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APLIKASI ILMU GEOGRAFI DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh : Suhadi Pun'antara

Abstrak
Isi . lulisan ini mengemukakan teori-teori dasar yang mendukung ilnru geograf

serta telapan di lapangan. Sebagaintana perkembangan ilmu geograf yang selalu

dinamis sepanjang vaklu. maka sumbangan ilmu geograf terhadap pembangunan
juga bekembang positif.

Ilmu geograf semula hanyamenyajikan data sumber daya alant nalu wilayah.

Pada perkembangan selanjutnya ditutllu! menganalisis nmberal,a alant untuk
kepenlingan perencanaan vilayah.

Dalanr dasawarsa terakhir ilmu geograf dilerapkan dalam perencanaan-
perencanaan pembangunan yang bersiftt lokal maupun nasional. Terapaan-terapan

ilmu geografi antara lain dalam bidang perencanaan pembukaan daeralt
transnigrasi nraupun perencanaan tata ruang daerah dan tata rauang kola secara

terpadu

Pendahuluan

Geografi merupakan salah satu aspek dari delapan Wauasan nusantara,l'aitu l.
aspek georafi, 2. aspek kekavaan alam , 3. aspek kemampuan penduduk , -1. aspek
penahanan keamanan ( GBHN , 1978 ). Oleh karena itu dalam proses pembangunan

nasional )'ang sedang berjalan . ilmu pengetahuan geografi memainkan peranan )'ang
cukup sentral dan strategis karena dalam ilmu ini dipelajari aspek manusia , aspek fisikal,
dan aspek ekologi ( Kardono Darmolunono dalam Bintaro , 1987 .: iii ).

Di Indonesia, fakta menunjukkan bau'a negara ni terdiri dari ribuan pulau , sumberda)"
terpencar tidak merata serta penduduknla banl'ak tetapi juga tidak merata. Dengan
demikian secara nasional ]'ang menjadi masalah utama adalah perataan persebaran
penduduk untuk dapat memanfaatkan potensi sumberdava. Perataan dalam hal ini tentu
saja tidak hanl'a secara kuantitatip saja tetapijuga perataan penduduk dalam hal kualitas
manusian)'a.

Konttribusi ilmu geografr dalam ikut memecahkan masalah tersebut dapat dilakukan
secara terpadu ( integrated ). Terpadu dalam hal ini antara lain dapat dilakukan analisis
secara keruangan . analisis ekologi . dan analisis wilal'ah. Pendekatan secara terpadu
( Integrated approach ) dalam ilmu geografi . bukan berarti meninggalkan struktur geogafi
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ortoks yang sudah ada, tetapi menvatukan yang telah ada dan digunakan secara bersama-

sama. oleh karena itu tidak lagi menangani suatu permasalahan hanva mengandalkan

ilmu - ilmu geografi frslk ( Piyical geography )saja , ilmu geografi manusia ( human

geography ) iaja , geografi regional-( regional geographyT saja ataupun hana dengan

geografi teknik.

Geografi Ortodoks

wilal'ah Bintarto ( 1987 : 8 ) , pembagian geograli secara ortodoks adalah kajian

suatu Iilay,ah dan alanisis terhadap sifat-sifat sistematisna atau geografi sistematis'

Secara sistematis geografi terdiri darigerograh fisik dan geogratr manusia dengan kajian

geografi regional dan dilengkapi dengan geografi teknik. Meliputi geografi fisik antara

iuin"g.ofogi geomorfologi,-*inetotogi, hidrologi, osenalografi, klimatologi, meterologi,

f.aoiogi ]aai seUagainfu. Vt"tiputi gerografi manusia antara lain geografi penduduk,

!.ogrrf, ekonomi , geografi kekotaan , geografi pedesaan, geografi.industri ' 
geografi

iarilvisata , dur, ,ebug"rinya. Melipti giografi regional yang menitik beratkan pada

peu.ila.vahan seperti gJgtuf, Ou"tutr-tropis , geografi daerah arid, geografi daerah kutub'

.erta j"ograr, iegionat-1'ang menitik 
-b.t"tkun 

pada kulturnya seperti geografi Asia

rengg}"l geog*fi ariu Tiniur , geograf, Amerikalatin , geognfi Eropa Timur , geografi

froii Saiit , lan sebagain-va. Gografi teknik meliputi kartografi, penginderaan jauh

dan metode kuantitatif.
Berikut ini diuraikan saru per satu batasan masing-masing disiplin ilmu 1'ang telah

disebutkan di atas agar dapat dipahami pada pembahasan berikutn-va.

Geologi adalah ituai t"ntung bumi secara menvelumh meliputi asal terjadin-va ( ori-

gin / gJnetic ) , struktur komfosisi susunan bahan bumi , dan sejarahnla yang meliputi

Irotoii organik dan anorganik ( Whitten , 1983 ). Dalam hal ini ilmu geografi

mempelajiri geologi bukarir..uru tekis tetapi menekankan pada agihan batuan , baik

Oalam geografr stnrktur , rulkanologi , mineralogi maupun petrologi'

Geomo-rfoiogi mempelajari bentuk-bentuk mukabumi yang tedadi karena kekuatan-

kekuatan 1,ang bekerja dari atas ( eksogen ) dari dalam bumi ( endogen ). Geomorfologi

penting dipelaiari tarena Uentuk fisik muka bumi menjadi sumber analisis fisik utama

aata* *i*petaiari geografi. Secara geomorfologi bentuk muka bumi dapat

diklasifikasikan meniadi delapan bentuk muka bumi berdasar pada asal terjadinl'a'^

Bentuk-bentuk muka tersebutieperti antara lain l. bentukan asal struktur (forms of

structural otgin l seperti perlapisan batuan , patahan dan perlipatan . 2' bentukan

asal rulkanik ( forms of rofconii origin ) seperti bentukan asal kaldera , bentuk puncak

gunung berapi.bentuk lereng dan sebagairya. 3. bentukan asal denudasional ( forms

11 araraotiinal origi, ) l'"ng menvangkut bentuk bumi terdenudasi . -1. bertukan
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asal fluvial ( Forms of fluvial origin ) di sekitar aliran sungai . 5. bentukan asal
marine fluvial ( Forms of fluvial origin ) meliputi garis pantai , pesisir . laguna dan
delta, 6. bentukan asal glasial (forms of glacia! origin ) seperti morena maupun till.
bentukan asal angin ( forms ofaelon oriin) contohnla bukit pasir , dan bentukan asal
pelarutan ( Fornts of solutional origin ) yang berupa daerah karst ( verstappen . I og5 

:

l-"1 )
Mineralogi . ilmu yang mempelajari mineral , sebagai bahan utama penlusun kerak
bumr. Dalam kaitanny'adengan geografi, mineral dipelajari untuk mengetahui agihan
mineral suatu *'ila1'ah. dengan demikian potensi n'ila1'ah dalam hal kekavaan alam
mineral dapat dijadikan dasar analisis lebih lanjut.
Hidrologi adalah ilmu 1'ang mempelajari air bumi tentang terdapatnl.a , sirkulasi ,
distribusi , sifat-sifat kimia dan f,rsik , serta reaksinla terhadap kehidupan 1.ang ada
( Ersin Sevhan , 1977 : l). cabang-cabang hidrolgi menurut Linslel'( l9-t9 : .l)
meliputi geohidrologi ( studi air tanah ) , patmologi ( studi air permukaan ]'ang
mengalir ) , limnologi ( studi air permukaan )'ang menggenang ) , hidrometerologi
( studi air daiam hubungann]'a dengan meterologi ) , dan kriologi ( studi air dalam
bentuk salju dan es ). Dalam geogah . hidrologi merupakan unsur utama geografi
fisik 1'ang sangat penting untuk analisis w'ilayah dalam hubungannva dengan
kehidupan. karena air adalah sumber kehidupan.
Oseanografi adalah studi kelautan berkaitan dengan sifat fisik dan sifat kimia air
laut . kandungan biologi air laut dan geologi dasar laut ( King . l96J : I ). Di negara
bahari seperti Indonesia. oseanografipenting dipelajari antara lain untuk mengetahui
potensi sumberdal'a alam laut, baik 1'ang sifatnva positif maupun negatif. datam hal
jumlah . kualitas maupun agihannva. Hasil studi bermanfaat untuk kepentingan
ekspoitasi sumber minl'ak bumi lepas pantai , eksploitasi flora dan fauna laut .
keselamatan pelal'aran laut serta kepentingan keamanan dan pertahanan nasional.
Meteorlogi adalah ilmu 1'ang mempelajari cuaca atmosfer bumi. Berkairan dengan
cuaca meliputi anasir hujan . alr'an . temperatur udara , tekanan udara . kelembaban
udara , arah dan kecepatan angin . radiasi matahari , letak lintang.
Pedologi adalah ilmu y'ang mempelajari proses-proses pembentukan tanah beserta
faktor-faktor pembentuk . klasifikasi tanah , sun'ai tanah , dan cara-cara pengamatan
tanah di lapangan ( Sam'ono Hardjol'igeno , 1989 : I ). Dalam kaitannva dengan
ilmu geografi , l'ang ditekankan adalah geografi tanah , r.aitu mempelajari tanah
mengacu pada agihan tanah.
Kartografi studi seni memetakan permukaan bumi. Ilmu Kartografi unsur l.ajib
dalam geografi. Peta menrberikan informasi lebih cepat daripada deskripsi. peta
berfungsi mempermudah peny'ampaian informasi. Dengan peta. suatu l.ila1.ah dapat
dianalisis lebih mudah.
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Penginderaan jauh ( remoteseniongl secara luas dapat didefinisikan sebagai tindakan

penfrrmputan informasi dengan cara interpretasi tanpa kontak fisik langsung dengan

oUVJt ('SuUin , 198? : I ;. Ob1'ek dalam hal ini adalah permukaan bumi' Sejak

pertengahan abad dua putuir ini , penginderaanjauh menjadi unsur utama peneletian

g.ogru"f, , karena remotesensing mernberikan data lebih cepat . lebih murah , dan

Uutttun data fisik yang tampil selalu terbaru dan akurat'

untuk disiplin ilmu lainnla sudah jelas sesuai namanya, misalnya geografi penduduk,

geografi ekon-omi , geografr industri , geografi kekotaan ( urban geography ) ' geografi

ieOisaan ( rural giogioph), ) , geografi Asia Tenggara , geografi Eropa Barat ' dan

sebagainya.

Geografi Terpadu

Menurut Bintarto ( 1987 : 8 ) , 1'ang dimaksud dengan geografi terpadu ( intergrated

g."g;"ptt"I adalah suatu pendekuiun d.ngun mengintegrasikan antara elemen-elemen

i.o!*ir iistematik dan geografi regional . Geografi sistematik terdiri dari geografi fisik

ian-geograf, manusia. beogran rigional terdiri dari gerografi regional zona dan re-

gionit t ittur. Teori-teori yang ada dalam geografi terpadu antara lainteori difusi , teori

l"ingkungan , teori ekosistem , teori pertumbuhan rvilal'ah dan sebagainl'a.
'teor-i 

difusi : 1'aitu teori )'ang mengacu pada pemencaran atau penl'ebaran

Pemencaran atau pen!'ebaran aafat UerUentukfisik ataujuga dapat berbennrk nonfrsik'

Bentuk lisik , antaraiain peny'ebaran manusia , hetl'an , ataupun tumbuhan. Contoh

pen,r..ebaran manusia , 1,uit, migrasi 1'ang dilakukan oleh Bangsa Eropa ke benua

Amerika atau Afrika. i<upun t'tereka meny'ebar , mengapa mereka menvebar dan

bagaimana mereka menlebar adalah merupakan ob1'ek studi menarik alam ilmu

geigrafr. Demikian pula penl'ebaran hervan ataupun binatang. Penvebaran juga dapat

[.Gntut penvakit . fr4irumj'u penl'ebaran penl'ahit kusta , penl'akit kolera , penl'akit

malaria y'ang ada di permukaan bumi.ini' Apa , bagaimana ' kapan dan mengapa

terjadi penl-e|aran merupakan ob-vek studi mernrik. Difusi juga dapat berujud nonfisik,

seierti- pen-vebaran kebuda)'aan maupun agama. Dalam hal ini contohnl'a budal'a

berpakaian , budal'a bercocok tanam . budal'a berbahasa ataupun budal'a bertingkah

laku, dan sebagainl'a.

Teori Ekosistem mengacu pada kesatuan f ilal'ah hubungan antara makhluk hidup

dengan lingkungan geoniitti*ian1'a baik antar manusia . manusia dengan

lingkungannl'a . atau lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu suatu ekosistem berbicara

n1*g.nul kesatuan f ilal'ahieperti ekosistem hutan. ekosistem pantai ' ekosistem

lautan . ekosistem belukar . ekosistem rala . ekosistem danau dan sebagainl-a. Kata
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ekosisitem dalam hal ini selalu diikuti oleh satuan wilayah. Berbeda dengan ekologi
yang hanya berbicara mengenai hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan
geofisikkimianl'a. Oleh karenanva cakupannla pada lingkungan makhluk hidupyang
ada. Contohnyaekologi burung merak, ekologi burungkakatua, ekologi pohonpinus,

ekologi pohonjati dan sebagainya ( Sugeng Ma(opo, l99l ).

Teori Lingkungan berbicara mengenai lingkungan fisik 1 phyical environment )
lingkungan biologis ( biological environment / dan lingkungan sosial ( social envi-

ronment ) . Lingkungan fisik contohn)" gunung , laut , sungai , panas matahari .

hutan , perumahan, pergeungan , pabrik, kendaraan dan sebagaini'a. Lingkungan

biologi adalah segala sesuatu 1.ang ada di sekitar manusia seperti hen'an dan tumbuhan,

baik makro maupun mikro. Lingkungan sosial adalah lingkungan masyarakat lang
ada. Lingkungan secaa geografijuga dapat dibedakan menjadi lingkungan tata laku

dan lingkungan fenomena ( William Kirk dalam Binhno , 1987 : 23 ) Lingkungan

tatalakuberujud perubahan-perubahan gagasan dan nilai-nilai geografi. Hal itu dapat

dipelajari dalam geografi kekotaan , geografi pedesaan , geografi sosial . geografi

ekonomi maupun geogra.fi regional. Lingkungan tatalakujuga dapatberujud tanggapan

terhadap lingkungan seperi studi ka*asan pantai , studi daerah karst . gunung api .

dan sebagain_va. Untuk lingkungan fenomena dapatterujud fisikal buatan atau gejala

alam. Ujud fisikal dapat dipelajari dalam perencanaan l'ilay''ah , sedangkan ujud gejala

alam dipelajari dalam geografi ha1'ati , geografi tanah , geomorfologi , hidrologi
maupun meteorolgi dan klimatologi.

Aplikasi Teori

Penerapan teori 1'ang disebutkan di muka tidak mudah. Teori geografi terpadu
menl'atukan analisa keruangan dan analisa ekologi , atau disebut analisa kompleks
lila1,ah. Bintarto ( 1987 : 25 ) memberikan contoh mengenai analisa kompleks rvilalah
untuk suatu perencanaan pembukaan daerah transmigrasi. Beberapa tahap )'ang disiapkan
dalam perencanaan itu antara lain identifikasi rilal'ah potenial,idenfikasi l'ila1'ah menurut

aksesiblitasny'a , perumusan perancangan umum . pemmusan berdasar program lima
tahun , penl'esuain foto udara . perumusan rencana pendahuluan , penl'ediaan peta

topografi, dan peny'elesaian rencana tata pemukiman detail.
Aplikasi analisa kompleks l'ila1'ah juga dapat dilakukan dalam penlususnan rencana

struktur tata ruan. Materi 1'ang diatur dalam rencana struktur pemanfaatan tataruang .

I'aitu hubungan antar fungsi-fungsi kegiatan 1,ang direncanakan dalam suatu s'ilalah
(DPU " 1986 : 13 ).Materi 1'ang diatur sekurang-kurangn)" terdiri dari perdagangan.

industri . fasilitas sosial , perkantoran ataujasa . kalasan khusu atau pertahanan kemanan.

terminal angkutan udara , terminal angkutan laut . terminal angkutan penl'eberangan ,



terminal angkutan kereta api , terminal angkutan jalan ra1'a , perumahan , pretaruan ,

konsenasi , pemakaman , jalur jalan , jalur kereta api dan alur pela,l'aran sungai.

Berdasar pada materi tersebut maka dapat dianalisis mengenai lebijakan pemerintah,

kependudukan , perkonomian, potensi dan daya dukung lingkungan serta tata ruan.

Rnatisis teUiiakan pemerintah bertujuan untuk memehami kedudukan pemerintahan atau

pemerintah daerah dalam perspektifkebijakan pembangunan nasional dan regional serta

untuk mengetahui progratn-piogru. pembangunan. Analisis kependudukan bertujuan

untuk memehami aspek-uri.t k"p"ndudukan yang meliputi jumlah , distribusi ,

pertumbuhan , pergerakan ian tuititas sumberdala sumberdal'a manusia . Analisis

perekonomian Uirtu.luan memahami karakteristik perekonomian , sedangkan analisis

potensi dan da1'a dutung lingkungan bertujuan untuk mendapatkan gambaran tngkatan

potensi sumblrda,va aiam-dan dukungan lingkungan secara keruangan dengan

mepertimbangkan kendala yang ada.

Dalam analisis potensi dan da1'a dukung lingkungan ini , ilmu geografi berperan

sangat besar. Data lang diperlukan dalam analisis ini antara lain geologi 
' 
geomorfologi,

tunu'h, hidrologi , iun itti*;uga termasuk fot udara dan peta-peta. Data geologi berupa

formasi batuan, litologi , stratigrafi , pelapukan dan bahan galian. Data feomorfologi

berupa slope lereng , ianjang , bentuk rnaupun internal relief , serta berbagai macam

macam erosi. Data tanah 6erupa profil tanah , sifat fisik dan kimiari tanah' Data iklim

seperti intensitas hujan , temperatur udara dan tipe iklim ( PPPN, l99l )
Selanjutn]'a dalam analisiss tataruang bertujuan mengetahui pola stnrktur tataruang

1'ang berbentuk saat ini dan kecenderungan perkembangann)'a , meliputi kalvasan lindung.
-t 

uttirun budidala , fungsi lain hirarki pusat-pusat permukiman serta keterkaitan antar

pusat tersebut, dan prasaLna wilalah unnrk mengintegrasikan pembangunan antar daerah

i pppN , 199 I ). nn irrya secara keseluruhan suatu $ila!'ah dianalisis berdasar penlebaran

etotogi', ekosistem , lingkungan dan lain-lainnl'a sesuai dengan teori difusi , teori lokasi,

teori ekosistem dan teori lingkungan.
Terapan ilmu geografi lainnl'a tidak terbatas pada perencanaan wilayah tetapi juga

p"r.n.unuun."31rg tifutntu mitigasi. Mitigasi dalam hal ini mancakup pencegahan dalam
'hal 

bencana alam , baik secara indir-idual maupun terpadu. Mitigasi secara individual

dapat terlihatjelas dengan adanl'a peta daerah bencana gunugnberapi 
' 
peta daerah bahal'a

Uaniir . peta daerah rentan bahal'a tanah longsor , peta daerah baha-va tsunami maupun

pe; da;rah bahal'a gempa bumi. Berdasarkan peta-peta tersebut secara langsung

masl'arakat dan aparat pemerintah dapat mengantisipasi lokasi mana saja 1'ang tepal

untuk dibangun maupun harus dihindari untuk dibangun'

Dalam perencanaan s'ila1'ahpun dasar mitigasi terpadu sangat bermanfaat untuk

menenruka; lila1'ah 1'ang la1'ak untuk dibangun. Suatu lila1'ah 1'ang akan dikembangkan
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sebaiknya telah diketahui potensi alam, sumberdaya manusia danjuga potensi bencana-

bencananya. Dengan antuan Sistem Iformasi Geografi ( SIG ) yang sekarang dapat

dikerjakan dengan bantuan komputer , maka akan cepat sekali diketahui daerah 1'ang
la1'ak dibangun . Sebagai contoh rencana pembangunan lapangan golf di Desa Cangringan
Sleman. Berdasar data tersaji sebagai berikut :

L potensi alam agaris kurang,
2. potensi alam bahan galian sedang,

3. potensi tanah kurang,
.1. potensi vegetaasi sedang,
5. potensi hidrologis baik,
6. pctensi curah hujan baik,
7. potensi peny'inaran matahari baik ,

8. potensi temperatur udara baik ,

9. potensi sumberdal'a manusia sedang ,

10. potensi bencana empa bumi tidak ada ,

I l. potensi bencana banjir tidak ada ,

12. potensi bencana kekeringan tidak ada ,

13. potensi bencana tanah longsor tidak ada ,

l-1. potensi bahal'a letusan gunung berapi tinggi
Selanjutnl'a dalam penentuannla sec:ua manual setiap orang dapat memiliki penilaian

1'ang berlainan. Dengan menggunakan bantuan SIG . analisis akan lebih mudah daerah
daerah mana saja 1'ang la1'ak dibangun , la1'ak dihuni . laak dibudidal'akan . maupun

i'ang la1'ak dihindari .

Semua analisis tersebut dilakukan dengan terintegrated bukan individual. Oleh karena
itu ilmu geografi di sini sangat berperan dalam merencanakan pengembangan suatu
u'ila-vah. Masalhnra hanl'a maukah orang lain dalam hal ini pemerintah dan maq'arakat
meneriman-va ? Atau mampukah para geografi menllmbangkan ilmunva dengan baik
untuk pembangunan negeri ini ?


