belgia, 

Belanda,  Jerman, Amerika Serikat, Malaysia, Hongkong, dan Taiwan.   

3) Ekspor hasil perikanan, antara lain:
a) lobster tawar,
b) ubur-ubur,
c) udang,
d) tuna,
e) cakalang.
Negara tujuan ekspor hasil perikanan antara lain Jepang, Singapura, dan 

Hongkong.

4) Ekspor hasil hutan, antara lain:
a) kayu,
b) rotan,
c) damar,
d) kemenyan.
Negara tujuan ekspor hasil hutan antara lain Jepang dan Singapura.

Gambar 6.2
Industri kayu lapis.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.
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5) Ekspor hasil tambang nonmigas, antara lain:
a) tembaga,
b) batu bara,
c) bauksit,
d) nikel.
Hasil tambang nonmigas diekspor ke Jepang, Korea Selatan, dan 

Thailand. 

Selain ekspor barang Indonesia juga melakukan ekspor jasa. Ekspor jasa 
yang dimaksud adalah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 

Negara  kita memiliki jumlah penduduk yang besar. Dengan demikian 
jumlah tenaga kerja pun juga banyak. Namun, tidak semua tenaga kerja dapat 
memperoleh pekerjaan di dalam negeri. Jumlah lapangan kerja di dalam 
negeri lebih sedikit bila dibandingkan 
dengan jumlah tenaga kerja. Maka 
dari itu, banyak tenaga kerja Indonesia 
yang mencari lapangan kerja di luar 
negeri. 

Negara yang banyak menerima 
TKI antara lain Malaysia, Korea 
Selatan, Arab Saudi, Kuwait, 
Qatar, Cina,  dan Taiwan. TKI juga 
mendatangkan devisa yang cukup 
besar bagi negara. Maka dari itu, 
mereka mendapat julukan Pahlawan 
Devisa. 

Gambar 6.3
Rombongan TKI.

Sumber: www.bnp2tki.go.id

Lakukan kegiatan-kegiatan berikut ini bersama kelompokmu!

1. Carilah informasi dari media massa mengenai ekspor nonmigas yang 
dilakukan Indonesia!

2. Tuliskan informasi yang kamu peroleh pada sebuah tabel!

Eksplorasi

b. Impor Indonesia 
Pernahkah kamu membeli barang impor? Apa yang kamu beli? Dari  negara mana 

barang tersebut dibuat? Bagaimana cara kita mengetahui barang tersebut impor atau 
bukan?

Suatu barang buatan negara lain ditandai dengan tulisan tertentu. Misalnya, 
pada sebuah pensil terdapat tulisan Made in Cina. Hal ini berarti pensil tersebut 
buatan Cina. Sekarang coba kamu amati pensil atau bolpoinmu!
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Tahukah kamu mengapa suatu negara perlu mengimpor barang? Terdapat 
beberapa alasan yang mendorong suatu negara melakukan impor, antara 
lain:
1) ada barang yang belum mampu dibuat di dalam negeri, 
2) ada barang yang sudah dibuat di dalam negeri, akan tetapi jumlahnya tidak 

mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat,
3) biaya yang dikeluarkan untuk impor lebih murah daripada membuat 

sendiri.
Lalu barang apa saja yang diimpor Indonesia? Komoditas impor Indonesia 

berupa barang-barang yang diperlukan untuk konsumsi maupun produksi. 
Barang-barang tersebut antara lain bahan kimia dan obat, pupuk, semen, alat 
listrik, mesin, susu, alat rumah tangga, tekstil, dan beras. 

Lakukan kegiatan berikut ini!

1. Amati barang-barang yang kamu gunakan sehari-hari!

2. Sebutkan barang yang merupakan buatan negara lain!

3. Tuliskan hasil pengamatanmu pada sebuah tabel!

Eksplorasi

3. Manfaat Perdagangan Antarbangsa 
Perdagangan antarbangsa merupakan kegiatan yang harus dilakukan 

setiap bangsa. Hal ini karena suatu bangsa tidak dapat mencukupi kebutuhan 
dengan hanya mengandalkan sumber daya alam yang dimiliki. Kekayaan 
alam yang dimiliki suatu bangsa tidak akan mencukupi kebutuhan seluruh 
masyarakat. Selain itu, belum tentu kebutuhan suatu bangsa hanya sebatas 
kekayaan alam yang dimiliki. 

Coba perhatikan peristiwa berikut ini!
Bangsa Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Akan tetapi, kita 

tidak memiliki truk untuk mengangkutnya. Untuk memperoleh truk, Indonesia harus 
mengimpor dari Jepang. 

Perdagangan antarbangsa memberikan manfaat, baik bagi eksportir 
maupun importir. Bagi eksportir, perdagangan antarbangsa bermanfaat untuk 
memperluas pasar dan menambah pendapatan negara. Bagi importir, manfaat 
perdagangan antarbangsa antara lain mencukupi kebutuhan, mempercepat 
proses alih teknologi, dan meningkatkan kesejahteraan. 

Perdagangan antarbangsa juga bermanfaat dalam meningkatkan kualitas 
barang yang dihasilkan suatu negara. Barang yang dijual dalam perdagangan 
antarbangsa harus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan secara 
internasional. Adanya aturan tersebut dapat mendorong setiap negara untuk 
membuat barang yang berkualitas sesuai dengan ketentuan. 
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B. Bangga dengan Produk Dalam Negeri

Banggakah kamu dengan produk dalam negeri? Tentu saja kita harus bangga 
dengan produk dalam negeri. Kebanggaan terhadap produk dalam negeri 
dapat kita tunjukkan dengan memakai 
hasil karya bangsa kita sendiri. Jika 
kita tidak bangga dengan produk dalam 
negeri lalu siapa lagi yang harus memiliki 
kebanggaan tersebut? Salah satu ciri 
bangsa yang besar adalah mereka 
yang menghargai barang produksi 
sendiri. Hal ini telah ditunjukkan oleh 
bangsa Jepang. Masyarakat Jepang 
amat bangga dengan produksi dalam 
negeri. Hasilnya, produk mereka tidak 
hanya dikenal di dalam negeri, akan 
tetapi dikenal hingga ke luar negeri. 

Gambar 6.4
Kita harus bangga dengan produk dalam 
negeri.

Sumber: Microsoft Encarta 2005.

Pedesaan dan perkotaan mulai muncul di Timur Dekat dan Timur Tengah, 
pada tahun 7.000 SM-5.000 SM. Salah satu kota terkenal adalah Catal Huyuk 
(sekarang berada di wilayah Turki). Pada masa ini penduduk  mulai membuat 
kerajinan dan berdagang. Mereka berdagangan hingga ke luar daerah. Masa 
ini dianggap sebagai masa awal terjadinya perdagangan antarbangsa. 

Sumber: Sejarah Dunia untuk Anak Pintar.

Ensiklopedi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan pengertian perdagangan antarbangsa!

2. Siapa yang dimaksud dengan importir?

3. Sebutkan komoditas ekspor Indonesia!

4. Alasan apa saja yang mendorong suatu bangsa mengimpor barang?

5. Apa manfaat perdagangan antarbangsa bagi eksportir?

Uji Diri
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Mungkin kamu tidak menyadari bahwa bila kita suka memakai produk 
dalam negeri, kita dapat mewujudkan kesejahteraan orang banyak. Misalnya, 
jika seluruh bangsa Indonesia mau membeli sepatu buatan dalam negeri, maka 
perusahaan sepatu tersebut akan memperoleh keuntungan. Para pekerja di 
perusahaan tersebut juga dapat memperoleh upah yang layak. Pekerja tersebut 
dapat mencukupi kebutuhan dengan penghasilan yang diperoleh. Keuntungan 
yang besar memungkinkan perusahaan memperluas usaha. Sepatu tidak hanya 
dijual di dalam negeri, tetapi juga diekspor ke luar negeri. Ekspor tersebut 
tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi pengusaha sepatu, tetapi juga 
mendatangkan devisa bagi negara.  Melalui penjualan sepatu ke luar negeri, 
bangsa kita juga akan dikenal di luar negeri. 

Buatlah poster dengan tema “Cintailah Produksi dalam Negeri”!

Eksplorasi

• Perdagangan antarbangsa adalah kegiatan penjualan atau pembelian 
barang yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain.

• Di masa sekarang, perdagangan antarbangsa dilakukan atas dasar 
prinsip saling menguntungkan. 

• Dalam pelaksanaannya, pelaku perdagangan antarbangsa dapat 
dilakukan antara satu negara dengan negara lain, antara seorang 
warga negara dari satu negara dengan orang dari negara lain, dan 
antara suatu negara dengan lembaga internasional. 

• Terdapat 2 kegiatan utama dalam perdagangan antarbangsa, yaitu 
penjualan dan pembelian. 

• Kegiatan menjual barang ke negara lain disebut ekspor. 
• Kegiatan membeli barang dari negara lain disebut impor. 
• Ekspor nonmigas Indonesia dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu 

industri, perkebunan, perikanan, hutan, dan tambang nonmigas.
• Komoditas impor Indonesia berupa barang-barang yang diperlukan 

untuk konsumsi maupun produksi. Barang-barang tersebut antara 
lain bahan kimia dan obat, pupuk, semen alat listrik, mesin, susu, 
alat rumah tangga, tekstil, dan beras. 

Inti Sari
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I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban 
yang tepat!

1. Ciri khas yang tidak berkaitan dengan perbedaan antara perdagangan 
antarbangsa dengan perdagangan dalam negeri yaitu ....
a. jumlah barang
b. alat pembayaran
c. kualitas barang
d. jenis barang

2. Pelaksanaan perdagangan antarbangsa menghadapi beberapa kendala, 
di antaranya adalah ....
a. perbedaan sumber daya alam
b. adanya persamaan barang hasil produksi
c. terjadinya peperangan di suatu negara
d. kedekatan wilayah teritorial

3. Salah satu negara tujuan utama ekspor hasil perikanan Indonesia 
adalah ....
a. Amerika Serikat
b. Singapura
c. Malaysia
d. Prancis

Dasawarsa : masa sepuluh tahun
Devisa : alat pembayaran luar negeri
Ekspor : kegiatan pengiriman barang dari dalam negeri ke 

luar negeri
Impor : kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri ke 

dalam negeri
Komoditas : barang dagangan utama
Konsumen  : pengguna barang
Upah : pendapatan yang diterima pekerja

Ingatlah Selalu

Penilaian Tertulis
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4. Eksportir memperoleh keuntungan berupa ....
a. uang giral
b. valuta asing
c. rupiah
d. deviden

5. Usaha perluasan ekspor disebut juga ....
a. spesialisasi produksi
b. diversifikasi ekspor
c. intensifikasi produksi
d. ekstensifikasi ekspor

6. Dalam kegiatan perdagangan antarbangsa, negara yang biasa berperan 
sebagai pengolah bahan mentah dan minyak bumi adalah negara ....
a. anggota organisasi ekonomi internasional
b. anggota organisasi ekonomi regional
c. berkembang
d. maju

7. Perdagangan antarbangsa memiliki beberapa manfaat. Adapun 
manfaat utamanya adalah ....
a. terpenuhi semua kebutuhannya
b. melakukan spesialisasi produksi
c. keuntungan dari kegiatan ekspor yang dilakukannya
d. peluang untuk menguasai pasar di luar negeri

8. Organisasi kerja sama negara-negara yang terletak di sepanjang 
Samudra Pasifik adalah ....
a. PAFTA
b. AFTA
c. CGI
d. APEC

9. Komoditas yang tidak diimpor Indonesia adalah ....
a. bahan mentah
b. barang konsumsi
c. barang jadi
d. bahan penolong

10. Hambatan dalam perdagangan antarbangsa dapat muncul dengan 
adanya organisasi ekonomi regional, karena ....
a. organisasi ekonomi regional terlalu banyak anggota
b. organisasi ekonomi regional terlalu mementingkan anggota
c. aturan organisasi regional terlalu banyak
d. organisasi regional tidak mau bekerja sama dengan organisasi 

lain
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Tuliskan 10 alasan yang menyebabkan kamu bangga menggunakan produk 
dalam negeri!

No. Alasan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang 
jelas dan tepat!

1. Sebutkan manfaat perdagangan antarbangsa!

2. Negara-negara agraris sulit mengembangkan perdagangannya. 
Setujukah kamu dengan pendapat tersebut? Berikan pendapatmu!

3. Sebutkan hasil ekspor tambang nonmigas Indonesia!

4. Sebutkan 4 komoditas impor Indonesia!

5. Jelaskan pengaruh perdagangan antarbangsa terhadap peningkatan 
kualitas barang yang dihasilkan suatu negara!

Penilaian Proyek



Ulangan Semester 2 165

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c,  atau d di depan jawaban 
yang tepat!

1. Kota pusat industri di Inggris adalah ....
a. Watford c. Birmingham
b. Liverpool d. Chester

2. Negara Indonesia disebut sebagai negara agraris, karena sebagian 
besar penduduknya hidup sebagai ....
a. pengrajin c. nelayan 
b. pedagang d. petani

3. Contoh sikap menghargai budaya lain adalah ....
a. berteman akrab dengan teman sedaerah 
b. menjadi pemimpin di lingkungan RT
c. menikmati pertunjukan tarian dari daerah lain 
d. mengajak teman sedaerah bermain 

4. Salah satu cara menghargai produksi dalam negeri adalah ....
a. menggunakan baju buatan Jepang
b. menggunakan pakaian batik Yogyakarta
c. memakai sepatu dari Italia
d. menggunakan celana jeans Singapura

5. Candi peninggalan agama Buddha yang merupakan salah satu 
keajaiban dunia adalah Candi ....
a. Borobudur c. Mendut
b. Prambanan  d. Kalasan 

6. Produk otomotif yang bukan berasal dari Jerman adalah ....
a. VW c. BMW
b. Ford d. Opel

7. Suku terbesar di Afrika Selatan adalah ....
a. Bushman c. Tsonga
b. Zulu d. Semit  

8. Bagian laut yang menjorok di darat sering disebut ....
a. semenanjung
b. teluk 
c. danau 
d. pantai 

Ulangan Semester 2
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9. Provinsi yang bagian selatannya berbatasan dengan Teluk Tomini 
adalah ....
a. Bangka Belitung c. Banten 
b. Kepulauan Riau  d. Gorontalo

10. Danau terbesar di Sulawesi adalah Danau ....
a. Tempe c. Poso 
b. Toba d. Tawuti

11. Daerah paling luar di Australia adalah ....
a. plato barat
b. pegunungan utara
c. daerah pegunungan timur
d. daerah rendah pedalaman

12. Pelaut yang pertama kali mendarat di Teluk Carpehtaria adalah ....
a. Abel Tasman
b. Willem Janz
c. James Cook
d. Louis Voez Torres

13. Danau terbesar di Afrika adalah ....
a. Victoria c. Malawi
b. Tanganyika d. Turkana

14. Orang Boer di Afrika Selatan adalah keturunan bangsa ....
a. Prancis
b. Jerman
c. Inggris
d. Belanda

15. Negara yang tidak terletak di Semenanjung Balkan yaitu ....
a. Albania
b. Yunani
c. Rumania
d. Polandia

16. Sungai terbesar di Jerman yaitu ....
a. Rhein
b. Thames
c. Cher
d. Loire

17. Hutan hujan tropis terbesar di dunia terdapat di lembah Sungai ....
a. Arkansas
b. Tennese
c. Ohio
d. Amazon
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18. Suku bangsa Nordik banyak bermukim di negara ....
a. Spanyol
b. Rusia
c. Norwegia
d. Prancis

19. Negara yang bukan pecahan Uni Soviet adalah ....
a. Armenia
b. Serbia
c. Moldova
d. Georgia

20. Gempa dan tsunami paling dahsyat di Indonesia pernah terjadi di ....
a. Bali
b. Jawa Barat
c. Lampung
d. NAD

21. Daerah Amerika Tengah dan Amerika Selatan bagian utara 
beriklim ....
a. dingin
b. stepa
c. gurun
d. panas

22. Di Thailand, el nino menyebabkan ....
a. banjir
b. kekeringan
c. badai
d. gempa

23. Menjaga kebersihan dan menyediakan saluran air bertujuan untuk 
mencegah ....
a. banjir
b. gempa
c. kebocoran
d. badai

24. Aktivitas gunung berapi dapat diketahui dengan cara ....
a. dilihat melalui peta
b. penelitian dan laporan
c. penelitian dan pengamatan
d. dilihat dengan teropong

25. Gempa terdiri atas gempa tektonik dan ....
a. vulkanik c. lokal
b. susulan d. setempat



IPS SD/MI Kelas VI168

26. Gempa di lautan menyebabkan gelombang laut yang disebut ....
a. tsunami
b. badai
c. pasang
d. topan

27. Salah satu contoh perusahaan asing di Indonesia adalah ....
a. koperasi
b. PLN
c. Mitsubishi
d. Pertamina

28. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak, berpotensi menciptakan ....
a. pengangguran
b. konsumen
c. pengganggu keamanan
d. pemimpin perusahaan

29. Perusahaan asing sebaiknya … dengan perusahaan dalam negeri.
a. saling menjatuhkan
b. bekerja sama
c. saling menyalahkan
d. berebut pekerja

30. McDonald’s adalah perusahaan … dalam bidang makanan.
a. dalam negeri
b. asing
c. daerah
d. negara

31. Globalisasi berarti kehidupan antarmasyarakat di seluruh dunia yang 
saling ....
a. terpisah
b. berkelompok
c. berhubungan
d. berpasangan

32. Barang ekspor Indonesia dikelompokkan menjadi ....
a. migas dan nonmigas
b. nonmigas dan pertanian
c. migas dan barang tambang logam
d. nonmigas dan kehutanan

33. Tenaga kerja Indonesia harus belajar dari perusahaan asing agar ....
a. menjual perusahaan asing
b. membeli perusahaan asing
c. menguasai perusahaan asing
d. menguasai iptek secara mandiri
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34. Barang-barang yang didatangkan dari luar negeri untuk memenuhi 
kebutuhan dalam negeri termasuk kegiatan ....
a. impor
b. ekspor
c. jasa
d. konsumsi

35. Kegiatan menjual barang ke luar negeri termasuk kegiatan ....
a. barter
b. impor
c. ekspor
d. sosial

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Salah satu sebutan untuk Thailand adalah ....

2. Sungai terpanjang di Brunei Darussalam adalah ....

3. Tambang emas di Australia terdapat di Kota … dan ....

4. Benua Afrika terletak di antara 2 samudra, yaitu … dan ....

5. Secara astronomis, Benua Amerika terletak pada garis bujur ....

6. Daerah di Indonesia yang paling sering terkena gempa terdapat di ....

7. El nino dapat menyebabkan banjir dan ....

8. Penyakit demam berdarah disebarkan oleh nyamuk ....

9. Musim kemarau di Indonesia biasa terjadi pada bulan ....

10. Gempa bumi disebabkan oleh ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang 
jelas dan tepat!

1. Apa inti dari rumusan Deklarasi Djuanda?

2. Apa tujuan ke dalam negeri Wawasan Nusantara?

3. Usaha apa yang perlu dilakukan untuk melestarikan laut 
Indonesia?

4. Apa kegunaan beroperasinya perusahaan asing bagi perusahaan 
dalam negeri?

5. Mengapa globalisasi harus diterima?
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