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KATA PENGANTAR 

 

Buku Geografi Regional khusunya Geografi Regional Dunia ini 

merupakan salah satu sumbangan kepada mereka yang sedang dan akan 

mengembangkan pengetahuan dalam bidang Geografi Regional Dunia. 

Sesuai dengan isi buku ini yang membahas kawasan lima benua 

secara regional, maka diharapkan pembaca dapat menambah wawasan 

kajian dalam studi Geografi Regional. 

Geografi Regional Dunia membahas berbagai aspek geografis di 

lima benua, serta hubungannya dengan kehidupan penduduknya. Oleh 

karenanya, materi yang dibahas dalam buku ini meliputi : 

1. Keadaan alam benua Afrika, Eropa, Amerika, Asia dan Australia. 

2.  Keadaan penduduk, sosial; budaya di lima benua. 

3.  Kegiatan ekonomi penduduk di masing-masing benua. 

4.  Hubungan antar inter benua maupun antar benua yang disebut juga 

hubungan internasional. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang 

sebasar-besarnya kepada semua pihak yang secara sadar dan tidak, atau 

langsung atau tidak langsung telah membantu penulis dalam 

penyempurnaan buku ini. 

Kritik dan saran yang sifatnya membangun demi lebih baiknya 

buku ini sangat kami harapkan. Semoga buku ini bermanfaat. 

 

      Surabaya, Agustus 2019 

       Penyusun 
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TINJAUAN MATA KULIAH 

 

Mata kuliah Geografi Regional Dunia merupakan mata kuliah 

wajib di dalam kurikulum Program Studi S.1 Pendidikan Geografi di 

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Mata 

kuliah dengan bobot 2 SKS ini mempelajari karakteristik wilayah di 

lima benua yaitu Afrika, Eropa, Amerika, Asia dan Australia. Kawasan 

atau region adalah daerah yang memiliki suatu karakter atau karakter-

karakter yang membedakannya dari daerah lain. Demikian pula di lima 

benua, masing-masing mempmpunya karakteristik wilayah yang 

berbeda ditinjau dari sudut geografi yang meliputi keadaan fisik, 

keadaan penduduk, sosial, budaya dan kegiatan ekonomi penghuninya. 

Deskripsi mata kuliah Geografi Regional Dunia adalah 

melakukan pengkajian dan memberikan pemahaman tentang Konsep-

konsep regional dan dasar-dasar regionalisasi, menjelaskan faktor-

faktor geografi yang mendukung terjadinya interaksi antar region di 

dunia, dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat memperoleh 

data dan informasi yang lebih update tentang benua Asia, Amerika, 

Eropa, Afrika maupun Australia, serta bentuk hubungan kerjasama 

dengan Indonesia.kegiatan pembelajran dilakukan dengan menerapkan 

pendekatan konstruktivistik yang dilengkapi dengan media peta, atlas 

dan data-data yang dapat diakses melalui laman-laman maupun media 

lainnya. 
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Sasaran capaian mata kuliah Geografi Regional Dunia meliputi : 

1. Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan data 

dan informasi yang berkaitan dengan regionalisasi di Asia, Amerika, 

Eropa, Afrika dan Australia. 

2. Menguasai konsep-konsep regional di dunia, mengenal keadaan 

benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika dan Australia-Oseania. 

3. Mampu mendeskripsikan karakteristik kondisi fisik, sosial, ekonomi 

dan budaya secara keseluruhan di benua Asia, Amerika, Eropa, 

Afrika dan Australia. 

4. Mahasiswa memiliki sikap bertanggung jawab dalam 

mendeskripsikan arti penting kerjasama bilateral maupun 

multilateral 

Dalam penilaian hasil studi mahasiswa dalam mata kuliah 

Geografi Regional Dunia terdiri dari 4 komponen, yaitu nilai 

partisipasi, nilai tugas, nilai ujian tengah semester dan nilai ujia akhir 

semester dengan pembobotan sesuai dengan Buku Pedoman Akademik 

Universitas Negeri Surabaya. 
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BAB 1 

AFRIKA 

 

Indikator : 

- Menjelaskan konsep geografi regional 

- Menjelaskan unsur-unsur regionalisasi 

- Mendiskripsikan unsur-unsur dalam regionalisasi benua Afrika 

- Menjelaskan keadaan penduduk di Afrika 

- Menjelaskan sumber alam dan kegiatan ekonomi penduduk Afrika 

Permukaan bumi tempat tinggal manusia dapat dikelompokkan 

menjadi beberepa wilayah atau region. Tiap region mempunyai ciri 

khas yang berbeda dengan region lainnya. Dengan kata lain, region 

adalah sebahagian permukaan bumi yang dalam hal-hal tertentu 

berbeda dari daerah sekitarnya. Sehubungan dengan hal itu, ada yang 

disebut wilayah pertanian, karena semua petani di wilayah itu 

mengusahakan tanahnya dengan tanaman tertentu dan memiliki alat-

alat pertanian tertentu. Ada wilayah industri, wilayah perkebunan, dan 

sebagainya. 

Beberapa istilah seperti propinsi, devisi, zone, jalur, distrik, 

realm dan sebagianya digunakan oleh para ahli geografi dengan 

pengertian yang hampir serupa dengan istilah wilayah, yang 

menunjukkan hierarki tertentu dalam suatu wilayah, seperti diutarakan 

oleh Whittlesey. Keunikan suatu regional merupakan pencerminan dari 

adanya perbedaan unit wilayah alamiah satu dengan lainnya, atau 

merupakan pencerminan adari adanya kerjasama ekologis natara faktor 

fisikal yang memberikan kemungkinan dan faktor manusia atau 

antropogen yang mempunyai kreativitas untuk mengelola alam yang 

dihuninya, jelas wilayah merupakan arena atau medan terjadinya 
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interaksi antara manusia dengan lingkungan fisikal maupun biotis yang 

bersifat lokal. 

Regionalisasi permukaan bumi didasarkan pada : (1) keadan 

alamiah, dan (2) keadaan tingkat kebudayaan penduduknya. Dari 

variasi iklim misalnya, menimbulkan geografi daerah tropik, subtropik, 

sedang, kutub, daerah arid dan semia arid maupun humid dan 

sebagainya. Berdasarkan tinggi rendahnya muka bumi, ada geografi 

daerah dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan. Dilihat dari segi 

biogeografis, yang juga mencerminkan keadaan iklim dan tanahnya, 

ada daerah hutan tropis, daerah hutan musim, daerah hutan campuran, 

hutan jarum, tundra, savana, stepa. Atas daesar luas dan bentuk benua 

ada reional Asia, Eropa, Afrika, Amerika, Australia. Sedangkan 

geofrafi regional yang menitikberatkan pada kulturnya dapat berupa, 

Dunia Barat dan Timur, Negara Agraris dan Indutri. Negara Utara dan 

Selatan, dan geografi regional didasarkan perbedaan sistem politik 

administratif terdiri dari negara-negara. 

Penggolongan wilayah yang didasarkan kepada suatu 

kenampakan, atau klasifikasi yang menekankan jenis suatu wilayah, 

seperti wilayah iklim, wilayah vegetasi, wilayah fisiografi disebut 

generic region. Adapula klasifikasi wilayah yang didasarkan pada ciri-

ciri geografi yang khusus, yang ditentukan oleh lokasinya, seperti 

kesatuan wilayah yang dikarakteristikkan oleh hasil interaksi antara 

faktor alam dan budayanya, yang memperlihatkan kekhasan 

dibandingkan dengan daerah sekitarnya, maka wilayah demikian 
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disebut specific region, misalnya wilayah Asia Tenggara, wilayah 

Timur Tengah. 

Suatu wilayah geografi merupakan kesatuan ekosistem yang 

memiliki komponen biotis dan abiotis. Komponen biotis terdiri atas 

manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Komponen abiotis terdiri atas 

lithosfir, atmosfir dan hidrosfir. Seluruh komponen tersebut berintraksi 

secara ekologis (interaksi antara populasi biotis dengan 

lingkungannya). Akibat dari kualitas dan kuantitas serta macam 

ienteaksi yang terjadi pada setiap wilayah tidak sama, maka 

menimbulkan perbedaan. Setiap wilayah mempunyai karakteristik 

tertentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Artinya ada 

wilayah yang subur dan kurang subur tanahnya, ada yang lembab dan 

kering iklimnya, ada yang maju dan kurang maju tingkat teknologinya 

dan seterusnya. 

Perbedaan wilayah atau areal differentiation secara intristik 

tersebut menimbukan perbedaan produksi barang dan jasa yang 

dibutuhkan oleh penduduknya. Dengan kata lain tidak ada suatu 

wilayah yang berswasembada atau bersifat autarki, yang bisa 

memenuhi seluruh  kebutuhan hidup pendudukanya. Keadaan itu akan 

menimbulkan ketidakseimbangan atau disequilibrium yang menjadi 

pendorong potensial untuk terjadinya intraksi antar wilayah, guna 

memenuhi kebutuhan hidup penduduknya, baik kebutuhan ekonomi, 

sosial, kebudayaan, pendidikan, iptek dan sebagainya. 
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A. KONDISI FISIK BENUA AFRIKA  

1.  Letak, Luas dan Bentuk Benua Afrika  

Letak Astronomis : 35
0 

LS - 38
0 

LU dan 17
0 
BT - 57

0 
BT   

Letak Geografis :  barada di antara dua samudera besar yaitu: 

sebelah barat samudera atlantik,timur 

samudera Hindia serta sebelah utara benua 

EropaAsia dan laut tengah   

Afrika adalah benua yang terbesar dari ketiga benua di 

belahan selatan Bumi dan yang terbesar kedua setelah Asia dari 

semua benua. Luasnya kurang lebih 30,244,050 km
2
 (11,677,240 

mil
2
) termasuk kepulauan disekitarnya, meliputi 20.3% dari total 

daratan di bumi dan didiami lebih dari 800 juta manusia, atau 

sekitar sepertujuh populasi manusia di bumi. Wilayah di bagian 

utara dan barat Benua Afrika berupa dataran rendah. Wilayah di 

bagian selatan dan timur Benua Afrika berupa dataran tinggi. 

Daerah dataran tinggi berlereng curam dan sering berdekatan 

dengan pantai. Keadaan ini menyebabkan dataran pantainya sempit.    

http://id.wikipedia.org/wiki/Asia
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
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2.  Geologi dan Geomorfologi  

a.  Geologi  

Secara geologis afrika berumur 3,8 miliar tahun, yang berarti bahwa 

dalam bentuk yang sekarang atau dalam bentuk penggabungan 

dengan benua lain adalah sebagai benua di masa lalu. Afrika telah 

ada selama 4-perlima dari 4,6 miliar tahun bumi. Usia afrika dan 

keadaan geologinya sangat unik diantara benuabenua lainya. Secara 

struktural afrika terdiri dari  lima inti/perisai (kestabilan struktur 

litosfer dan daerah pelat yang kaku dari kerak bumi). Inti atau 

perisai ini baik yang terdapat diselatan, pusat maupun dibarat afrika. 

Kebanyakan adalah batuan beku granit gneis dan basal dan dibentuk 

secara terpisah antara 3,6 sampai 2miliar tahun yang lalu selama era 

prakambium. Prakambium adalah era dimana lebih dari 85% dari 

sejarah di planet ini adalah ketika kehidupan pertama kali berevolusi 

dan atmosfer bumi serta benua dikembangkan.  
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b.  Geomorfologi  

Di Benua Afrika hanya terdapat beberapa plato, yaitu Plato Afrika 

Bahwa yang terdapat di wilayah utara yang lebih rendah dan 

terputus-putus dengan plato lainnya sera Plato Afrika Atas yang 

terdapat di Afrika Selatan yang umumnya memiliki lereng yang 

curam. Plato yang curam ini seperti Plato Drangkensberg di 

Republik Afrika Selatan. Umumnya, Plato Afrika Atas lebih tinggi 

di bandingkan Plato Afrika Bawah di utara.  
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3.  Hidrologi  

a . Sungai   

1)  Sungai Nil  

Sungai Nil adalah sungai terpanjang di bumi. Sungai Nil 

mengalir sepanjang 6.650 km atau 4.132 mil dan membelah tak 

kurang dari Sembilan negara yaitu : Ethiopia, Zaire, Kenya, 

Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan, Sudan Selatan dan 

tentu saja Mesir. Karena sungai Nil mempunyai sama artinya 

dalam sejarah bangsa Mesir (terutama Mesir kuno) maka sungai 

Nil identik dengan Mesir. Sungai Nil mempunyai peranan sangat 

penting dalam peradaban, kehidupan dan sejarah bangsa Mesir 

sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satu sumbangan dari sungai 

Nil adalah kemampuannya dalam menghasilkan tanah subur 

sebagai hasil sedimentasi di sepanjang daerah aliran sungainya. 

Tanah yang subur ini memungkinkan penduduk Mesir 

mengembangkan pertanian dan peradaban sejak ribuan tahun 

yang lalu.  

2)  Sungai Zambesi  

Sungai terpanjang ke-4 di dunia yang terletak di Afrika. Sungai 

ini juga adalah sungai yang memiliki aliran terbesar yang 

mengalir ke Samudra Hindia dari benua Afrika. Luas daerah 

alirannya mencapai 1,390,000 km², hampir separuh dari Sungai 

Nil. Sungai sepanjang 2.574 km ini berhulu di Zambia dan 

mengaliri negara-negara seperti Namibia, Botswana, Zambia, dan 

Zimbabwe, lalu ke Mozambique, sampai akhirnya bermuara ke 

Samudra Hindia Bentukan alam yang paling spektakuler dari 

sungai Zambesi adalah Air Terjun Victoria, air terjun terbesar di 

dunia. Terdapat pula air terjun lain seperti Air Terjun Chavuma 

di perbatasan Zambia dan Angola, serta Air Terjun Ngonye di 

Zambia sebelah barat.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Mil
https://id.wikipedia.org/wiki/Mil
https://id.wikipedia.org/wiki/Mil
https://id.wikipedia.org/wiki/Ethiopia
https://id.wikipedia.org/wiki/Ethiopia
https://id.wikipedia.org/wiki/Ethiopia
https://id.wikipedia.org/wiki/Ethiopia
https://id.wikipedia.org/wiki/Zaire
https://id.wikipedia.org/wiki/Zaire
https://id.wikipedia.org/wiki/Kenya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kenya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kenya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kenya
https://id.wikipedia.org/wiki/Uganda
https://id.wikipedia.org/wiki/Uganda
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanzania
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanzania
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanzania
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanzania
https://id.wikipedia.org/wiki/Rwanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Rwanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Burundi
https://id.wikipedia.org/wiki/Burundi
https://id.wikipedia.org/wiki/Burundi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sudan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sudan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sudan_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sudan_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sudan_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
https://id.wikipedia.org/wiki/Sedimentasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sedimentasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sedimentasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_aliran_sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_aliran_sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Namibia
https://id.wikipedia.org/wiki/Namibia
https://id.wikipedia.org/wiki/Namibia
https://id.wikipedia.org/wiki/Namibia
https://id.wikipedia.org/wiki/Botswana
https://id.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
https://id.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
https://id.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
https://id.wikipedia.org/wiki/Mozambique
https://id.wikipedia.org/wiki/Mozambique
https://id.wikipedia.org/wiki/Mozambique
https://id.wikipedia.org/wiki/Air_Terjun_Victoria
https://id.wikipedia.org/wiki/Air_Terjun_Victoria
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Air_Terjun_Chavuma&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Air_Terjun_Chavuma&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Air_Terjun_Chavuma&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Air_Terjun_Chavuma&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Air_Terjun_Ngonye&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Air_Terjun_Ngonye&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Air_Terjun_Ngonye&action=edit&redlink=1
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3)  Sungai Niger         

Sungai utama di Afrika barat, dengan panjang lebih dari 2500 mil 

(atau 4000 km). Sungai ini mengalir melalui Guinea, Mali, Niger, 

di perbatasan Benin dan kemudian melalui Nigeria, berhilir 

melalui sebuah delta sungai yang sangat besar, yang dikenal 

sebagai Delta Niger, menuju ke Teluk Guinea. Sungai Niger 

adalah sungai ketiga terpanjang di Afrika, setelah Sungai Nil dan 

Sungai Kongo (dahulu lebih dikenal sebagai Sungai Zaïre). Anak 

sungai utamanya adalah Sungai Benue.  

 

4)  Sungai Kongo atau Zahire   

Sungai ini mempunyai panjang aliran 4800km dan pada musim 

tertentu atau hujan volume air lebih besar dari sungai nil, hal ini 

disebabkan sebagaian besar lembah Zahire terletak di daerah 

iklim khatulistiwa.  

b. Danau  

1)  Danau Victoria atau Victoria Nyanza :   

Salah satu Danau Besar di Afrika. Danau Victoria memiliki luas 

68.870 kilometer persegi, membuatnya danau terbesar di benua 

Afrika, danau tropis terbesar di dunia, dan danau air tawar kedua 

terbesar dunia dalam luas permukaan. Karena dangkal, danau ini 

masuk dalam urutan ke7 danau air tawar dalam volume, berisi 

2.760 kilometer kubik air. Dia merupakan sumber dari cabang 

terpanjang Sungai Nil, Nil Putih. Danau ini terletak dalam 

dataran tinggi di bagian barat Great Rift Valley Afrika dan diatur 

oleh Tanzania, Uganda, dan Kenya.   

https://id.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://id.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://id.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://id.wikipedia.org/wiki/Guinea
https://id.wikipedia.org/wiki/Guinea
https://id.wikipedia.org/wiki/Guinea
https://id.wikipedia.org/wiki/Guinea
https://id.wikipedia.org/wiki/Mali
https://id.wikipedia.org/wiki/Mali
https://id.wikipedia.org/wiki/Niger
https://id.wikipedia.org/wiki/Niger
https://id.wikipedia.org/wiki/Benin
https://id.wikipedia.org/wiki/Benin
https://id.wikipedia.org/wiki/Benin
https://id.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://id.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://id.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://id.wikipedia.org/wiki/Delta_Niger
https://id.wikipedia.org/wiki/Delta_Niger
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Guinea
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Guinea
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Nil
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Nil
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Nil
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Kongo
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Kongo
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Kongo
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Kongo
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Benue&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Benue&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Benue&action=edit&redlink=1
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2)  Danau Tanganyika (Luas 32,900 km²)   

Danau ini berada di Western Rift di daerah Great Rift Valley dan 

dilingkupi oleh dinding pegunungan dari ngarai tersebut. Danau ini 

merupakan danau ngarai terbesar dan terdalam di Afrika atau nomor 

dua terdalam di dunia serta menyimpan cadangan air tawar terbesar. 

Panjangnya membentang sekitar 673 km pada arah Utara-Selatan 

dan lebar rata-rata 50 km  

3)  Danau Malawi (Luas 29,600 km²)   

Danau Malawi atau Danau Nyaza adalah danau yang memiliki 

panjang antara 560 dan 580 kilometer, dan lebarnya adalah sekitar 

75 kilometer. Luas permukaan total danau ini adalah sekitar 29.600 

kilometer persegi
 

dari garis pantai danau di barat Mozambik, 

Malawi timur, dan selatan Tanzania. Sungai terbesar yang mengalir 

ke danau ini adalah Sungai Ruhuhu. Danau air tawar besar ini 

memiliki aliran keluar utama, yakni Sungai Shire, sebuah anak 

sungai yang mengalir ke Sungai Zambezi. Danau Malawi terletak di 

Great Rift Valley yang dibentuk oleh pembukaan lembah Afrika 

Timur, di mana lempeng tektonik Afrika sedang terbagi menjadi 

dua bagian. Hal ini disebut lempeng tektonik divergen batas.   

4)  Danau Albert (Luas 2.220 km²)   

Danau Albert (atau disebut juga Albert Nyanza dan sebelumnya 

Danau Mobutu Sese Seko) adalah salah satu Danau Besar Afrika. 

Danau ini merupakan danau terbesar ketujuh di Afrika, dan 

peringkat dunia sebagai tujuh puluh danau terbesar menurut 

volume. Danau ini terletak di tengah benua, di perbatasan antara 
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Uganda dan Republik Demokratik Kongo (dulunya Zaire). Danau 

Albert adalah bagian paling utara dari rantai danau di Great Rift 

Valley. Danau ini memiliki panjang sekitar 160 km (100 mil) dan 

luasnya sekitar 30 km (19 mil), dengan kedalaman maksimum 51 m 

(168 kaki), dan permukaan ketinggian 619 m (2.030 kaki) di atas 

permukaan laut.  

5)  Danau Kivu (Luas 2.220 km²)   

Danau Kivu terletak di perbatasan antara Republik Demokratik 

Kongo dengan Rwanda, di Afrika Tengah. Danau ini bermuara ke 

Sungai Ruzizi, yang ke selatan mengalir ke Danau Tanganyika. 

Orang Eropa pertama yang mengunjungi danau ini adalah Pangeran 

Adolf von Gotzen pada tahun 1894 dari Jerman. Luas permukaan 

danau ini 2.220 km² dengan kedalaman rata-rata 240 m (kedalaman 

maksimum) 480 Volume 333 km³.  

 

4.  Iklim  

a.  Faktor yang mempengaruhi iklim di Afrika:  

• Sebagian benua Afrika berada dalam daerah tropis akibatnya 

sebagian besar benua ini mempunyai temperature rata-rata tinggi. 

Kecuali daerah bagian tenggara yang mempunyai daerah lebih 

tinggi dibanding daerah lainya.   

Garis khatulistiwa yang hampir membagi afrika menjadi dua bagian 

yang sama, mengakibatkan adanya persamaan daerah iklim untuk 

bagian Afrika sebelah selatan khatulistiwa dan sebelah utara 

khatulistiwa walaupun kedua bagian tersebut berlaku musim-musim 

yang saling bergantian  
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• Adanya masa daratan luas disebelah timur laut afrika  

• Adanya arus laut tetap yang mengelilingi Afrika, diantaranya:  

1. Arus Banguela: yang mengalir ke arah  utara dari  Cape town ke 

muara sungai Kongo  

2. Arus Kanari yang mengalir dari selat Gibraltar ke tanjung Verde  

3. Arus Guinea atau panas yang merupakan arus balik khatulistiwa 

yang menuju tel. Guinea  

4. Arus Mozambique: yang merupakan bagian dari arus 

khatulistiwa selatan yang menuju pantai timur Afrika dan 

kemudian ke arah selatan melalui Mozambik sampai Afrika 

selatan yang kita kenal sebagai arus Agulhas   

Temperatur Bulan Januari 

Temperatur Bulan Juli 
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Tekanan Udara di Afrika Bulan Januari 

Tekanan Udara Di Afrika Bulan Juli 

Curah Hujan Rata-rata Tahunan Di Afrika 
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b. Berdasarkan keadaan temperature dan curah hujanya, Afrika terbagi 

dalam lima iklim:  
 

1) Iklim equator   

Karakteristiknya adalah :  

Temperatur rata-rata tinggi dan relatif tetap dan amplitudo 

temperatur tahunan yang kecil  

Curah hujan yang banyak dam kelembapan udara yang tinggi  

Daerah penyebaran iklim equator adalah : Sepanjang pantai 

afrika barat , ledok zaire, dataran tinggi Kenya, Uganda dan 

bagian sempit pantai timur dekat equator   

2)  Iklim Sabana Tropika  

Sifat dari iklim ini adalah : Hujan pada summer, Kering pada 

winter dan curah hujan makin berkurang dan musim kering 

makin panjang pada daerah yang menjauhi equator baik ke arah 

utara maupun selatan. Penyebaranya terdapat di sebelah utara dan 

selatan equatot  
 

3)  Iklim Gurun  

Daerah iklim gurun ini curah hujan sangat sedikit, dan jatuh 

hujan terutama pada hujan petir(tunder shower) selama periode 

terpanas dalam setahun.  

Peta Iklim Di Afrika 
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Daerah penyebaranya :  

 Afrika Utara diantara daerah tropikal dengan daerah 

mediteran yaitu gurun sahara, gurun libya, dan gurun nusia.  

 Di bagian barat daya Afrika juga dijumpai iklim gurun yaitu 

di gurun Kalahari, dan gurun Namib  

 Iklim Sedang Hangat (warm temperate)  

 Daerah iklim ini menerima hujan yang banyak dari angin 

pasat pada summer. Bagian dari iklim ini terdapat di 

pedalaman dengan ketinggian kira-kira 900 m diatas 

permukaan laut. Dan disebut sebagai iklim padang rumput 

sedang.  

 Penyebaranya : di daerah pantai tenggara Afrika Selatan di 

sebelah selatan garis balik selatan  
 

4)  Iklim Mediteranian  

Daerah iklim ini mempunyai karakteristik:  

• Hujan turun pada winter dan kering pada summer.  

• Hujan pada winter di daerah ini karen a pengaruh oleh angin 

barat, yang daerahnya bergeser pada daerah equator pada 

musim tersebut  

Daerah penyebaran iklim : Pantai laut Mediteranian atau laut 

tengah atau lereng utara peg.Atlas dan daerah sempit di sudut 

barat daya Afrika.  

5.  Flora dan Fauna Benua Afrika  

a.  Flora  

1)  Daerah Hutan Tropika  

Kondisi iklim dengan curah hujan dan temperature rata-rata 

tinggi sepanjang tahun, sehingga vegetasinya evergreen (selalu 

hijau).   
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Jenis tumbuhan yang dominan adalah hutan rimba dengan pohon- 

pohon yang tinggi dan besar, seperti Mahoni, Eboy, Satiwood, 

Rosewood,  kerap kali disertai dengan semak belukar yang lebat 

berjalin dengan jenis tumbuhan epifit dan tumbuhan menjalar 

yang semuanya bereda sirkulasi reproduksinya.  

2) Daerah Sabana   

Menutupi wilayah yang cukup luas di Afrika yaitu ± 40 % dari 

luas kontinen, yang mengelilingi daerah hutan tropik. Vegetasi 

daerah ini didominasi rumput berumur pendek dengan pohon-

pohon yang tumbuh secara sporadic. Namun setelah hujan, jenis 

rumput, pepohonan , semak tumbuh dengan melonjak, seperti 

Akasia dan Bao-bao yang tahan akan kekeringan.   

3)  Stepa  

Daerah ini mencakup daerah antara sabana dan daerah semi 

gurun atau dikenal dengan “poor steppa and acrub” atau steppa 

miskin dan semak berduri.   

4)  Daerah Semi Gurun Dan Gurun  

Di daerah semi gurun keadaan vegetasinya bervariasi. Untuk 

daerah yang lain basah terdapat semak-semak, sedangkan untuk 

daerah yang lebih kering hampir tidak bervegetasi,kecuali sejenis 

kaktus warna hijau gelap, kelabu, atau coklat.  

5)  Daerah Padang Rumput Dan Daerah Sedang   

Daerah ini terdapat di daerah Afrika Selatan, yaitu di Transvaal 

selatan dan Orange yang dikenal pula sebagai daerah tanah tinggi 

(The High Veld) atau antara 26
o
LS sampai 32

o
LS. Dilihat dari 

formasinya, padang rumput daerah sedang ini serupa atau 

menyamai daerah Prairi di Amerika Utara.   
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6)  Daerah Sedang Hangat (Subtropik)   

Untuk daerah pantai didominasi jenis pohon Palma dan Satin Wood. 

Sedangkan untuk daerah yang lebih tinggi jumpai jenis pohon gugur 

daun dan hutan berdaun jarum.  

7)  Daerah vegetasi Mediteran.  

Terdapat dibagian barat laut atau Pegunungan Atlas dan juga 

dijumpai di ujung barat daya  Afrika (daerah Cape). Vegetasi 

berupa pohon Aras, Oak, Pinus, Alepo, Junifer, Gabus, dan semak-

semak jenis maguis. 

8)  Daerah Vegetasi Pegunungan  

 Daerah ini menyebar di daerah pegunungan tinggi maupun plato 

antara lain terdapat di daerah Ethiopia, dataran tinggi Afrika 

Timur atau daerah-daerah yang lebih tinggi dari plato Danau.   

 Jenis vegetasi pegunungan yang dijumpai di daerah ini berupa 

hutan sedang sejuk dan padang rumput dataran tinggi. Selain itu 

juga terdapat vegetasi lain seperti akasia.  

 

  

Peta Pesebaran Flora Di Afrika 
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b.  Fauna  

Fauna di Benua Afrika sebagian besar merupakan wilayah fauna 

Ethiopian yang meliputi seluruh daratan benua Afrika, Madagaskar 

dan daratan Arab bagian selatan. Fauna di Benua afrika umunya 

sama seperti di Benua Asia, yaitu gajah, harimau, singa, jerapah, 

dan lain-lain. keadaan alam Benua Afrika yang banyak padang 

rumput sangat cocok untuk tempat hidup dan berkembang biak 

berbagai hewan, terutama hewan menyusui.  

B. KONDISI PENDUDUK, SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA DAN 

POLITIK DI AFRIKA  

1.  Kepadatan Penduduk :  

 

 
Peta Kepadatan Penduduk Afrika 
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2.  Perekonomian di Benua Afrika  

Perekonomian yang ada di Afrika meliputi:  

a. Pertanian  

Hasil-hasil utama pertanian negara-negara di afrika yaitu : kopi, 

kapas, kacang, kelapa sawit, tembakau, dan beras.  

b. Perikanan  

Negara-negara yang mempunyai sungai dan laut diantaranya 

Senegal, Sierra lione, Pantai Gading, Afrika Selatan, Senegal, 

Nigeria, Mesir, Togo dan Maroko. Pada tahun 1999 Para nelayan 

Afrika menangkap 6.3 juta meter kubik ton ikan laut. Maroco, 

Afrika selatan, Mesir, Ghana dan Nigeria merupakan Negara 

yang melakukan penangkapan ikan terbesar di afrika. Maroko 

juga menjadi Negara terbesar pengolah ikan di Afrika.  

 

  

Peta Benua Afrika 
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c. Pertambangan  

Afrika memainkan peran yang penting dalam penghasilan 

mineral, menghasilkan ¾ baja, ½ suplai dunia pada bidang 

platinum, chromium, dan berlian. 1/3 emas, mangan dan 

uranium, 1/5 bauksit dan 1/10 minyak bumi.  

Afrika Utara sebagai Negara-negara penghasil fosfot dan minyak 

tersebesar seperti Libya, Algeria dan Mesir.  

Di beberapa negara di Afrika Barat dan Tengah juga terdapat 

Negara-negara penghasil minyak seperti Nigeria, Angola, Gabon, 

Rep.Kongo, Guinea :menghasilkan 1/3 bauksit untuk dunia, 

Afrika selatan dan sekitarnya terdapat pertambangan emas, 

berlian, chromium,cobalt, uranium,lithium, nickel, manganese, 

vanadium, tembaga dan phospat dan sebagainya.   

d. Manufaktur  

Negara-negara di AFrika yang mengembangkan industri 

manufaktur di negaranya seperti Afrika Selatan, Zimbabwe, 

Mesir, Algeria, Burkina Faso, dan Pantai Gading.  

e. Jasa dan Transportasi  

Industri jasa yang ada di Afrika sangat beragam, seperti 

dipelayanan jasa umum, komunikasi, tourism, perbankan, 

issuransi, dan lain-lain. Di Kenya lebih banyaak berkembang 

Industri jasa ketimbang industri pertanian.  

f. Energi  

Yang paling berpotensial di Afrika adalah pengembangan 

hydroelektik pembangkit listrik, karena banyak potensial energi 

yang tersimpan dalam waduk-waduk besar di afrika seperti 

Aswān High Dam on the Nile River, the Akosombo Dam on the 

Volta River, the Kariba Dam and Cabora Bassa Dam on the 

Zambezi River.   
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g. Perindustrian 

Dampak Positif  

1) Bertambahnya devisa Negara mereka dan menaikkan PDB 

masing-masing negara.  

2) Terbukanya beberapa daerah terpencil untuk system 

transportasi, teknologi dan telekomunikasi.  

3) Membantu mengurangi pengangguran dan menaikkan 

kualitas-kualitas hidup seperti pendidikan dan sebagainya.  

Dampak Negatif   

1) Semakin kuatnya akan ketergantungan dengan teknologi dari 

negara maju  

2) Munculnya isu-isu kemanusian seperti konflik-konflik dan 

lsu-isu lingkungan  hidup.  

3) Memunculkan “Raja-raja” baru di Afrika dari kalangan Afrika 

itu sendiri.  

 

3.  Agama di Afrika 

Orang Afrika memeluk agama yang berbeda-beda, dengan Kristen 

dan Islam dua yang paling tersebar. Sekitar 40% orang Afrika 

adalah Kristen dan 40% lainnya Muslim. Kurang lebih 20% orang 

Afrika memeluk agama asli Afrika. Sejumlah kecil juga memeluk 

Yudaisme, seperti suku Beta Israel dan Lemba.  
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4.  Bahasa Di Benua Afrika  

Afrika mempunyai lebih dari ribuan bahasa. Ada empat kelompok 

bahasa besar yang berasal dari benua ini, yaitu:  

a. Kelompok Bahasa Afro-Asiatik adalah sebuah kelompok bahasa 

yang terdiri dari sekitar 240 bahasa dan 285 juta penutur yang 

tersebar luas di sepanjang Afrika Utara, Afrika Timur, Sahel, dan 

Asia Barat Daya.  

b. Kelompok Bahasa Nil-Sahara terdiri dari lebih dari seratus 

bahasa yang dituturkan oleh 30 juta orang. Bahasa Nil-Sahara 

kebanyakan diucapkan di Chad, Sudan, Ethiopia, Uganda, 

Kenya, dan sebelah utara Tanzania.  

Statistik Penyebaran Agama Di Benua Afrika 



22 
 

 

c. Kelompok Bahasa Niger-Kongo mencakup kebanyakan dari 

Afrika bagian sub-Sahara dan kemungkinan adalah kelompok 

bahasa terbesar di dunia dari segi jumlah bahasa. Sejumlah besar 

di antaranta adalah bahasa-bahasa Bantu yang digunakan di 

sebagian besar Afrika bagian sub-Sahara.  

d. Kelompok Bahasa Khoisan terdiri dari sekitar 50 bahasa dan 

dituturkan di sebelah selatan Afrika oleh sekitar 120.000 jiwa. 

Banyak dari bahasa-bahasa Khoisan adalah bahasa yang 

terancam punah. Suku Khoi dan San dianggap sebagai penduduk 

asli di wilayah ini.  

  

  

Peta Persebaran Bahasa Di Benua Afrika 
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5.  Kebudayaan Di Afrika  

Kebudayaan di Benua Afrika banyak mendapat pengaruh dari Eropa 

akibat sistem penjajahan lama. Ini terjadi terutama di Afrika bagian 

sub-sahara. Sedangkan di daerah Afrika utara banyak mendapat 

pngaruh Arab dan Islam.  Budaya Pernikahan di Benua Afrika  

a. Tradisi Sharo  

Tradisi Sharo dipraktekkan di negara-negaraAfrika seperti Mali, 

Nigeria dan Kamerun. Tradisi ini dipraktekkan dengan cara 

dimana para pria harus mengalahkan para penantangnya jika 

ingin mengambil istri.   

b. Culik dan Nikahi  

Tradisi pernikahan ini terdapat di kalangan Latwoka, sebuah suku 

di negara Sudan (Afrika). Di tradisi ini jika seorang pria ingin 

menikahi seorang gadis, pria hanya tinggal menculik sang gadis 

dan baru kemudian pria dan keluarganya baru meminta 

persetujuan kepada keluarga sang gadis.   

c. Tradisi Lobola  

Tradisi yang berhubungan dengan budaya pernikahan adat 

Lobola ini pada dasarnya menjadikan para gadis layaknya 

sebagai objek jual-beli. Tradisi ini melibatkan negosiasi harga 

yang akan dibayar laki-laki untuk menikahi seorang gadis.  

6. Politik Di Benua Afrika  

a. Afrika sebelum penjajahan  

Sebelum penjajahan Afrika memang merupakan negara yang 

miskin karena kondisi iklimnya yang kering sehingga tidak 

mungkin untuk bercocok tanam di sana. Masih terdapat banyak 

suku-suku pedalaman yang terbelakangn di sana  
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b. Afrika di masa penjajahan  

Di negara-negara yang memiliki banyak penduduk Eropa, 

misalnya di Rhodesia dan Afrika Selatan, sebuah sistem 

warganegara kelas dua dibuat untuk memberikan orang Eropa 

lebih banyak kekuasaan politik.  

7.  Ras di  Afrika  

Orang Afrika dapat dibagi-bagi menurut tempat tinggal mereka, 

sebelah utara atau selatan dari gurun Sahara; kelompok-kelompok 

ini disebut orang Afrika Utara dan orang Afrika Sub-Sahara.  

 

Ras yang ada di Benua Afrika yiatu meliputi :  

1. RAS KAUKASOID (KULIT PUTIH)  

Ras Kaukasoid di benua Afrika terdapat di Afrika Utara,  Afrika 

Selatan, dan Laut Tengah. Anggota ras Kaukasoid biasa disebut 

"berkulit putih“. Memiliki ciri fisik hidung mancung, kulit putih, 

Persebaran Ras Di Benua Afrika 
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rambut pirang sampai coklat kehitam - hitaman, dan kelopak 

mata lurus.  

2. RAS NEGROID   

Ras ini di benua Afrika  terdapat di sebelah selatan gurun Sahara 

dan Afrika Tengah. Ciri khas utama anggota ras negroid ini ialah 

kulit yang berwarna hitam dan rambut keriting. Meski begitu 

anggota ras Khoisan dan ras Australoid, meski berkulit hitam dan 

berambut keriting tidaklah termasuk ras ini.  

3. RAS KHUSUS  

Ras ini meliputi suku-suku bangsa primitif seperti suku Pygmi, 

Bushmen, dan  

Hottentot. Suku pygmi dapat ditemui di daerah hutan Zaire. Suku 

Pygmi masih  

dalam taraf hidup mengumpul. Suku Bushmen dapat dijumpai di 

daerah Gurun Kalahari. Suku Bushnen masih dalam taraf hidup 

mengumpul. Suku Hottentot hidup  di bidang peternakan dan 

hubungan daerahnya masih dekat dengan orang Bushmen.   

 

C. HUBUNGAN KERJASAMA AFRIKA SELATAN DENGAN 

INDONESIA  

Hubungan Afrika Selatan dengan Indonesia adalah hubungan 

bilateral luar negeri antara Indonesia dan Afrika Selatan. Hubungan 

Afrika Selatan dengan Indonesia diresmikan dengan pendirian 

hubungan diplomatik pada Agustus 1994. Kedutaan Besar Afrika 

Selatan di Jakarta didirikan pada Januari 1995, dan Indonesia 

membuka Kedutaan Besar-nya di Pretoria pada 1995.  Kedua negara 

tersebut adalah anggota Organisasi Perdagangan Dunia (bahasa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Pretoria
https://id.wikipedia.org/wiki/Pretoria
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Perdagangan_Dunia
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Perdagangan_Dunia
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Perdagangan_Dunia
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Perdagangan_Dunia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
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Inggris: World Trade Organization, disingkat WTO) dan ekonomi 

utama G-20.   

Menurut Jajak Pendapat BBC World Service 2013, persepsi 

Indonesians terhadap Afrika Selatan terbagi antara 36% tanggapan 

negatif, dan 33% menunjukan tanggapan positif, angka tersebut sama 

dengan opini rata-rata global terhadap Afrika Selatan.   

 

D. RANGKUMAN 

Konsep regional merupakan suatu konsep yang mempelajari 

suatu wilayah geografi. Yang menjadi patokan adalah suatu region 

harus memiliki kerakteristik tertentu, memiliki kekhususan yang dapat 

dibedakan dari region/wilayah lainnya. Yang menjadi karakteristik bisa 

berupa aspek fisis, bisa berupa aspek sosial/kultural, atau keterpaduan 

antara berbagai aspek, yang menjadikannya memiliki homogenitas. 

Suatu region dapat diartikan sebagai suatu komplek keruangan atau 

komplek teritorial yang terdiri dari penyebaran gejala-gejala yang 

berbeda sesamanya, yang mengungjapkan suatu keseluruhan aspek 

tertentu sebagai ruang geografi 

Afrika merupakan benua terbesar kedua di dunia sesudah Asia. 

Bentuknya kompak, tidak banyak teluk-teluk yang jauh menjorok ke 

arah daratan. Benua ini sebagian besar berada di daerah tropis dan 

secara geomorfologis merupakan plato besar yang berkomposisi batuan 

tua dari jaman Archezoikum dan Paleozoikum. Plato besar bagian 

tenggaranya tebih tinggi dari bagian barat-lautnya. Di bagian timur 

benua ini dijumpai lembah patahan yang lebih dikenal dengan Lembah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomi_utama_G-20&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomi_utama_G-20&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomi_utama_G-20&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomi_utama_G-20&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/BBC
https://id.wikipedia.org/wiki/BBC
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Patahan Afrika Timur. Lembah patahan ini dimulai dari Syria, L. Mati, 

L. Merah dan berakhir di D. Malawi dengan panjang 5.500 km. 

Sistem pengaliran di Afrika terdiri dari sistem pangaliran  

pedalaman menuju ledok-ledok di daerah pedalaman, dan sistem 

pengaliran yang bermuara ke laut. Sungai-sungai yang bermata air dari 

tepi plato pada umumnya pendek-pendek dan deras, sedangkan yang 

bermata air dari daerah pedalaman umumnya panjang, di mana 

menjelang mencapai pantai sungai tersebut menuruni plato membentuk 

air terjun. 

 

E. SOAL LATIHAN 

1. Jelaskan dengan suatu contoh suatu region atau wilayah geografi ? 

2. Jelaskan unsur-unsur dalam rigionalisasi ? 

3. Dari segi geomorfologi Afrika merupakan sebuah plato besar, 

jelaskan hal itu ? 

4. Jelaskan Daerah mana saja di Afrika yang memiliki kepadatan 

penduduk tinggi, faktor apa penyebabnya ? 

5. Apa peran Terusan Zues bagi lalulintas pelayaran dunia dan bagi 

perekomian Afrika Utara dan Mesir khususnya ? 
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BAB 2 

EROPA  

Indikator : 

- Mendiskripsikan keadaan alam di Eropa 

- Menjelaskan regionalisasi Eropa 

- Menjelaskan keadaan penduduk Eropa 

- Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi penduduk Eropa 

- Menjelaskan bentuk kerjasama regional di Eropa  

- Menjelaskan bentuk kerjasama negara Eropa dengan Indonesia 
 

A. KEADAAN FISIK BENUA EROPA 

 
1. Letak, Luas dan Bentuk 

Benua  Eropa  terletak  disebelah  barat  Benua  Asia,  bahkan  

bisa  dikatakan  bahwa Benua Eropa yaitu semenanjung sebelah 

Barat Benua Asia  yang dibatasi oleh rangkaian Pengunungan Ural. 

Jika dilihat dari geografisnya, Eropa bukan termasuk satu benua. 

Tapi dari kemajuan budaya dan peradabannya yang menonjol, 

sehingga Eropa mampu berdiri sendiri menjadi sebuah kawasan 

benua. Benua Eropa dibagi menjadi Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa 

Utara, dan Eropa Tengah. 
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Benua Eropa terletak diantara 10° BB – 59° BT dan 71° LU - 

35° LU, sehingga seluruh wilayah benua ini berada pada belahan 

bumi Utara. Berikut ini adalah letak Benua Eropa secara geografis : 

1. Berada diantara tiga benua yaitu, Benua Asia, Benua Afrika, dan Benua 

Amerika 

2. Beriklim Subtropis dan iklim sedang yang nyaman 

3. Menghadap ke Samudera Atlantik yang ramai dengan perdagangan 

internasional 

4. Dekat  dengan  Amerika  Utara  yang  memiliki  Sumber  Daya  Alam  

dan  tingkat teknologi yang tinggi.  

Sedangkan luas wilayah Benua Eropa adalah 10.335.000 Km 

(6,5% kawasan wilayah daratan dunia). Dengan batas – batas sebagai 

berikut : 

 

1. Sebelah Utara : Laut Norwegia, Laut Barrents, dan Laut Artik 

2. Sebelah Timur : Benua Asia, Pegunungan Ural, dan Laut Kaspia 

3. Sebelah Selatan : Laut Tengah dan Laut Gilbratar 

4. Sebelah Barat : Samudera Atlantik 

 

Pembagian Kawasan di Benua Eropa 

Eropa Barat 

 
Eropa Barat terdiri atas negara 

Belanda, Belgia, Inggris, 

Irlandia, Jerman, Perancis 
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Eropa Utara 

 

Eropa Utara terdiri 

atas negara 

Denmark, Finlandia, 

Islandia, Norwegia, 

dan Swedia. 

 

Eropa Timur 

Eropa Timur terdiri 

atas negara 

Bulgaria,  Estonia,  

Georgia, Latvia,  

Lithuania,  

Rumania, Rusia, 

dan Ukraina. 

Eropa Tengah 

Eropa Tengah 

terdiri atas negara 

Austria,  Ceko,  

Hungaria, Polandia, 

Slovakia, Swiss. 
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Eropa Selatan 

Eropa Selatan terdiri 

atas negara Albania, 

Bosnia, Italia, Monaco, 

Portugal, Slovenia, 

Spanyol, Vatikan, 

Yunani, Gilbaltar dan 

Belanda. 

 

 

 

2.  Geomorfologi  

 

 

 

 

 

 

Keadaan Alam Eropa di bagi menjadi 4 kelompok yaitu : 

a. Pegunungan Tua di bagian utara 
 

Pegunungan Tua ini terdapat di daerah Norwegia, Dataran 

tinggi Skotlandia, dan Dataran tinggi Irlandia barat Laut 
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b. Dataran rendah Rusia 

Daerah batuan metamorfose tua, yang terdapat  di seluruh bagian 

negara Rusia – Eropa. Batuan ini pada masa tertentu pernah tenggelam 

kedasar laut dan pada suatu ketika muncul kembali. Batuan ini 

merupakan hasil sedimen sebelum zaman Es. Hal ini terjadi karena 

adanya gerakan epirogenesa yang menyebabkan pengangkatan. 

c. Dataran rendah Eropa Besar 

Terletak antara pegunungan tua di utara dan Pegunungan muda sistem 

Alpenia. Kebanyakan di daerah ini ketinggiannya kurang dari 500 

meter dari permukaan laut. 

d. Pegunungan lipatan muda di Selatan 

Terdiri atas banyak pegunungan lipatan, dataran rendah yang sempit 

dan plato. Pegunungan  Lipatan  Muda  ini  merupakan  hasil  aktivitas  

pada  masa  tertier  yang sebagian  besar  terdapat  di  Eropa  Selatan.  

Pegunungan  ini  membentuk  lengkung pendek yang terbentang arah 

barat daya ke timur laut. 

3.  Hidrologi 

Sungai-sungai besar di Eropa dikelompokkan menjadi 3 yaitu : 

a.  Sungai yang mengalir ke arah utara 

Sungai ini mengalir ka arah utara dari rangkaian pegungan lipatan ke 

laut sebelah utara pegunungan. Sungai yang mengalir ke utara, di 

Perancis mengalir sungai Loire dan  Seine, di Jerman  mengalir sungai  

Rhine dan  Elbe dan  di  Polandia  mengalir sungai-sungai Oder dan 

Vistula 
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b.  Sungai-sungai yang ada di selatan pegunungan. 

Sungai yang mengalir ke arah selatan dari pegunungan, sungai yang 

terdapat di Spanyol dan Portugal yaitu sungai-sungai Douro, Tagus, 

Guadiana dan Guadalquivir yang mengalir ke lautan Atlantik dan juga 

sungai Ebro yang bermuara ke laut Tengah. 

c.  Sungai-sungai yang ada di Rusia 

d.  Salah satu sungai yang sangat penting yang ada di Eropa adalah sungai 

Danube yang berhulu di pegunungan Alpen dan mengalir kearah 

timur-tenggara, memotong tiga rangkaian pegunungan sebelum 

bermuara ke Laut Hitam. 

Sungai terpanjang di Eropa adalah Sungai Volga,  yang tidak bermuara 

ke laut tetapi bermuara di danau garam terluas di dunia yaitu L.Kaspia, 

dan di selatan mengalir sungai Dniester, Dnieper dan sungai Don yang 

bermuara di L.Hitam dan sungai Dwina Utara yang bermuara di 

L.Arctik. 

Sungai-sungai besar di Eropa : 
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4.  Iklim 

 

Iklim Benua Eropa dibagi menjadi 4 yaitu : 

1. Daerah beriklim laut pantai barat 

Iklim ini terdapat di sepanjang pantai barat laut Eropa, yang 

dipengaruhi oleh laut. Iklim laut pantai barat ini ditandai dengan 

musim dingin yang nyaman, musim panas yang sejuk, dan hujan 

yang cukup untuk sepanjang tahun. 

2. Iklim mediteran 

Iklim ini ditandai dengan musim panasnya kering, hujan 

maksimumnya jatuh pada musim gugur dan dingin. Musim panas 

di daerah ini hangat bahkan kadang - kadang  panas  dan  musim  

dinginnya  nyaman.  Eropa  Selatan  merupakan  daerah beriklim 

mediteran. 

3. Iklim subartik 

Iklim ini ditandai dengan musim dingin  yang panjang 

dan dingin, musim panasnya sejuk dan pendek. Hanya 

tumbuhan tertentu yang dapat tumbuh di daerah tersebut. Zona 
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ini merupakan salah satu daerah yang paling jarang di huni oleh 

manusia. Sebagian besar eropa utara beriklim subarktik 

4. Iklim kontinen basah 

Di tandai dengan musim dingin lebih dingin dan musim 

panas lebih panas, curah hujan nya lebih sedikit daerah iklim laut 

pantai barat. Sebagian daerah eropa tengah bagian timur 

mrupakan daerah iklim kontinen basah 

5. Vegetasi Alam 
 

 

Vegetasi alam Benua Eropa dapat dibedakan menjadi enam 

daerah, yaitu : 

 

a. Vegetasi Mediteran 

Daerah mediteran ini mempunyai ciri-ciri : 

-  Suhu sejuk 

-  Winter basah 

-  Summer panas dan kering 
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Dengan ciri di atas maka keadaan iklim cocok untuk 

pertumbuhan pohon-pohonan dan semak-semak dengan 

jenis pohon yang dominan adalah pohon oak dan jenis 

pohon berdaun jarum.  

 

Pohon Oak 

b. Vegetasi Iklim Laut 

Daerah ini mempunyai summer lebih sejuk dan agak basah 

yang menyebabkan pertumbuhan tanaman terus berlangsung. 

Vegetasi utama daerah ini adalah pohon berkayu keras. 

Vegetasi demikian meliputi daerah Eropa Barat, Eropa 

Tengah sampai Rusia tengah. 

c. Vegetasi Hutan Konifera 

Hutan ini juga dikenal sebagai hutan boreal, hutan sub artik 

atau taiga. Ciri utama hutan ini adalah daunnya yang kecil 

menyerupai jarum. Pohon-pohonnya termasuk  jenis  picea,  

pinus,  abies  dan  Conifera  lain.  Hutan  berdaun  jarum  

tidak banyak ditumbuhi flora tanah, sebab sebagian besar 

tanah bawah hutan tertutup oleh daun  jarum  yang  jatuh  

dengan  pembusukan  yang  lambat.  Daerah  hutan  konifera 
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terbentang di Eropa utara, Norwegia, dan Swedia terus ke 

Finlandia dan Rusia utara. 

 

Hutan Kornifd. Vegetasi Tundra 

Vegetasi tundra adalah jenis vegetasi yang berada di 

daerah beku dan tandus di wilayah kutub utara dari Rusia 

dan Norwegia. Di wilayah ini tumbuhan jarang atau bahkan 

tidak dapat hidup. Vegetasi yang ada hanya diliputi oleh 

padang lumut. 

 

Gambar Vegetasi Tundra 
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Vegetasi pada daerah ini hujan jatuh pada akhir musim semi 

dan awal musim panas dengan winternya yang dingin. Kondisi 

iklim demikian ideal bagi pertumbuhan rumput  yang kering 

dan tidak  ditumbuhi semak-semak atau pepohonan. Vegetasi 

steppa berada di daerah Rusia Tenggara. 

 

d.  Vegetasi Gurun Lintang Sedang 

Daerah steppa yang sangat kering bersambung dengan gurun di 

Rusia, yaitu di tepi utara L.Kaspia. Karena keringnya daerah ini 

tanahnya mengandung garam. 

 

4.  Fauna   

a. Chamois 

Chamois (Rupicapra) adalah  sejenis  

kambing asli Eropa. Hewan ini mudah 

ditemui di daerah pegunungan seperti 

pegunungan Alpen, Pirenia, Carpathia, 

Kaukasus, Apennini dan Balkan. 

 

b. Marmot Alpen 

Marmot Alpen adalah sejenis spesies  

marmot yang ditemukan di daerah 

pegunungan di bagian tengah dan  

selatan  Eropa. Marmot  alpen  hidup  

di ketinggian antara 800 dan 3.200 

meter di Alpen, Karpatia, Tatra, 

Pirenia, dan Apennini utara di Italia 
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Mereka adalah penggali yang sangat baik, mampu menembus 

tanah yang bahkan sebuah belencong akan mengalami kesulitan 

tersebut, dan menghabiskan hingga sembilan bulan per tahun 

dalam hibernasi 

 

c. Ikan Haring 

Ikan haring memainkan 

peranan penting dalam  

sejarah perikanan laut di 

Eropa. Penelitian ikan 

tersebut pada abad 20 

menjadi dasar bagi    

evolusi perikanan di Eropa.    

 

B.  KEADAAN SOSIAL BENUA EROPA 

a. Keadaan Penduduk 

Pada tahun 2007, diperkirakan jumlah penduduk Eropa 

mencapai 727.000.000 jiwa.  Kepadatan  penduduk  Eropa  rata-

rata  71  orang  per  km2.  Laju  pertumbuhan penduduk Eropa 

sangat rendah bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. 

Usia harapan hidup penduduk Eropa adalah 75 tahun dan 

merupakan yang tertinggi di antara benuabenua lainnya karena 

tingginya tingkat kesejahteraan. 
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Peta Persebaran Penduduk Eropa 

 

Persebaran penduduk di Eropa tidak merata dan sengat 

dipengaruhi oleh keadaan alam  serta  tingkat  kemajuan  

ekonominya.  Persebaran  yang  paling  padat  terdapat  di daerah 

dataran rendah dan daerah-daerah industri. Daerah yang 

kepadatannya rendah adalah : daerah Pegunungan Tinggi seperti 

peg.Meseta Spanyol, Alp, Aipenia dan daerah yang tidak subur 

seperti daerah kapur di Jogoslavia, Midi di Perancis, Rusia 

Arktik, Rawa Pripet dan stepa yang mengandung garam di utara L. 

Kaspia. 

Penduduk Eropa sangat beragam, namun sebagian besar 

penduduknya termasuk keturunan induk bangsa Kaukasoid yang 

terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Berdasarkan ras dan ciri 

fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi lima suku bangsa 

yaitu sebagai berikut : 
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1)  Bangsa  Nordik.  Ciri  fisik  suku  bangsa  ini  rambut  pirang,  mata  

biru,  tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal 

di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, 

Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. 

2)  Bangsa Alpen, dengan ciri fisik rambut hitam, mata hitam, 

tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak 

terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, 

Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. 

3)  Bangsa Mediteran, dengan ciri fisik rambut hitam, mata hitam, 

badan dan tengkora k menyerupai bangsa Nordik, terdapat di 

kawasan Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. 

4) Bangsa Slavia, dengan ciri fisik menyerupai bangsa Alpen. Mereka 

banyak tinggal di Eropa Timur yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, 

Montonegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. 

5) Bangsa Dinarik, dengan ciri rambut gelap banyak terdapat di 

Rumania. 

Penduduk Eropa menganut beragam agama. Agama dengan 

jumlah pemeluk terbanyak ialah Katolik Roma yang pemeluknya 

tersebar di Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman 

bagian selatan, dan Polandia. Kelompok terbesar kedua ialah Kristen 

Protestan yang sebagian besarnya berada di negara-negara Eropa Utara 

dan Eropa Tengah seperti Inggris, Skotlandia, Jerman bagian utara, 

Belanda, dan negara- negara Skandinavia. Kelompok terbesar ketiga 

adalah pemeluk Kristen Ortodoks yang umumnya tinggal di Rusia, 

Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, serta Serbia dan 

Montenegro. Kemudian di hampir setiap negara Eropa terdapat banyak 
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komunitas pemeluk Yahudi dengan jumlah terbanyak di Rusia. Agama 

Islam banyak dianut oleh penduduk Eropa Timur. Di Bosnia dan 

Albania, Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak, 

sedangkan di negara Jerman, Prancis, dan Belanda, Islam menjadi 

agama dengan jumlah pemeluk terbanyak kedua.  

b. Budaya 

Keunikan Budaya Eropa 

Benua Eropa merupakan salah satu benua terpopuler yang dijadikan 

tujuan wisata bagi para turis mancanegara. Benua eropa terbagi 

menjadi eropa timur dan barat setelah terjadinya perang dunia II. 

Benua yang memiliki banyak negara ini tentunya juga memiliki banyak 

keanekaragaman tempat wisata, budaya dan kuliner yang berbeda satu 

sama lain, diantaranya adalah: 

1) Italia:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keunikan Tradisi Dan Budaya Khas Eropa Keunikan Tradisi 

Dan Budaya Khas Eropa Festival sudah digelar sejak abad 16 di 

Piazza Santa Croce di pusat kota Florence. Kejuaraan sepakbola 

Calcio storico halalkan segala cara. Saat berlaga giring bola ke 

gawang lawan, pemain boleh baku tinju atau saling sepak. 
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Pertandingan digelar 50 menit, dan nyaris tak ada pemain yang lolos 

dari cedera. Final lomba digelar 24 Juni setiap tahun. 

2) Spanyol 

 

 
 

Festival La Tomatina Ribuan kilo tomat jadi amunisi perang selama 

satu jam dalam festival La Tomatina di desa Buñol di selatan 

Spanyol. Puluhan ribu turis datang ke acara yang digelar tiap tahun 

itu. Agar tidak membuat cedera biasanya tomat dippenyet dulu 

sebelum dilemparkan. Tahun 2016 ini festival digelar 31 Agustus. 

3)  Inggris 

 

Festival digelar selama 4 hari di distrik Gloucestershire penhgasil 

keju Gloucester yang terkenal. Gelondongan keju seberat puluhan 



48 
 

 

kilo, digelindingkan menuruni Cooper‘s Hill dan harus ditangkap 

oleh peserta. Jarang  ada  yang  bisa  menangkap  keju  yang  

menggelinding  hingga  100 km/jam. Pemenang adalah pria atau 

wanita tercepat yang menggelinding turun bukit.  

4)  Jerman 

 

Tradisi fesitval tukang sihir atau Walpurgisnacht berasal dari abak 

ke 17. Acara digelar setiap 30 April malam di berbagai kota di 

kawasan pegunungan Harz. Yang paling banyak dikunjungi turis 

adalah acara di plaza tarian tukang sihir di Thale yang sudah 

menggelar ritual sejak jaman etnis German di abad 

5)   Finlandia 
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Bermain musik rock dengan  gitar udara, sepertinya sinting. Tapi 

festival yang digelar di kota Oulu mulai 1996 ini menarik minat 

ribuan turis untuk datang. Pada kejuaraan dunia gitar udara, setiap 

peserta diberi waktu semenit untuk tunjukkan kepiawaiannya. 

Faktor penilaian jury: gaya tampilan di panggung, ketepatan jari 

tangan seolah memainkan gitar dan kostum yang dipakai.  

6)  Skotlandia 

 

Festival lelaki jantan yang mengenakan busana rok berrempel, 

berupa lomba melempar balok kayu, lempar batu lewat kepala 

dan juga main alat musik Dudelsack. Mula-mula acara digelar 

antara klan- klan di pegunungan Skotlandia, tapi kini menyebar 

ke seluruh dunia. Puncak acara yang biasanya dihadiri Ratu 

Elizabeth II, digelar di Braemer pada hari Sabtu pertama di 

bulan September.  
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C. KEADAAN EKONOMI EROPA 

1. Pertambangan 

a.  Minyak bumi dan gas alam 

 Penghasil minyak bumi utama di Ploesti Rumania dan 

diketemukannya minyak bumi dan gas alam sepanjang Laut 

Utara. 

 Gas alam dialirkan melalui pipa dari Laut Utara ke Inggris 

Timur dan Inggris Utara. 

 Penghasil Gas Alam utama di Eropa Barat adalah di Lack, 

Gascony selatan dan di Belanda di Slochterem. 

b. Bijih besi 

 Negara-negara penghasil  bijih  besi  utama antara lain  :  

Uni  Soviet, Inggris, Jerman, Perancis dan Belgia. 

   Deposit bijih besi Eropa dibagi menjadi dua kelompok: 

 

 Tambang  yang  luas  tetapi  mutunya  rendah  terdapat  di  

Cleveland, Midland di Inggris, Lorraine di Perancis, 

Luxemburg dan Belgia 

  Bijih besi yang berkadar  tinggi terdapat di Swedia dan 

Spanyol Utara Di  masa  lampau  Eropa  menguasai  

produksi  baja  dunia  karena cukupnya tambang batu bara 

dan bijih besi, tetapi sekarang industri ini dikuasai oleh 

Amerika Serikat. 

 Industri baja di Eropa terdapat di daerah tambang batu bara 

utama di daerah Ruhr (Jerman Barat). 
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c. Batu bara 

Terdapat di Pulau-pulau batuan tua yang terdapat di dataran 

rendah Eropa Utara. Selain itu terdapat di pinggiran-pinggiran 

batuan tua seperti di sekeliling batuan masif Perancis, 

seringkali sebagian atau seluruh tambang batu bara ini 

tersembunyi di bawah batuan yang lebih muda 

Daerah-daerah sumber batu bara utama terletak di Eropa Barat 

seperti : 

- Sabre Mause di Belgia 

- Saxony di Jerman Timur dan Ruhr di Jerman Barat 

- Silesia hulu di Polandia 

- Midlands dan Sout Wales di Inggris 

- Bohemian Basin di Rep. Ceko 

- Saar di Luxemburg 

- Rhine Utara (Westpalen), Nord dan Pas de Calais di Perancis 

2.  Hasil Hutan 

  Daerah penghasil hutan terbesar terletak di Finlandia Tengah 

dan Swedia Tengah. 

Jenis pohon yang dominan di daerah ini adalah pohon berdaun 

jarum atau hutan konifera. Terbentang dari Eropa Utara, 

Norwegia, Swedia, Finlandia dan Rusia Utara 

  Sebagian  Negara  Estonia,  Swiss,  Austria  dan  kota  Venspils  

di Latvia  juga merupakan persebaran hasil hutan terbesar di 

Eropa. 
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  Daerah ini beriklim Laut Sedang yang sejuk dan agak basah, 

sehingga proses pertumbuhan tanaman terus berlangsung. 

Vegetasi utamanya adalah pohon berkayu besar. Tersebar di 

daerah Eropa Timur Laut, Eropa Tengah dan Rusia Tengah. 

3. Industri 

Perindustrian di Eropa terbagi menjadi 4 bagian : 

1)  Severe deindustrialization 1950-1990 

 Terdapat di Spanyol, Italia, dan Swedia 

 Massa produksi dimana industri primer dan sekunder menurun 

drastis.  

 Seluruh lapisan kelas pekerja hancur. 

 Lahirnya industri batu bata dan baja modern. 

 Kesejahteraan industri terbengkalai  

2) Severe deindustrialization 1990-present 

 Terdapat di Inggris, Belanda, Prancis, Rumania, Lithuania, 

Estonia, Bulgaria, Hungaria dll 

 Mulai menggeliatnya kembali industri primer dan sekunder 

 Kesejahteraan lapisan kelas pekerja mulai meningkat 

 Memproduksi barang secara massal 

 Muncul pabrik-pabrik dengan skala  kecil,sedang dan besar  

3)  Major centers of high-tech manufacture 

  Terdapat di Norwegia,Inggris,Prancis,Jerman 

  Sistem industri baru ( mengacu pada teknologi) 

  Memproduksi barang secara massal 

  Muncul pabrik-pabrik dengan skala besar 
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  Manufaktur berkualitas tinggi, mewah,inovatif,berteknologi 

canggih 

  Produk :elektronik,telekomunikasi,mobil,pestisida  

4) Manufacture of luxuri goods 

 Finlandia,Prancis,Itali,Swiss,Jerman,Ceko,Inggris,Denmark,S

panyol,Swedia 

 Mengacu pada industry transportasi, real estate, akuntansi 

perbankan, Gas alam,minyak bumi,nuklir dll 

 Hilangnya pekerjaan sektor primer dan sekunder 

 Keuntungan sangat besar 

 Jumlah tenaga kerja dari 30 % thn 1961 menjadi 67% hingga 

sekarang  

3.  Perikanan 

 

Pusat perikanan Laut di Eropa 

- Laut utara sebagai pusat perikanan. merupakan laut dangkal, 

sehingga matahari mudah menembus kedalam sehingga 

berguna sebagai makanan ikan juga dapat hidup. 
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- Memungkinkan dibentuknya suatu pelabuhan yang sangat 

strategis. 

- Arus  panas  dan  arus  dingin  berada  sehingga  air  menjadi  

hangat  dan  banyak fotoplanton yang hidup disana sebagai 

sumber makanan ikan. 

- Adanya  laut  dingin  yang  memungkinkan  terjadinnya  

upwalling  (arus  naik) sehingga planton akan terangkat ke atas 

sebagai makanan bagi ikan, selain itu juga upwalling (arus 

naik) menyebabkan kadar oksigen menjadi tinggi atau sirkulasi 

udara naik. 

- Temperatur yang hangat membuat pertumbuhan plankton 

berkembang baik. 

D. KERJASAMA EROPA 

Kerjasama  antar  Negara  merupakan  suatu  kerjasama  atau  

hubungan  serta interaksi yang terjalin antar Negara dengan tujuan 

utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai 

kepentingan Negara baik kepentingan Negara itu sendiri maupun 

kepentingan bersama yang didasarkan pada politik luar negeri 

masing-masing Negara.  Kerjasama  antar  Negara  tersebut  dapat  

berupa  kerjasama  dibidang  politik, ekonomi, keamanan, kebudayaan, 

dan lain sebagainya. 

Uni Eropa (UE) adalah organisasi antar pemerintah dan 

supranasional,yang beranggotakan negara-negara eropa.Sejak 1 juli 

2013 telah memiliki 28 negara anggota. Persatuan ini didirikan atas 
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nama tersebut di di bawah perjanjian uni eropa yang dikenal dengan 

perjanjian Maastricht pada 1992. 

Anggota yang termasuk kedalam uni eropa adalah Austria, 

Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech republic, Denmark, Estonia, 

Finland, France, Germany,   Greece, Hunggary, Ireland, Italy, Croatia, 

Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, 

Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,  United kingdom. 

Organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan system 

supranasional dan antar pemerintah. Di beberapa bidang, keputusan-

keputusan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat diantara 

Negara-negara anggota,dan bidang-bidang lainya lembaga-lembaga   

organ   yang   bersifat   supranasional   menjalankan   tanggunggung 

jawabnya tanpa peru persetujuan anggota-anggotanya. Lembaga organ 

penting didalam UE adalah komisi eropa, dewan uni eropa, dewan 

eropa, mahkamah eropa,dan bank sentral eropa. 

1.  Kerjasama dengan Australia 

  Kebijakan keamanan dan luar negeri UE – Australia 

Sebagai mitra internasional yang berpikiran sama, UE dan 

Australia bekerja sama dalam masalah kebijakan keamanan dan 

luar negeri, baik secara bilateral maupun multilateral.UE dan 

Australia bekerja sama untuk menghadapi tantangan global. 

Kerja sama strategis berlangsung di berbagai bidang seperti 

kontra- terorisme, migrasi dan pencari suaka, non-proliferasi 

senjata pemusnah massal, pencegahan kejahatan terorganisir, 

pengembangan dan bantuan kemanusiaan, hak asasi manusia dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_pemusnah_massal
https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_pemusnah_massal
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
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dukungan sistem pengaturan berbasis undang-undang di tingkat 

internasional dan nasional 

  Hubungan kerjasama ekonomi UE-Australia 

Hubungan  ekonomi  UE-Australia  sangat  terintegrasi,  dengan  

arus perdagangan yang beragam, dan saham-saham investasi 

besar yang mencerminkan sifatnya yang sudah berlangsung 

lama.Tahun 2017 Australia menduduki peringkat ke-18 sebagai 

mitra terbesar UE untuk perdagangan barang dan UE merupakan 

mitra perdagangan barang terbesar ke-2 Australia setelah 

China.Ekspor Australia ke UE didominasi oleh komoditas 

mineral (bahan bakar dan produk pertambangan) serta produk 

pertanian, sedangkan ekspor UE ke Australia sebagian besar 

adalah barang-barang manufaktur. UE dan Australia memiliki 

perjanjian (Mutual Recognition Agreement) untuk memfasilitasi 

perdagangan produk-produk industri untuk mengurangi 

hambatan-hambatan teknis.Kesepakatan ini bertujuan 

mengurangi biaya pengujian dan sertifikasi ekspor dan impor. 

  Kerjasama pendidikan UE-Australia 

Negara-negara Anggota UE dan universitas-universitas di 

Australia telah lama menjalin hubungan kerja sama. Beberapa 

pendidikan tinggi negara anggota UE dan Australia juga 

memiliki berbagai jenis program pertukaran pelajar. Pendanaan 

juga ditawarkan dalam mendorong pertukaran pelajar di tingkat 

nasional dan UE, yang terakhir melalui Program Erasmus. 

Erasmus Mundus Joint Master Degrees memberikan beasiswa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Mitra
https://id.wikipedia.org/wiki/Mitra
https://id.wikipedia.org/wiki/Sertifikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sertifikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Beasiswa
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penuh kepada mahasiswa Master dari seluruh dunia yang 

mencakup uang kuliah, transportasi, dan biaya hidup. 

   Kerja sama pembangunan internasional UE-Australia 

UE dan Australia berkomitmen untuk menerapkan Compact 

Cairns dalam Penguatan Koordinasi Pembangunan di Pasifik dan 

agar bantuan ke kawasan tersebut lebih efektif dengan 

mengurangi upaya yang tidak terkoordinasi, tumpang tindih dan 

terlalu banyak birokrasi. Kerja sama konkret UE-Australia dalam 

isu-isu pembangunan  tidak  hanya  di  Pasifik,  tetapi  juga  di  

tempat lain di dunia. Contohnya: berkolaborasi untuk 

meningkatkan penyediaan pendidikan dasar di Laos, bekerja 

sama untuk membantu pelatihan kejuruan di Fiji dan bersama-

sama bermitra dengan Wanita PBB (UN Women) untuk 

memerangi kekerasan berbasis gender  di  Pasifik. Dialog tingkat  

tinggi  untuk  memperluas  kemitraan di  mana keduanya   

memiliki komitmen yang kuat terhadap Tujuan Pembangunan  

Berkelanjutan telah disepakati pada tahun 2015 di bawah 

naungan PBB. 

2. Kerjasama dengan Asia 

  Asia Europe Meeting (ASEM) 

ASEM merupakan forum dialog dan kerjasama antar-kawasan 

Asia dan Eropa yang ditujukan untuk menciptakan kemitraan dan 

kemajuan Asia-Eropa, memperkuat dialog yang setara dan 

membangun saling pengertian kedua kawasan. Sifat  kerja  sama  

ASEM  adalah  informal,  non-binding,  multi-dimensional  dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Master
https://id.wikipedia.org/wiki/Master
https://id.wikipedia.org/wiki/Kuliah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kuliah
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik
https://id.wikipedia.org/wiki/Laos
https://id.wikipedia.org/wiki/Laos
https://id.wikipedia.org/wiki/Fiji
https://id.wikipedia.org/wiki/Fiji
https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Gender
https://id.wikipedia.org/wiki/Gender
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan
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evolutionary. Fokus ASEM pada tiga pilar kerja sama yaitu 

politik; ekonomi; dan sosial-budaya. 

  Kerjasama Pembangunan Uni Eropa - ASEAN 

Dua program baru tersebut merupakan bagian dari peningkatan 

Kerjasama Pembangunan UE di kawasan Asia Tenggara. Dana 

sebesar 170 juta euro telah secara khusus dikucurkan untuk 

ASEAN dalam jangka waktu 2014-2020 yang meliputi tiga 

sektor utama : 

a. Konektivitas  melalui  integrasi  ekonomi  dan  perdagangan  

yang  inklusif  dan berkelanjutan 

b. Manajemen untuk mengatasi perubahan iklim, masalah 

lingkungan dan bencana alam 

c. Fasilitas dialog yang komprehensif 

3.  Kerjasama dengan Indonesia 

  Bidang politik dan keamanan 

Framework  Agreement  on  Comprehensive  Partnership  and 

Cooperation (PCA) mulai berlaku tahun 2014 dan memberikan 

fondasi yang kuat  untuk  kerja  sama  RI-Uni  Eropa  ke  depan  

PCA mencakup beberapa bidang seperti perdagangan, 

lingkungan, energi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, 

migrasi, dan penanggulangan terorisme. Secara historis, baik 

UE maupun Indonesia telah berkomitmen pada perdamaian dan 

stabilitas di negaranya, salah satu yang paling penting ialah 

dukungan UE pada proses perdamaian Aceh. 
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Secara politis, Uni Eropa memandang Indonesia sebagai negara 

demokrasi dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di 

dunia. Indonesia dan Uni Eropa menjunjung tinggi nilai HAM 

dan demokrasi. Uni Eropa menganggap Indonesia adalah mitra 

kunci dalam upaya menciptakan perdamaian dan menghadapi 

konflik di kawasan dan global à mengatasi isu- isu regional dan 

global yang menjadi kepentingan bersama. 

   Bidang ekonomi dan investasi 

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh RI-Uni Eropa 

(Comprehensive Economic Partnership Agreement RI-UE/ IEU 

CEPA) telah dimulai pada tahun 2016. Perjanjian Horizontal 

untuk Beberapa Aspek Jasa Penerbangan (Horizontal  Agreement 

on Certain Aspects of Air Services) mengatur tentang eleme-

elemen jasa penerbangan, seperti penyedia keselamatan 

penerbangan dan peraturan pajak emisi penerbangan bagi 

maskapai Indonesia di wilayah Uni Eropa. Perjanjian 

ditandatangani tanggal 29 Juni 2011 dan Indonesia ratifikasi 

perjanjian melalui Perpres No. 88 tahun 2016 yang disahkan 

tanggal 31 Oktober 2016. 

UE juga merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia 

dengan Investasi Langsung Luar Negeri (FDI) UE sebesar 2,2 

milyar dolar AS pada tahun 2015 dan sebesar 3,7 milyar dolar 

AS pada tahun 2014. Menurut Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BPKM), antara tahun 1990 dan 2014, total FDI UE 

yang mengalir di Indonesia mencapai 28,2 milyar dolar AS, 

dengan sebagian besar investasi mengarah pada industri kimia   
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dan farmasi (6,8 milyar dolar  AS  atau  sebesar  22,3%  bagian  

dari  total  FDI UE  untuk Indonesia). 

4. Hubungan Kerjasama dengan Amerika Serikat 

   Kerja sama Bidang Perdagangan 

Antara Uni Eropa dan Amerika Serikat berjumlah lebih dari 1 

miliar Dolar per hari; tautan investasi bahkan lebih besar, 

sebesar lebih dari Dolar 1.800.000.000.000  setahun.  Uni  

Eropa  dan  Amerika  Serikat  adalah  mitra utama masing 

perdagangan. Perdagangan Barang berjumlah sekitar lebih dari 

€ 1 miliar setiap hari, mencapai € 411.000.000.000. Uni Eropa 

dan Amerika Serikat menyerap sekitar 20% dari Ekspor 

masing barang, dan sekitar 30% dari ekspor masing dalam 

pelayanan. Jumlah Investasi Asing Langsung stok barang  yang  

ada  di  negara  masing  mencapai  sekitar  €  2,1  triliun,  tak 

tertandingi dalam ukuran dan kedalaman dibandingkan dengan 

hubungan investasi lainnya di dunia. Para Transatlantik Dewan 

Ekonomi Nasional telah dibuat dan memiliki tugas untuk 

mengawasi, membimbing dan mempercepat pelaksanaan  

pekerjaan  yang dirancang untuk  lebih  dekat  mengintegrasikan 

Uni Eropa dan ekonomi Amerika Serikat. 

5. Kerjasama dengan Afrika 

 Kerja Sama Bidang Perdamaian dan Keamanan Uni Eropa 

memberikan sokongan politik dan keuangan melalui paket 

Fasilitas Perdamaian Afrika (APF) bagi Uni Afrika untuk 

mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik di 

http://id.reingex.com/Ekspor-Impor.asp
http://id.reingex.com/Ekspor-Impor.asp


61 
 

 

Afrika.Antara tahun 2014 hingga 2016, Uni Eropa telah 

menganggarkan dana sebesar €900 juta untuk paket tersebut. 

Paket APF tersebut juga menjadi sumber dana bagi sistem 

Peringatan Dini Benua Uni Afrika. Selain itu, Uni Afrika, Uni 

Eropa, dan masing-masing negara-negara anggotanya juga 

bekerja sama dalam mengembangkan penanganan  terkoordinasi  

terkait  masalah kelautan seperti  pembajakan  dan penangkapan 

ikan secara ilegal yang tertuang dalam Strategi Maritim 

Terintegrasi Afrika 2050 dan Kebijakan Maritim Terintegrasi Uni 

Eropa. 

    Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kedua organisasi turut bekerja sama di bidang sains, teknologi, 

dan inovasi yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kolaborasi  

antara  peneliti  Eropa  dan Afrika  dan  mengembangkan  

kemitraan  di  bidang  inovasi  dalam  jangka panjang. Antara 

tahun 2007 hingga 2013, 600 kerja sama proyek penelitian yang 

melibatkan sekitar 1.400 peneliti dari 45 negara Afrika berhasil 

mendapatkan  pendanaan  melalui  kemitraan  ini.  Dukungan  

Uni  Eropa  di bidang pendidikan juga ditunjukkan melalui 

keterlibatan dalam upaya harmonisasi pendidikan tinggi di Afrika 

serta peningkatan kualitas penjaminan dan kualitas perguruan 

tinggi-perguruan tinggi Afrika. 

Uni Eropa juga mencadangkan dana yang saat ini mencapai €1,9 

milyar untuk mengatasi masalah imigrasi gelap dan perpindahan 

manusia untuk 23 negara di kawasan-kawasan Afrika Utara, 

Danau Chad, Sahel, dan Tanduk Afrika.
[1]    

Institut   Afrika   

https://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Danau_Chad
https://id.wikipedia.org/wiki/Danau_Chad
https://id.wikipedia.org/wiki/Sahel
https://id.wikipedia.org/wiki/Sahel
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanduk_Afrika
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanduk_Afrika
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanduk_Afrika
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanduk_Afrika
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untuk   Remitansi   (AIR)   yang   didirikan   pada November 

2014 dengan dukungan Uni Eropa berupaya agar remitansi ke 

dan di  dalam  Afrika  menjadi  lebih  murah,  cepat,  aman,  

dan  mudah  agar pengentasan kemiskinan dapat dioptimalkan. 

    Kerjasama Bidang Perdagangan 

Para pemimpin Uni Eropa dan Afrika sepakat meningkatkan 

kerjasama politik dan perdagangan. Kanselir Jerman Angela 

Merkel menyebut Afrika  sebagai sebuah peluang besar.Dalam 

konferensi pers dengan Presiden Perancis Francoise   Hollande,   

Merkel   menerangkan   Eropa   akan   meningkatkan kerjasama 

dengan Afrika. Konferensi itu dihadiri oleh delegasi dari 28 

negara anggota Uni Eropa dan 52 negara Afrika.Ketua Komisi 

Eropa Jose Manuel Barroso  menerangkan,  hubungan  ekonomi  

antara  Eropa  dan  Afrika  makin lama makin penting. "Antara 

2007 sampai 2012, volume perdagangan kami meningkat 45 

persen. 44 persen investasi langsung di Afrika antara 2005 

sampai 2010 berasal dari Eropa". 

E. RANGKUMAN 

Eropa terletak di berbagai daerah iklim, yaitu bagian utara 

beriklim dinging, bagian tengah beriklim sedang dan di bagian selatan 

beriklim subtropis. Curah hujan bervariasi bagi berbagai daerah, juga 

curah hujan berbeda-beda baik jumlahnya maupun bulan curah hujan 

terbanyaknya. Pegunungan di Eropa terbentuk di berbagai periode 

geologis. Sehingga batuan yang terdapat di Eropa juga ada batuan yang 

berasal dari masa geologi tua seperti dataran (platform) Rusia. 

http://www.dw.de/kabinet-baru-perancis-diumumkan/a-17537071
http://www.dw.de/kabinet-baru-perancis-diumumkan/a-17537071
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Bentuknya ada yang terjadi pada masa geologi tua dan ada yang masa 

geologi muda yaitu pada masa tersier yang membentang di selatan 

benua ini. 

Adanya berbagai jenis iklim dan berbagai bentukan morfologi 

yang berbeda-beda menyebabkan timbulnya berbagai aktivitas 

penduduk. Keuntungan lain adalah laut di sekitar Eropa kaya akan 

ikan. 

Teknologi di Eropa sangat tinggi dan diterapkan di berbagai 

daerah tetapi walaupun demikian ada beberapa daerah terutama di 

Eropa Timur yang masih terbelakang. Eropa dihuni oleh lebih dari 700 

juta penduduk, konsentrasi penduduknya terdapat di daerah industri. 

Jaring-jaring lalu lintas di Eropa sangat padat, kecuali di daerah-

daerah terpencil dan di pegunungan-pegunungan tinggi. Jaring-jaring 

lalu lintas baik jalan raya, kereta api, jalan air pedalaman, lalu lintas 

laut dan udara, baik yang menghubungkan antar negara maupun 

dengan luar Eropa. Jaring-jaring lalu lintas laut Atlantik Utara 

merupakan lalu lintas terpadat di dunia. 

Negara-negara Eropa mengadak perdagangan baik antarnegara 

Eropa sendiri maupun dengan luar Eropa. Untuk kerja sama baik 

bidang politik, pertahanan maupun bidang ekonomi telah dibentuk 

kerja sama sehingga terbentuk kelompok-kelompok kerja sama di 

Eropa seperti NATO, Pakta Warsawa, EFTA, EEC., 
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F.  SOAL LATIHAN 

1. Jelaskan dengan peta keempat bentangan alam di Eropa ? 

2. Sebutkan daerah yang kepadatan penduduknya tinggi di Eropa, 

apa penyebabnya ? 

3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan perikanan laut di Inggris 

maju ? 

4. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan route pelayaran 

Atlantik Utara sangat ramai ? 

5. Sebutka bentuk kerjasama di antara negara-negara di Eropa ? 
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BAB 3  

AMERIKA 

 

Indikator : 

- Menjelaskan keadaan alam benua Amerika 

- Menjelaskan regionalisasi benua Amerika 

- Menjelaskan keadan penduduk dan kegiatan ekonomi penduduk 

Amerika 

Benua  Amerika  adalah  suatu daratan  yang  sangat  luas  di  

bagian  barat  bumi, mencakup bumi belahan utara dan bumi belahan 

selatan. Wilayahnya dibagi menjadi Amerika Utara, Amerika Tengah, 

dan Amerika Selatan. Benua ini walnya dijuluki dengan “Dunia  Baru”.  

Benua  ini  dikenal  sesudah kedatangan  Columbus  tahun  1492. Nama 

Amerika diambil dari Amerigo Vespucci seorang penjelajah 

berkebangsaan Itali. 

Amerika adalah sebuah  benua di dunia yang merujuk kepada 

wilayah daratan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Benua 

ini umumnya dibagi menjadi Amerika Utara dan Amerika Selatan. 

Istilah ini juga merujuk kepada wilayah Karibia, pulau-pulau sekitar 

Laut Karibia, dan Greenland (namun bukan Islandia). 

A.  KONDISI FISIK AMERIKA 

1. Letak, Luas dan Bentuk 

Amerika adalah benua  terbesar kedua yang terletak di belahan 

bumi sebelah Barat. Letak astronomis benua Amerika adalah 10° BB 
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– 170°BB dan antara 83°LU – 55°LS.. Bentuk wilayahnya yang 

memanjang ini seolah-olah menghubungkan daerah Kutub Utara 

dengan Kutub Selatan. 

Secara geografis, Benua Amerika dapat dibagi menjadi tiga 

kawasan, yaitu kawasan Amerika Utara, kawasan Amerika 

Tengah(sering disebut Karibia) dan kawasan Amerika Selatan. Ketiga 

kawasan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama 

lain. Benua Amerika terbagi menjadi dua bagian yaitu Amerika Utara 

dan Amerika Selatan. 

Luas wilayah daratannya mencapai ± 41.825.581 km² atau sekitar 

28,1% dari seluruh luas wilayah daratan dunia dengan batas-batas 

berikut ini. 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Arktik dan kawasan Kutub 

Utara. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik. 

d.  Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Pasifik, Selat Bering. 

Benua  Amerika  memiliki  luas  daratan  dan  lautan  yang  

luas.  Secara  umum, sebenarnya benua Amerika dibagi menjadi dua 

yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Teori 7 benua 

menganggap bahwa Amerika Utara dan Amerika Selatan adalah 

2 benua yang berbeda. Sedangkan berdasarkan teori 5 benua atau 6 

benua, benua Amerika Utara dan Selatan adalah 1 benua yang sama 

yang disebut sebagai benua Amerika. 
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Posisi geografis benua Amerika yang terbentang dari utara 

bumi menuju ke bagian selatan membuat kondis geografis benua 

Amerika sangat beragam. Bagian utara terdapat banyak danau 

besar terutama di negara Kanada. Banyak juga wilayah sungai 

panjang di benua Amerika termasuk sungai Amazon di 

Amerika Selatan. Kondisi geografis sangat beragam dari 

wilayah Arktik di utara hingga kawasan hutan hujan di selatan. 

Jika digabungkan luas wilayah benua Amerika adalah 

42.549.000 km persegi, dengan penjabaran wilayah berikut. 

  Wilayah Amerika Utara ini terbentang dari Kutub Utara ke 

selatan sampai dengan Jazirah  Florida  dan  dari  Samudra  

Pasifik  ke  timur  sampai  Samudra  Atlantik, mencakup 

bagian utara Meksiko, Teluk Meksiko, daratan Amerika 

Serikat, Kanada, dan Kepulauan Arktik. Luas wilayah 

Amerika Utara ±24.500.000 km². 

  Wilayah Amerika Tengah ini meliputi suatu wilayah 

Kepulauan Karibia di Samudra Atlantik dan daratan Amerika 

Tengah, (mencakup seluruh Meksiko). Luas wilayah Amerika 

Tengah ±253.926 km² 

  Wilayah  Amerika  Selatan ini  terbentang  dari  Terusan  

Panama  sampai  dengan Semenanjung Horn di selatan di 

wilayah Argentina. Wilayahnya meliputi yaitu Argentina, 

Brasil, Bolivia, Chili, Colombia, Ekuador, Guyana, Paraguay, 

Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela, serta Guyana Prancis 

dan Kepulauan Falkland. Luas wilayah Amerika Selatan 

±17.821.601 km². 
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2. Iklim 

Wilayah yang memanjang mencakup dua belahan bumi, 

keberadaan jajaran pegunungan, serta keberadaan samudra di sisi 

timur dan barat, membuat iklim di wilayah Benua Amerika sangat 

bervariasi. Wilayah Amerika Utara mempunyai variasi iklim 

subtropis (di kawasan Florida) sampai iklim arktik dan subarktik di 

bagian utara. Arus samudra  seperti  Arus  California  dari  barat  dan  

Arus  Labrador  dari  timur  mempunyai peranan  penting.  Jaringan  

Great  Lakes  membawa  variasi  iklim  di  wilayah  pedalaman. 

Bentuk penyimpangan iklim misalnya terjadinya curah hujan yang 

tidak teratur di kawasan ini. Beberapa gangguan iklim di kawasan 

Amerika utara yang sering terjadi, antara lain angin ribut, tornado, 

badai salju, dan hujan es. Suhu terdingin mencapai -20°C. 

 Iklim di wilayah Amerika Tengah dipengaruhi oleh Samudra 

Pasifik, Atlantik, dan Laut Karibia. Wilayah tengah terbagi atas 

zona suhu panas, sedang, dingin, dan beku. Suhu beku hanya 

dijumpai di daerah tinggi. Kepulauan Karibia ini dipengaruhi 

iklim maritim. 

  Kawasan Kepulaun Karibia dan kawasan Pasifik ini mendapat 

pengaruh arus hangat dari samudra. Makin mendekati 

khatulistiwa, curah hujan makin tinggi. Angin pasat timur laut 

yang bertiup melintasi Karibia menurunkan hujan. 

Variasi  iklim  di  wilayah  Amerika  Selatan  ini  dipengaruhi  

oleh  ketinggian  letak  dan bentang  lintang  geografis.  Dua  per  

tiga  bagian  wilayah  berada  pada  wilayah  tropis. Sebagian 

besar wilayah mendapat kan curah hujan tinggi sehingga 
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didominasi oleh hutan hujan tropis, seperti yang ada di Lembah 

Amazon. Sebagian lagi mengalami iklim musim. 

  Sebagian wilayah selatan ini berada di daerah kering dengan 

curah hujan hanya 100 – 500 mm per tahun. Selain itu, terdapat 

juga iklim kontinental di bagian tengah benua, baik di wilayah 

Utara  maupun  di  wilayah  Selatan,  serta  terdapat  juga  iklim  

laut  di  kawasan  Amerika Tengah, khususnya di Kepulauan 

Karibia dan di wilayah-wilayah sepanjang pantai. 

3. Morfologi Amerika 

Benua  Amerika juga  memiliki  wilayah  gurun,  meskipun  

wilayahnya  tidak  seluas gurun di Benua Asia. Gurun yang terdapat 

di Benua Amerika, yaitu Gurun Great Basin, Gurun Mojave, Gurun 

Sonora, dan Gurun Chihuahua yang kesemuanya berada di wilayah 

Benua Amerika bagian Utara. 

Adapun gurun yang berada di wilayah Benua Amerika bagian 

Selatan, yaitu Gurun Atacama di Cile (± 140.000 km²) yang 

merupakan gurun terkering di dunia dan Gurun Patagonia di 

perbatasan Cile - Argentina (± 673.000 km²). Berbeda dengan 

kondisi gurun di kawasan  Asia  yang  pada  umumnya  datar,  

gurun  di  Benua  Amerika  pada  umumnya berbentuk pegunungan 

yang tandus. 

Salah satu ciri khas Benua Amerika adalah memiliki ciri fisik 

berupa rantai pegunungan yang membujur dari Alaska di bagian 

Utara hingga di Pegunungan Tierra del Fuego di bagian Selatan. 
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Rangkaian pegunungan tersebut menyatukan barisan pegunungan, 

seperti Pegunungan Brooks, Pegunungan Alaska, Pegunungan 

Mc.Kenzie, Pegunungan Pantai, Pegunungan Rocky, Pegunungan 

Sierra Nevada, dan Pegunungan Sierra Madre di kawasan Pantai 

Barat Amerika Utara, sedangkan Pegunungan Andes membentang 

di sepanjang Pantai Barat Amerika Selatan. 

Barisan pegunungan tersebut memiliki banyak gunung api 

aktif, sehingga merupakan salah satu jalur gempa bumi aktif di 

dunia. Puncak tertinggi berada di kawasan pegunungan Selatan yaitu 

di Gunung Aconcagua (6.959 m). Selain itu, terdapat juga 

pegunungan di bagian Timur Benua Amerika, yaitu Pegunungan 

Appalachia (Amerika Utara) dan Pegunungan Espinhaco (Amerika 

Selatan). 

Dataran tinggi yaitu Dataran Tinggi Guyana di perbatasan 

Guyana - Suriname dan Dataran Tinggi Mattogrosso di Brasil. 

Selain itu, di kawasan Amerika Tengah juga terdapat Plato Tengah 

Meksiko  yang bentuknya semakin melandai ke arah Utara serta 

Dataran Tinggi Colorado (Amerika Utara). Adapun dataran rendah 

terdapat di Amerika Utara bagian tengah, yaitu di kawasan Kanada, 

bagian tengah Amerika Serikat yang disebut Great Plain di 

Lembah Sungai Mississippi, serta Dataran Tinggi Anahuac di 

Meksiko. Sementara itu di Amerika Selatan, dataran rendahnya 

terdapat di Lembah Sungai Amazone (Brasil), Grand Chaco, dan 

Lembah Sungai Parana di Argentina. 
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4. Hidrologi 

Sungai-sungai utama di Benua Amerika, yaitu Sungai 

Amazone (6.515 km) di Brasil yang merupakan sungai terpanjang 

kedua di dunia, Sungai Mississippi (6.020 km), dan Sungai 

Mc.Kenzie (4.250 km). Selain itu, terdapat juga Sungai Colorado 

yang alirannya mampu menoreh perlapisan batuan dan menyisakan 

pemandangan alam menakjubkan yang disebut Grand Canyon di 

Arizona. 

Benua Amerika juga memiliki banyak danau besar, seperti 

Danau Superior (± 83.270 km) yang merupakan danau terluas kedua 

di dunia, Danau Huron, Danau Michigan, Danau Great Bear, Danau 

Great Slave, Danau Erie, Danau Winnipeg, dan Danau Ontario. 

Danau- danau tersebut berada di Benua Amerika bagian Utara, 

sedangkan di Benua Amerika bagian Selatan hanya dijumpai 

beberapa danau kecil, seperti Danau Titicaca, Danau Paopo, Danau 

Sao Paolo, dan Danau Reprosa De Furnas. 

5.  Flora dan fauna 

Flora di kawasan Amerika Utara didominasi oleh padang 

rumput hijau (prairi) yang kini  telah  dimanfaatkan  untuk  lahan  

pertanian  yang  subur.  Selain  itu,  terdapat  pula tumbuhan  khas  

daerah  tundra  berupa  hutan  konifera  (berdaun  jarum)  dan  

tumbuhan semusim lainnya. Di wilayah Amerika Tengah mulai 

terdapat variasi tanaman, di daerah Karibia terdapat hutan tropis 

yang diselingi padang rumput dan pohon pinus tropis, sedangkan di 

daerah kering hanya dijumpai semak dan pohon yang dapat 

meranggas. 
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Wilayah Amerika Selatan didominasi oleh hutan hujan tropis  

yang lebat, bahkan kawasan Lembah Sungai Amazone merupakan 

kawasan hutan hujan tropis terlebat di dunia. Hal  ini  tentu  saja  

menyediakan  habitat  untuk  berbagai  variasi  fauna  yang  hidup  di 

dalamnya. Fauna endemik di daerah ini adalah ikan piranha dan burung 

macau di hutan Amazone. Adapun hewan khas Amerika Utara adalah 

bison, beruang kutub, penguin, dan ikan salmon.  

 

 

Bentang alam 

- Benua Amerika adalah benua yang berbentuk meridian  

(memanjang dari utara- selatan) 

- Benua Amerika memiliki air terjun tertinggi,  yaitu air terjun 

Angel (1000 m) di Venezuela 

- Benua Amerika memiliki air terjun dengan debit air terbesar di 

dunia, yaitu air terjun Guaira di Brasil (13.310 m³/detik) 
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- Benua Amerika memiliki gunung api aktif tertinggi, yaitu 

Gunung Ojos de Salado di Argentina-Chili (6.908 m) 

- Benua Amerika memiliki tanah genting dan terusan di 

Panama (Amerika Tengah) yang menghubungkan Samudera 

Atlantik dan Samudera Pasifik 

- Benua Amerika memiliki peninggalan bersejarah, yaitu Piramida 

bangsa Inca 

- Benua Amerika memiliki lembah sungai terluas, yaitu 

Lembah Sungai Amazone.Yang merupakan lembah hutan tropis 

di negara Brasil 

- Benua Amerika memiliki tempat terkering di dunia, yaitu Gurun 

Atacama di Chile 

- Benua Amerika memiliki ngarai terbesar di dunia, yaitu Grand 

Canyon di Colorado, Arizona 

5. Regionalisasi di Amerika terdiri atas : 

a. Benua Amerika Bagian Utara 
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Amerika Utara adalah benua di belahan bumi utara. Di 

utara berbatasan dengan Lautan Arktik, di sebelah timur dengan 

Samudra Atlantik Utara, di sebelah selatan dengan Laut Karibia, 

dan di sebelah barat dengan Samudra Pasifik Utara. Benua ini 

meliputi wilayah sebesar 24.500.000 km² atau sekitar 4,8% dari 

permukaan bumi. Mulai Juli 2002, penduduknya diperkirakan lebih 

dari 514.600.000. Benua ini adalah benua ketiga yang paling besar 

menurut luas, setelahAsia dan Afrika, dan ialah keempat menurut 

penduduk setelah   Asia,   Afrika,   dan Eropa.   Baik   Amerika   

Utara   dan   Selatan   dinamakan menurut Amerigo Vespucci, 

yang adalah orang Eropa pertama yang melontarkan gagasan 

bahwa Amerika tidak sama dengan Hindia Timur. Ia adalah 

orang Eropa pertama yang menemukan 'Dunia Baru'. 

Hubungan  tanah  satu-satunya  dari  Amerika  Utara  ke 

Amerika  Selatan ialah  tanah genting   Panama.   (untuk   alasan   

geopolitik,   seluruh   Panama   –   termasuk   timur bagian Terusan 

Panama sering dianggap sebagai sebagian Amerika Utara juga) 

menurut beberapa  pakar,  Amerika  Utara  mulai  tidak  di  tanah  

genting  Panama  tetapi  di  tanah genting Tehuantepec, dengan 

daerah menghalangi dianggap Amerika tengah dan bersandar pada 

lempingan Caribbean. Kebanyakan orang cenderung menganggap 

Amerika Tengah sebagai daerah Amerika Utara karena mereka 

berpendapat bahwa ini terlalu kecil untuk menjadi  benua  sendiri. 

Greenland,  walaupun  merupakan  bagian  Amerika  Utara  secara 

geografis dan di atas lempingan tektonik sama (lempingan Amerika 

Utara), tidak dianggap bagian benua ini secara politis.     
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Kenampakan Alam Amerika Utara 

Amerika Utara adalah benua terbesar ketiga di dunia. Benua ini 

berada di belahan bumi barat. Wilayah Benua Amerika Utara dan 

Amerika Selatan dibatasi oleh Tanah Genting Panama. Benua 

Amerika Utara dapat dibagi menjadi wilayah bagian barat, 

tengah, dan timur. Wilayah Bagian Barat Pegunungan Rocky ke 

barat. 

Pegunungan 

Pegunungan Rocky (Kanada dan Amerika Serikat), Pegunungan 

Pantai (Kanada dan Amerika Serikat), Pegunungan Cascade 

(Amerika Serikat), Pegunungan Sierra Nevada (Amerika Serikat), 

Pegunungan Madre Barat (Meksiko), Pegunungan Madre Timur 

(Meksiko). 

Lembah 

Great Basin (Amerika Serikat), Lembah Kematian/Death Valley (–

86 meter) di Amerika Serikat, titik terendah di Benua Amerika 

Utara. 

Danau dan Sungai 

Danau Superior (82.414 km ²) di perbatasan Kanada dan Amerika 

Serikat, terbesar di Benua Amerika Utara, Danau Michigan 

(Amerika Serikat), Danau Huron (Kanada dan Amerika Serikat), 

Danau Ontario (Kanada dan Amerika Serikat), Danau Erie (Kanada 

dan Amerika Serikat) 

Sungai Mississipi   (6.020 km) di Amerika Serikat, terpanjang di 

Benua Amerika Utara, Sungai Missouri (Amerika Serikat), Sungai 
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Arkansas (Amerika Serikat), Sungai Machenzie (Kanada), Sungai 

Nelson (Kanada), Sungai Rio Grande (Amerika Serikat), Sungai 

Saint Lawrence (Kanada),  Sungai Mackenzie (Kanada) 

Pegunungan dan Dataran Rendah 

Pegunungan Appalachia (Amerika Serikat), Dataran Pantai Atlantik 

(Amerika Serikat) Wilayah Bagian Tengah mencakup wilayah 

antara Pegunungan Rocky dan Appalachia. 

Dataran Tinggi dan Perbukitan 

Great Plains (Kanada dan Amerika Serikat), Dataran Rendah, 

Interior Plain, Dataran PantaiTeluk Meksiko. 

Iklim 

Wilayah Benua Amerika Utara yang luas memiliki iklim tropis, 

subtropis, sedang, dingin, dan kontinental (benua). 

Penduduk 

Penduduk Amerika Utara terdiri atas bangsa Indian dan Eskimo 

(penduduk asli) serta penduduk dari bangsa Eropa. 

Negara-negara Besar di Amerika Utara : 

a.   Kanada 

b.   Amerika Serikat  

c.   Meksiko.  

Kenampakan buatan terkenal di Amerika Utara 

Terusan Panama di Mexico, Patung Liberty dia New York 

(Amerika Serikat), dan Gedung Putih ( White house) di 

Washington DC (Amerika Serikat). 
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b.  Benua Amerika Bagian Tengah 

 

Amerika Tengah adalah kawasan di Amerika Utara bagian 

selatan, mencakupi wilayah di sebelah selatan Teluk Meksiko hingga 

perbatasan antara Panama dan Kolombia. Berdasarkan  definisi lazim, 

kwasan ini meliputi negara-negara di antara Meksiko dan Kolombia 

    Belize 

    El Salvador 

    Guatemala 

    Honduras 

    Kosta Rika 

    Nikaragua 

    Panama 

Menurut  pengertian geografis,  Amerika  Tengah  juga  dapat  

digolongkan  sebagai sebuah tanah  genting besar,  meliputi  beberapa  

negara  bagian  Meksiko  yang  terletak  di sebelah timur Tanah 
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Genting Tehuantepec. Amerika Tengah menempati wilayah seluas 

540.000 km² yang diapit oleh Samudra Pasifik dan Laut Karibia di sisi 

barat dan timur. 

Aktivitas geologi seperti letusan gunung dan gempa  bumi di  

kawasan  ini  relatif tinggi. Pada 1931 dan 1972, kejadian-kejadian 

gempa bumi memporak-porandakan Managua, ibu kota Nikaragua. 

Tanah subur bekas aliran lava mendorong aktivitas pertanian di daerah 

pegunungan. Kawasan ini terletak di Lempeng Karibia. 

Amerika   Tengah   merupakan   kawasan   tersempit   di   Benua 

Amerika, terutama di Terusan Panama dan Terusan Nikaragua, sebuah 

terusan yang rencananya akan dibangun. 

 

c . Benua Amerika Bagian Selatan 

Amerika Selatan adalah sebuah benua yang berada di antara 

Samudra Pasifik dan Samudera Atlantik yang tersambung dengan 

Amerika Utaramelalui Tanah Genting Panama. Benua  ini  dilintasi  

oleh  garis khatulistiwa,  dan  sebagian  besar  dataran  benua  tersebut 

berada di belahan bumi selatan. 

Bagian barat benua Amerika Selatan terdiri dari barisan 

pegunungan Andes dari utara hingga ke selatan, sedangkan bagian 

timur benua merupakan dataran rendah sebagian besar merupakan 

basin sungai Amazon, dengan hutan tropis yang lebat. 

Diduga Amerika Selatan didiami pertama kali oleh manusia yang 

bermigrasi dari Asia melalui Tanah Genting Bering (sekarang 

merupakan Selat Bering) menuju Amerika Utara dan ke selatan 

menuju Amerika Selatan. Dugaan lain tentang hal migrasi tersebut ke 
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Amerika Selatan adalah dari bagian selatan Samudera Pasifik melalui 

kepulauan di Oceania. 

Luas area Amerika Selatan berada pada peringkat keempat 

setelah Asia, Afrika dan Amerika Utara sedangkan populasinya   

terdapat pada peringkat kelima setelah Asia, Afrika, Eropa dan 

Amerika Utara. 

 

Pada 2002, tingkat pengangguran di Amerika Selatan adalah 

10,8%. Dikarenakan inflasi yang tinggi di hampir  seluruh negara-

negara Amerika Selatan, suku bunga turut meningkat dan investasi 

menurun. Suku bunga biasanya dua kali lipat dibanding dengan 

Amerika Serikat. Contohnya, suku bunga di Venezuela sekitar 22% 

dan 23% di Suriname.  Dengan  pengecualian  di  Chili,  yang  

dimulai  sejak  1973  di  bawah Augusto Pinochet. 

South  American  Community  of  Nations adalah  sebuah 

zona dagang bebas yang direncanakan di benua ini untuk 

menyatukan dua organisasi perdagangan bebas yang telah ada; 

Mercosur dan Andean Community. 
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Di Amerika Selatan, perbedaan antara yang kaya dan miskin 

sangat besar. Di Venezuela, Paraguay, Brasil, dan banyak negara 

Amerika Selatan lainnya, orang-orang 20 persen yang terkaya dapat 

memiliki lebih dari 60% kekayaan negara, sedangkan 20 persen 

termiskin hanya memiliki kurang dari 5%. Perbedaan ini dapat 

dilihat di banyak kota-kota besar Amerika Selatan yang memiliki 

rumah kumuh dan gubuk dekat dengan pencakar langit dan 

apartemen mewah kelas-atas. 

Benua Amerika Selatan terletak di selatan Benua Amerika 

Utara. Benua Amerika Selatan termasuk bagian belahan bumi barat. 

Panjang benua lebih dari 7.000 km dan lebarnya lebih dari 5.000 

km.  Kenampakan Alam Benua Amerika Selatan Wilayah Benua 

Amerika Selatan dapat dibagi menjadi lima wilayah utama sebagai 

berikut: 

- Bagian Barat 

Cordillera/Pegunungan/ Gunung Di bagian barat, diArgentina, 

terdapat Gunung Aconcagua (6.969 meter), tertinggi di Benua 

Amerika Selatan. Di bagian utara, Pegunungan Andes  di  

Kolombia  bercabang  menjadi  tiga,  yaitu  Cordillera  

Occidental,  Central,  dan Oriental. Sungai dan Danau, Sungai 

Magdalena-Causa (Kolombia),Danau Titicaca di perbatasan Peru 

dan Bolivia,terbesar di Benua Amerika Selatan. 

- Bagian Timur Laut 

Dataran Rendah dan dataran tinggi, Dataran Rendah Amazon 

(Brasil),Dataran Rendah Orinoko (Venezuela), Dataran Tinggi 
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Guiana (Guyana dan Venezuela). Sungai, Sungai Amazon 

(Brasil), Sungai Orinoko (Venezuela). 

- Bagian Timur 

Dataran Tinggi Brasil (Brasil), Mato Grasso (Brasil) 

- Bagian Tenggara 

Dataran Rendah lembah Sungai Parana dan Paraguay (Argentina 

dan Paraguay). 

- Bagian Selatan 

Dataran Tinggi Patagonia (Argentina) 

Iklim, 

Benua Amerika Selatan memiliki iklim tropis, subtropis, sedang, 

dan dingin. 

Penduduk,  

Penduduk  Amerika  Selatan  berasal  dari  bangsa  Latin  (Spanyol  

dan Portugis), Indian, Negro, serta bangsa campuran (Mestizo, 

Mulato, Zambo,dan Kreol)  

Berikut ciri khas yang membedakan Benua Amerika dengan 

benua-benua lainnya : 

1. Benua Amerika merupakan benua yang berbentuk meridian 

(memanjang dari Utara - Selatan). 

2. Benua Amerika memiliki air terjun tertinggi, yaitu air terjun Angel 

(1.000 m) di Venezuela. 

3. Benua Amerika memiliki air terjun dengan debit air terbesar di dunia, 

yaitu air terjun Guaira di Brasil (13.310 m³/detik). 
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4. Benua Amerika memiliki gunung api aktif tertinggi, yaitu Gunung 

Ojos de Salado (6.908 m). 

5. Benua Amerika memiliki tanah genting dan terusan di Panama 

(Amerika Tengah) yang menghubungkan Samudra Atlantik dan 

Samudra Pasifik. 

6. Benua Amerika memiliki peninggalan bersejarah, yaitu piramida 

bangsa Inca. 

7. Benua  Amerika  memiliki  lembah  sungai  terluas,  yaitu  Lembah  

Sungai Amazone (7.045.000 km²). 

8. Benua Amerika memiliki tempat terkering di dunia, yaitu Gurun 

Atacama, Cile. 

9. Benua Amerika memiliki ngarai terbesar di dunia, yaitu Grand 

Canyon di Colorado, Arizona. 

 

B. KONDISI PENDUDUK SOSIAL BUDAYA AMERIKA 

Sebelum kedatangan penjelajah dari Eropa (Portugis dan 

Spanyol), benua Amerika sudah berpenghuni. Di bagian utara 

terdapat bangsa Indian dan Eskimo, bagian selatan dihuni bangsa 

Inca, dan beberapa suku menghuni wilayah tengah. Mereka 

diperkirakan berasal dari Asia yang datang melalui Selat Bearing. 

Dalam perkembangannya, orang Eskimo mendiami kawasan Utara 

yang dingin, sedangkan orang Indian mendiami bagian tengah dan 

Selatan. Selain itu, secara berangsur-angsur benua ini didatangi orang-

orang dari Eropa, Asia, dan Afrika. Kedatangan orang-orang dari 

berbagai ras tersebut menyebab-kan Amerika memiliki penduduk ras 

campuran, misalnya: 
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Ras Mulato (percampuran kulit hitam dengan kulit putih), Ras 

Zambo (percampuran kulit merah atau Indian dengan kulit hitam), Ras 

Mestizo (percampuran kulit putih dengan kulit merah), dan Ras Kreol 

(orang kulit putih yang menjadi pribumi di Amerika Selatan). 

Dari penyelidikan purbakala diketahui bahwa mereka bahkan 

sudah mempunyai kebudayaan tinggi. Misalnya, bangsa Inca di Peru, 

bangsa Astec di Meksiko, dan Chebche di Colombia. Sesudah 

kedatangan bangsa Eropa dan migrasi bangsa Asia (ras Mongoloid), 

penduduk benua ini makin beragam ras, juga bahasa dan agamanya. 

a.  Kependudukan 

Suku Indian merupakan peduduk asli Amerika. Namun jumlah 

mereka terus menyusut karena terus terdesak oleh perkembangan 

orang-orang kulit putih yang berdatangan ke Amerika sejak abad 

ke-15. Pada tahun 2007, diperkirakan jumlah penduduk Amerika 

mencapai 904.000.000 jiwa. Kepadatan penduduk Amerika 

mencapai 20,5 orang per km2. Laju pertumbuhan penduduk 

Benua Amerika tergolong sedang, yakni 0,9% per tahun 

Data kependudukan Benua Amerika mencatat data 

pertumbuhan jumlah penduduk pada tahun 2013 swbagai berikut : 

Wilayah Kependudukan 2015 ±% p.a 2010-2015 

Amerika Selatan 406,740,000 1.06% 

Amerika Utara 355,361,000 0.85% 

Amerika Tengah 167,387,000 1.40% 

Karibia 42,517,000 0.71% 
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Penduduk Amerika terdiri atas penduduk asli, penduduk 

pendatang, dan penduduk campuran. Penduduk aslinya adalah suku 

Eskimo dan Indian. Sedangkan penduduk pendatangnya berasal dari 

berbagai benua yang terdiri atas tiga ras utama, yaitu Ras Negroid 

dari Afrika, Ras Mongolia dari Asia, dan Ras Kaukasoid yang 

berkulit putih dari Eropa. Dalam perkembangannya penduduk 

pendatang dan penduduk asli saling berbaur hidup bersama sehingga 

dapat dijumpai adanya penduduk campuran. 

Penduduk Amerika menganut beragam agama. Agama dengan 

jumlah pemeluk terbanyak ialah Katolik Roma yang pemeluknya 

tersebar di seluruh kawasan Amerika Selatan. Di Amerika Utara, 

banyak pemeluk agama Kristen Protestan. Agama lainnya yang 

dipeluk oleh penduduk Amerika meliputi Yahudi, Islam, Hindu, 

Buddha, Kong Hucu, serta kepercayaan animisme yang masih 

banyak dianut oleh suku Indian. 

b.  Budaya 

Kebudayaan Amerika dianggap sebagai kebudayaan yang 

paling individualistik di dunia. Konsep "American Dream", atau 

anggapan bahwa kehidupan sosial di Amerika lebih baik, 

berkembang di kalangan banyak orang dan berperan penting dalam 

menarik para imigran. Meskipun budaya arus utama menyatakan 

bahwa Amerika Serikat adalah negara dengan masyarakat tanpa 

kelas, para pakar menemukan terdapat perbedaan kelas sosial yang 

signifikan di negara itu, perbedaan ini tampak dalam segi 

sosialisasi, penggunaan bahasa, dan nilai-nilai. Warga Amerika 

kelas menengah dan profesional telah memelopori dan   
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memperkenalkan tren-tren social kontemporer seperti feminisme 

modern, environmentalisme, dan multikulturalisme. Citra diri, sudut 

pandang sosial, dan ekspektasi budaya warga Amerika telah 

dikaitkan dengan pencapaian dan kemajuan Amerika Serikat. 

Sedangkan kebiasaan warga Amerika yang cenderung menilai 

sesuatu berdasarkan prestasi sosial ekonomi secara umum dianggap 

sebagai atribut yang positif. 

Amerika terkenal akan banyak hal, tetapi olahraga, musik dan 

seni memegang peranan penting dalam kebudayaan disana. 

Olahraga yang paling populer di amerika adalah American Football, 

baseball, bola basket dan ice hockey. Amerika Serikat telah banyak 

memenangkan medali emas dan meraih berbagai penghargaan di 

pertandingan Olimpiade. Olahraga college juga berperan penting 

dalam kebudayaan olahraga di Amerika.  

Unsur multikultuur di Amerika memberikan sumbangan yang 

besar dalam industri musiknya, dari pop,  rock, jazz, hingga 

blues.  Industri musik di Amerika merupakan industri musik 

kedua terbesar di dunia.Selain musik, seni juga memainkan peranan 

besar dalam kebudayaan Amerika. Anda bisa menemukan berbagai 

teater musik, tarian, pertunjukan seni, fesyen hingga fotografi di 

Amerika. Terutama Kota New York, yang terkenal  sebagai  pusat  

mode di  dunia. Di  New York  Juga terdapat  Broadway,  yang 

terkenal akan produksi teaternya, yang selalu mengadakan tur 

keliling kota. 
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C. KEGIATAN PEREKONOMIAN BENUA AMERIKA 

Wilayah Benua Amerika dilalui oleh jalur pegunungan muda 

Sirkum Pasifik.bentuk wilayahnya yang memanjang dari utara sampai 

selatan menyebabkan Benua Amerika mempunyai variasi iklim,yaitu 

Tropi,Subtropis,Sedang dan Dingin.Potensi alam dalam bidang 

Pertanian dan Pertambangan telah diolah dan dilakukan dengan 

teknologi modern. Berikut aktivitas perekonomian di benua amerika : 

a. Pertanian 

Hasil pertanian berupa Padi terdapat di daerah : Lousiana, 

California, Georgia, Carolina, dan Texas.Kapas terdapat di daerah 

Lousiana, Oklahoma, Texas, Arkansas, Nevada, Georgia, dan 

Alabama.Kopi dihasilkan dari daerah Argentina, Kolumbia, 

Elsavador,dan Guatemala.Gula dihasilkan dari daerah Hawai, 

Masissipi, Lousiana, Karibia, dan Kuba. 

b. Pertambangan 

Hasil-hasil pertambangan di Benua Amerika antara lain: 

Minyak bumi dan Gas alam terdapat di Negara Meksiko dan 

Venezuela.Batu bara terdapat di daerah Pegunungan Appalachia, 

Negara Chili. Tembaga terdapat di Arizona, Peru, Bolivia, dan 

Meksiko. Sementara Emas dan Perak terdapat diperbatasan 

Missouri dan Meksiko. Pertambangan permata Ekati , Canada. 

Yang merupakan kawah raksasa yang lain : dibelahan bumi Canada 

Pertambangan permata Ekati yang berada dibagian utara 

benua Amerika yang merupakan pertambangan permata komersial 

pertama, pertama dibuka 1998, sebagai efek demam permata 
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sehingga penggalian terus digenjot dan tanpa ragu digali bagaikan 

tiada akhir. Sebenarnya hanya berjarak selemparan batu dari 

pertambangan permata Diavic sekitar 20 km saja dengan arah lebih 

dekat dengan lingkaran Artic – karena sangat dinginnya hingga 

orang mengatakan disanalah tempat pinguin lagi backpacking. 

Tertutup lapisan es: pertambangan Ekati sedang membeku 

dalam temperatur musim dingin. Seperti halnya pertambangan 

Diavic, pertambangan Ekati juga diakses melalui jalus melingkar  

labirint  yang  mereka  sebut  sebagai  hair-raising  yang  hampir  

selalu  ditutupi lapisan es perlu waktu sekitar 15 menit untuk 

melaluinya seperti yang pernah ditayangkan pada  program  televisi  

The  History  Channel’s  Ice  Road  Truckers,  Yang  menampilkan 

seorang pengemudi truck yang bergelar Darned crazy canucks? 

yang menyopir dengan gila karena pada saat itu mengangkut sekitar 

40 juta karat lebih atau sekitar (8000 kg) permata melewati jalan itu 

dengan sangat stabil yang merupakan hasil tambang disana. 

c. Industri   

Amerika   merupakan   negara   industri   terbesarnomor   satu   

di   dunia.   Amerika mempunyai kawasan The Black Country, yang 

berpusat di Pittsburghsebagai industri baja. The Black Country 

merupakanjulukan untuk kawasan industri yang memiliki 

banyakasap hitam dari sisa perindustrian, sehingga disebutThe 

Black Country. 

Perindustrian Amerika Serikat memiliki berbagai jenis 

industri yang tersebar dibeberapa daerah. Berikut adalah daftar 

jenis-jenis industri yangberada di Amerika Serikat beserta 
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pusatnya.No. Jenis Industri Pusatnya 1. Besi dan baja Buffalo, 

Philadelphia, Baltimore, Birmingham, Chicago, Cleveland, 

Pittsburgh. 2. Mesin – mesin Buffalo, Boston, New York, 

Philadelphia, Baltimore, Denver, Los Angeles, San Fransisco, 

Indianapolis, Cleveland,  Pittsburgh.  3.  Pesawat  terbang  Dallas,  

St.  Louis,  San  Diego,  Los  Angeles, Seatle. 4. Mobil Detroit, 

Buffalo, Kansas City.  5. Kapal Philadelphia, Baltimore, New 

Orleans. 6. Alat – alat listrik Baltimore, Louisville, Los Angeles, 

San Fransisco, Chicago, Indianapolis,   Cleveland,   Pittsburgh..   

Bahan   –   bahan   Kimia   Buffalo,   New   York, Philadelphia, 

Baltimore, New Orleans, St. Louis, Chicago, Indianapolis. 

d.  Perdagangan 

Perdagangan di sektor perdagangan, Amerika Serikat menjalin 

hubungan dagang dengan para mitra dagang di seluruh dunia. 

Barang-barang yang diimpor Amerika Serikat, antara  lain  berupa  

pakaian jadi, minyak bumi, kayu, dan  lain-lain.  Adapun  ekspornya 

berupa mesin-mesin, mobil, alat-alat elektronik, pesawat terbang, 

kapal, peralatan senjata, bahan kimia, serta makanan dan minuman 

berkemasan kaleng. 

D. HUBUNGAN KERJASAMA BENUA AMERIKA 

  Anggota G-20 

G-20 atau Kelompok 20 ekonomi utama adalah kelompok 19 

negara dengan perekonomian  besar  di  dunia  ditambah  dengan  

Uni Eropa. Secara resmi G-20 dinamakan The Group of Twenty (G-

20) Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok 

https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Eropa
https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Eropa


89 
 

 

Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. 

Kelompok ini dibentuk tahun 1999 sebagai forum yang secara 

sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan 

berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. 

Pertemuan perdana G-20 berlangsung di Berlin, 15-16 Desember 

1999 dengan tuan rumah menteri keuangan Jerman dan Kanada. 

Hubungan kerjasama Negara-negara di benua amerika, anatara 

lain terlihat masuknya beberapa Negara dari benua amerika yang 

menjadi anggota G-20 diantaranya Amerika serikat,kanada,meksiko 

brazil,dan argentina. 

    APEC 

Kerja sama Ekonomi Asia-Pasifik adalah forum ekonomi 

21 negara di Lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan 

pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas dan mendorong 

perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Hubungan 

kerjasama Negara-negara di benua amerika, anatara lain terlihat 

masuknya beberapa Negara dari benua amerika yang menjadi 

anggota APEC diantaranya kanadabergabung   pada tahun 1989, 

Amerika serika bergabung   pada tahun 1989, Meksiko  bergabung   

pada tahun1993, Chile bergabung  pada tahun 1994,  dan  Peru 

bergabung pada tahun 1998. 

    OPEC 

OPEC (singkatan dari Organization of the Petroleum 

Exporting Countries; bahasa Indonesia: Organisasi Negara-

negara Pengekspor Minyak Bumi) adalah organisasi yang 

bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://id.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://id.wikipedia.org/wiki/Jerman
https://id.wikipedia.org/wiki/Jerman
https://id.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://id.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
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harga dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-

perusahaan minyak. Hubungan kerjasama Negara-negara di benua 

amerika, anatara lain terlihat masuknya beberapa Negara dari 

benua amerika yang menjadi anggota OPEC diantaranya ekuador 

bergabung pada tahun 1973-1993, kembali lagi menjadi 

anggotasejak tahun 2007, dan Venezuela yang merupakan Negara 

pendiri opec bergabung pada tahun 1960. 

E.RANGKUMAN 

Benua Amerika begitu luas dan memanjang meliputi berbagai 

iklim. Mulai dari iklim kutub di utara sampai iklim tropi dan 

terdapatnya iklim arid, semi arid dan hutan hujan tropis. 

Denganberbagai macam iklim tersebut jelas ada hubungan erat antara 

karakteristik iklim dengan formasi vegetasi setempat 

Bentuk benua secara keseluruhan melahirkan dua region besar 

yaitu Amerika Utara (Anglo America)  dan Amerika Selatan (Latin 

America). Hal tersebut berdasar bentuk benua secara keseluruhan dan 

perbedaan kebudayaan. Sedangkan secara fisis terutama didasarkan 

atas keadaan geologi dan morfologi bagian-bagian benua itu. Maka ada 

region Pegunungan Rocky, reion pegunungan tua Apalachia, region 

Fenno Scandia dan region dataran tengah Amerika Utara.  

Amerika Serikat memiliki ciri karakteristik : negara adikuasa 

yang penduduknya myoritas kulit putih dari Inggris dan Irlandia. 

Buminya kaya akan mineral dan faktor pendukung lainnya, sehingga 

dengan kualitas penduduknya yang tinggi negara ini dapat memajukan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
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usaha diberbagai bidang baik kegiatan ekonomi maupun iptek. Dengan 

demikian income perkapita negara ini tinggi. 

b. SOAL LATIHAN 

1. Jelaskandengan sketsa peta  regionalisasi di benua Amerika ? 

2. Jelaskan mengapa daerah perisai Kanada itu tidak baik untuk 

usaha pertanian ? 

3. Jelaskan terjadinya tornado di wilayah Amerika Serikat bagian 

selatan ? 

4. Jelaskan perbedaan kegiatan perekonomian di Amerika Utara 

dengan Amerika Selatan ? 

5. Jelaskan bentuk-bentuk kerjasama Amerika  apa saja yang 

menguntungkan negara Indonesia ? 
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BAB 4  

ASIA  

  

Indikator : 

- Menjelaskan keadaan alam benua Asia 

- Menjelaskan regionalisasi benua Asia 

- Menjelaskan keadaan penduduk dan  kegiatan ekonomi penduduk 

Asia 

A. Kondisi Fisik 

1. Letak, Luas dan Bentuk. 

Benua Asia merupakan benua terluas di dunia yang terletak di 

belahan bumi utara dan memiliki luas wilayah 44,58juta km². Adapun 

letak benua Asia secara astronomis terletak di 77º LU-11º LS dan 26º 

BT-169º BT. Secara geografis benua Asia berada di antara benua 

Eropa dan Australia jugadi antara Samudera Arktik, Hindia, dan 

pasifik.  Secara geologis benua Asia menyatu dengan benua Eropa 

dalam daratan Eurasia. Eurasia secara geografis merupakan gabungan 

wilayah daratan yang membentang antara Benua Eropa (selain wilayah 

kepulauan Inggris, Islandia, Italia) dengan Benua Asia (selain 

kepulauan Indonesia, Jepang, Taiwan, Filipina, Sri Lanka dan 

Kepulauan Rusia). Selain berbatasan langsung dengan benua Eropa, 

benua Asia juga memiliki batas langsung dengan benua Afrika yang 

memiliki perbatasan darat dan bertemu di sekitar Terusan Suez. Batas 

benua Asia meliputi:  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Terusan_Suez
https://id.wikipedia.org/wiki/Terusan_Suez
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• Sebelah utara : Samudera Arktik  

• Sebelah barat : Laut Merah, Laut Tengah, Pegunungan Ural  

• Sebelah timur : Samudera Pasifik, Laut Bering  

• Sebelah selatan : Samuderah Hindia  

• Batas benua Asia dan benua Afrika : Laut Merah, Terusan Suez  

• Batas benua Asia dan benua Eropa : Pegunungan Ural, LautMerah  

• Batas benua Asia dan benua Australia : Kepulauan Maluku, Papua 

Nugini  

 
Sumber:https://id.wikipedia.org.  

Peta Benua Asia 

Benua Asia memiliki pembagian wilayah yang terdiri dari 

wilayah Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Barat, dan 

Asia Selatan. Masing-masing wilayah tersebut memiliki karakteristik 

yang berbeda.  

 

https://id.wikipedia.org/
https://id.wikipedia.org/
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Asia Tenggara   

Luas wilayah daratan Asia Tenggara sekitar 4.817.000 km² dan 

perairan laut Asia Tenggara sekitar 5.060.100 km². Berdasarkan letak 

astronomisnya, Asia Tenggara terletak di 28°LU–11°LS dan 93°BT–

141°BT. Kawasan Asia Tenggara dilewati garis khatulistiwa (ekuator) 

dan garis balik utara. Asia Tenggara berbatasan dengan  China di 

sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah timur, Samudra Hindia di 

sebelah selatan, dan Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan anak benua 

India di sebelah barat. Asia Tenggara terbagi dalam dua kelompok 

yaituAsia Tenggara Daratan (Indo-Cina) dan Asia Tenggara 

Kepulauan.Negara-negara Asia Tenggara Daratan (Indo-Cina) yaitu:   

1. Kamboja  

2. Laos  

3. Myanmar  

4. Thailand    

5. Vietnam  

Negara-negara yang termasuk Asia Tenggara Kepulauan yaitu:   

1. Brunei  

2. Filipina  

3. Indonesia  

4. Malaysia  

5. Singapura  

Asia Tenggara terletak pada pertemuan lempeng-lempeng 

geologi, dengan aktivitas kegempaan (seismik) dan gunung berapi 

(vulkanik) yang tinggi sehingga gempa bumi sering terjadi. Desakan 

lempeng Indo-Australia mengangkat permukaan pulau-pulau yang ada 

https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Benggala
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Benggala
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Benggala
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Benggala
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Benggala
https://id.wikipedia.org/wiki/Anak_benua_India
https://id.wikipedia.org/wiki/Anak_benua_India
https://id.wikipedia.org/wiki/Anak_benua_India
https://id.wikipedia.org/wiki/Anak_benua_India
https://id.wikipedia.org/wiki/Anak_benua_India
https://id.wikipedia.org/wiki/Anak_benua_India
https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei
https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei
https://id.wikipedia.org/wiki/Filipina
https://id.wikipedia.org/wiki/Filipina
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
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di dekatnya, sehingga terbentuklah deretan gunung berapi aktif. Asia 

Tenggara berada di daerah lintang rendah sehingga beriklim tropis 

yang dicirikan oleh curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari 

yang panas sepanjang tahun. Hanya sebagian kecil yang beriklim 

subtropis, yaitu Myanmar bagian utara.  

 Sumber:https://id.wikipedia.org.  

 Peta Asia Tenggara  

Asia Tengah   

Kawasan Asia Tengah membentang dari barat yaitu Laut Kaspia 

sampai di timur yaitu Cina, sertadari Afghanistan di selatan hingga Rusia 

di utara. Kawasan Asia Tengah ini juga sering disebut sebagai Black Hole 

karena merupakan bekas jajahan dan kekuasaan dari banyak rezim-rezim 

penguasaan seperti China, Mongolia, Islam, Budha, Ottoman dan lain-lain 

https://id.wikipedia.org/
https://id.wikipedia.org/
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sehingga terkadang kawasan Asia Tengah ini juga disebut sebagi The 

Dark Side of The World karena merupakan bekas dari penguasaan 

kekuatan-kekuatan besar. Asia Tengah adalah wilayah yang sangat luas 

dengan jenis daratan yang bervariasi, misalnya tanah dataran tinggi dan 

pegunungan (Tian Shan), gurun luas (Kara Kum, Kyzyl Kum, 

Taklamakan), dan tanah berupa rerumputan. Kebanyakan tanah sangat 

kering atau sangat kasar untuk dijadikan sebagai sawah. Mata pencaharian 

mayoritas penduduk ialah penggembala. Aktivitas industri berada di 

perkotaan.Sungai utama ialah Sungai Amu Darya, Syr Darya dan Hari 

Rud. Aliran utama air juga berasal dari Laut Aral dan Danau Balkhash, 

keduanya adalah bagian dari kolam endorheic besar di Asia barat/tengah 

yang  juga mencakup Laut Kaspia. Negara-negara di Asia Tengah 

mengikuti system politik pemerintahan sekuler-republik serta prinsip-

prinsip pasar bebas kapitalisme. Negara di Asia tengah meliputi 

Afganistan, Kirgystan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan.  

 

 

Peta Asia Tengah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tian_Shan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tian_Shan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tian_Shan
https://id.wikipedia.org/wiki/Gurun
https://id.wikipedia.org/wiki/Gurun
https://id.wikipedia.org/wiki/Gurun
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kara_Kum&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kara_Kum&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyzyl_Kum&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyzyl_Kum&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyzyl_Kum&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyzyl_Kum&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyzyl_Kum&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyzyl_Kum&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Taklamakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Taklamakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Amu_Darya
https://id.wikipedia.org/wiki/Amu_Darya
https://id.wikipedia.org/wiki/Amu_Darya
https://id.wikipedia.org/wiki/Amu_Darya
https://id.wikipedia.org/wiki/Syr_Darya
https://id.wikipedia.org/wiki/Syr_Darya
https://id.wikipedia.org/wiki/Syr_Darya
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hari_Rud&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hari_Rud&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hari_Rud&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hari_Rud&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hari_Rud&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hari_Rud&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Aral
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Aral
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Aral
https://id.wikipedia.org/wiki/Danau_Balkhash
https://id.wikipedia.org/wiki/Danau_Balkhash
https://id.wikipedia.org/wiki/Danau_Balkhash
https://id.wikipedia.org/wiki/Endorheic
https://id.wikipedia.org/wiki/Endorheic
https://id.wikipedia.org/wiki/Endorheic
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Kaspia
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Kaspia
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Kaspia
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Kaspia
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Kaspia
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Asia Timur  

Asia Timur atau East Asia terletak di bagian timur benua 

Asia,sering juga disebut Asia Timur Laut (Northeast Asia). Kawasan Asia 

Timur memiliki letak Geografis yang cukup strategis dan kekayaan 

sumber daya alam yang melimpah, sehingga Negara yang terhimpun di 

dalamnya memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang lebih maju 

dibandingkan dengan Negara Asia lainnya, hal ini disebabkan oleh faktor 

sejarah serta peradaban bangsa timur yang berkembang dengan pesat. 

Bentuk permukaan kawasan ini didominasi oleh daratan tinggi hingga 

pegunungan dan hanya memiliki daratan rendah yang sempit di pesisir 

pantainya. Pulau tunggal di kawasan ini hanyalah Pulau Formosa 

(Taiwan) dan dua kepulauan yang menjadi negara, yaitu kepulauan 

Jepang dan kepulauan Hongkong. Negara-negara di Asia Timur meliputi 

China, Hongkong, Jepang, Makau, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, 

dan Taiwan.   

 
Sumber: https://www.ilmufakta.com  

Peta Asia Timur 

https://www.ilmufakta.com/
https://www.ilmufakta.com/


98 
 

 

Asia Barat   

Kawasan ini sering juga disebut sebagai kawasan Timur Tengah, 

karena kawasan ini berada di tengah belahan bumi timur. Keadaan alam 

Asia Barat cenderung tandus dan kering karena intensitas hujan yang 

rendah. Hal ini disebabkan karena letak geografis kawasan ini yang berada 

di antara tiga benua luas yang mengapitnya, yaitu Asia, Eropa dan Afrika 

sehingga angin yang bertiup ke daerah ini bersifat kering dan hanya 

membawa uap air yang sangat sedikit sekali setelah melewati daerah-

daerah luas di sekitar Timur Tengah. Sehingga tanaman yang dapat hidup 

di daerah ini hanya kaktus di daerah gurun-gurun, pohon kurma di daerah 

oaseoase dan pohon zaitun di daerah sekitar pesisir pantai laut 

Mediterania. Asia Barat juga dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:  

• Levant (Syam), wilayah ini meliputi  Lebanon, Suriah, Yordania, 

Palestina, Israel, Irak, Turki dan Siprus.  

• Semenanjung Arab, wilayah ini meliputi Arab Saudi, Kuwait, 

Bahrain, Qatar, Persatuan Emirat Arab, Oman danYaman.  

• Kaukasus, wilayah ini meliputi Azerbaijan, Armenia dan Georgia.  

• Hamparan Iran, wilayah ini hanya meliputi Iran.  

Danau terkenal di kawasan ini adalah DanauYordania atau Laut 

Mati di perbatasan Israel, Palestina dan Yordania, danau ini berada 

pada 424 meter di bawah permukaan air laut dan menjadikannya 

sebagai titik daratan terendah di muka bumi. Danau inipun terkenal 

dengan kadar garamnya yang sangat tinggi (sekitar enam kali lipa 

tkadar garam di samudera) sehingga dapat membuat benda apapun 

mengampung dan hamper tidak ada makhluk hidup di dalamnya, 

kecuali beberapa jenis bakteri.  
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Sumber: https://id.wikipedia.org.  

Peta Asia Barat  

Asia Selatan  

Asia selatan pada dasarnya adalah kawasan yang terletak pada 

bagian selatan benua Asia dan secara astronomis berada pada26º LU-

48º LS dan67º BT-125º BT. Sedangkan secara geografi Asia Selatan 

berbatasan dengan Asia Tengah pada bagian utara, Asia Timur pada 

bagian timur, Asia Tenggara pada bagian tenggara sedangkan 

Samudera Hindia pada sebelah selatan dan sebelah barat berbatasan 

dengan Asia Barat. Secara geologis wilayah Asia Selatan dilewati oleh 

lempeng India. Dulunya lempeng ini merupakan benua kecil yang 

terpisah dengan benua Asia. Namun, pergerakan lempeng ini secara 

terus menerus kearah utara membuat lempeng ini menyatu dengan 

lempeng Eurasia. Selain itu, efek lain yang ditimbulkan dari 

pergerakan lempeng ini ke arah utara adalah pegunungan Himalaya 

atau Mount Everest yang merupakan pegunungan tertinggi di dunia 

https://id.wikipedia.org/
https://id.wikipedia.org/
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setiap tahunnya naik beberapa sentimeter. Negara-negara di Asia 

Selatan yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Maladewe, Nepal, 

Sri Lanka.  

 

Sumber: https://id.wikipedia.org  

Peta Asia Selatan  

  

2. Geologi Benua Asia  

Geologis Benua Asia tergabung dalam lempeng Laurasia yang 

berada di belahan bumi bagian utara. Yang termasuk lempeng Laurasia 

adalahbenua Asia, Benua Eropa dan Amerika Utara. Kurang lebih 200 

juta tahun yang lalu bumi ini Cuma ada satu daratan yaitu  Pangaea dan 

satu lautan yaitu Thentys atau Phantalassa. 

https://id.wikipedia.org/
https://id.wikipedia.org/
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Benua Asia mempunyai karakteristik khas yakni untuk tempat 

tertingginya ada di Gunung Everest dan tempat terendahnya ada di 

Laut Mati. Untuk palung terdalam yang ada di benua Asia adalah di 

palung Mindanao yang berlokasi di negara Filipina. Berikut ini letak 

geologis benua Asia : 

  

• Dataran rendah utara yakni gabungan 3 lembah dari sungai besar 

yaitu sungai Yenisai,  sungai Lena dan sungai Ob. Wilayahnya 

mayoritas ada di Siberia.  

• Dataran lipatan di pegunungan muda di mana lokasinya ada di 

bagian tengah benua Asia. Dataran ini membentuk segitiga dan 

menjadi bagian rangkaian pegunungan lipatan Mediterania.  

• Plateau tua yang ada di kawasan selatan. Kawasan ini terdiri dari 

batuan tua kristalin yang keras misalnya batuan granit.  

https://www.geologinesia.com/2018/06/ciri-ciri-dataran-rendah-di-indonesia.html
https://www.geologinesia.com/2018/06/ciri-ciri-dataran-rendah-di-indonesia.html
https://www.geologinesia.com/2018/06/ciri-ciri-dataran-rendah-di-indonesia.html
https://www.geologinesia.com/2018/06/ciri-ciri-dataran-rendah-di-indonesia.html
https://www.geologinesia.com/2016/09/pengertian-dan-jenis-jenis-dataran-tinggi-plato-plateau.html
https://www.geologinesia.com/2016/09/pengertian-dan-jenis-jenis-dataran-tinggi-plato-plateau.html
https://www.geologinesia.com/2016/01/macam-macam-definisi-granit-yang-wajib-dipahami.html
https://www.geologinesia.com/2016/01/macam-macam-definisi-granit-yang-wajib-dipahami.html
https://www.geologinesia.com/2016/01/macam-macam-definisi-granit-yang-wajib-dipahami.html
https://www.geologinesia.com/2016/01/macam-macam-definisi-granit-yang-wajib-dipahami.html
https://www.geologinesia.com/2016/01/macam-macam-definisi-granit-yang-wajib-dipahami.html
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• Lembah serta sungai besar yang terletak di kawasan antara plato 

tua dan pegunungan lipatan muda. Kawasan ini relatif subur. 

Lokasinya di antaranya ada di dataran rendah Hindustan, 

Mesopotamia, lembah sungai Yangtze hingga sebelah sungai 

Huang Ho (lihat disini sungai terpanjang di dunia).  

 

3.  Geomorfologi Benua Asia  

 

https://www.geologinesia.com/2018/09/sungai-terpanjang-di-dunia.html
https://www.geologinesia.com/2018/09/sungai-terpanjang-di-dunia.html
https://www.geologinesia.com/2018/09/sungai-terpanjang-di-dunia.html
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Bentang alam Benua Asia terdiri dari dataran tinggi, dataran 

rendah, dan wilayah gurun pasir. Bentuk bentang alam tersebut 

dijabarkan berikut ini.  

a.  Dataran tinggi.  

Secara fisik, Benua Asia berbentuk pegunungan-pegunungan besar 

seperti Pegunungan Himalaya dengan puncak tertingginya, yaitu 

mount Everest (8.848 m). Lalu, di sebelah barat terletak 

Pegunungan Hindukush yang berada di negara Afganistan dan 

Pakistan serta Pegunungan Kunlun di Cina. Dari pegunungan tinggi, 

dataran tinggi di Asia melandai dan membentuk dataran-dataran 

tinggi atau plato seperti di India, yaitu Dataran Tinggi Dekkan. Lalu 

ada pula Dataran Tiggi Tibet di Cina barat daya yang merupakan 

dataran tertinggi dan terluas di Asia. Dataran Tinggi Tibet terkenal 

dengan sebutan Atap Benua. Kemudian, di Turki terdapat Dataran 

Tinggi Anatoli. Selain itu di Asia Tenggara jugat rerdapat beberapa 

dataran tinggi. Gunung Mount Everest  

b.  Dataran Rendah  

1) Dataran Rendah di Asia Utara.  Dataran rendah di Asia Utara 

didominasi oleh Daratan Siberia yang dialiri oleh sungai Ob, 

Sungai Yenasai, Sungai Lena, Sungai Amur. Dataran rendah 

bagian utara (The northern lowlands) merupakan gabungan dari 3 

lembah sungai besar : sungai Ob, sungaiYenisai, dan sungai Lena 

yang bermuara di laut Es Utara yang pada musim dingin muara 

selalu membeku. Wilayah dataran ini meliputi sebagian besar 

Siberia.  
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2) Dataran Rendah di Asia Timur.  Dataran rendah di Asia Timur 

terdapat di Dataran Rendah Cina Timur di mana terdapat aliran 

Sungai Huang Ho (Sungai Kuning), Sungai Yang Tse Chiang, dan 

sungai Mekong di Cina Selatan yang bermuara di Indocina.  

3) Dataran Rendah di Asia Tenggara. Dataran rendah di Asia 

Tenggara dialiri oleh sunga Menom (Chao Praya), Sungai Soluen, 

dan Sungai Irawadi. Dataran rendah terluas dan paling subur untuk 

daerah pertanian adalah Dataran Rendah Menom yang sebagian 

besar berada di wilayah negara Thailand.  

4) Dataran Rendah di Asia selatan dan Asia Barat. Dataran rendah di 

Asia Selatan terdiri atas Dataran Rendah Hindustan yang dialiri 

oleh Sunga Gangga dan anak sungainya Yamna.  

Sungai ini kemudian bergabung dengan Sungai Brahmaputa di 

Bangladesh. Sedangkan dataran rendah di Asia Barat terdapat 

Lembah Eufrat dan Tegris di Irak.Di Arab Saudi trerdapat Dataran 

rendah EI Hassa yang bayak terdapat minyak bumi.  

5) Daerah Lipatan Pegunungan Muda (The young folded mountains)  

Daerah ini   di bagian tengah Asia, membentuk segitiga dan 

merupakan bagian dari  rangkaian pegunungan lipatan muda 

Mediterania. Pegunungan ini membentuk dua simpul yaitu 

simpul Armenia di barat daya dan simpul Pamir di bagian selatan 

Asia.  

Di simpul Armenia rangkaian pegunungannya seperti 

Pontic, Taurus, Elburz dan Zagros. Di simpul Pamir rangkaian 

pegunungannya seperti Peg. Hindustan, Peg. Kaukasus, Peg. 

Sulaiman, Peg. Himalaya, Peg, Karakoram, Peg. Kunlun, Peg. 
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Tien Shan. Di antara rangkaian pegunungan tersebut terdapat 

beberapa Plato, Ledok dan Gurun antara lain :   

(1) Plato Turkidipagari oleh peg. Pontic dan peg.Taurus.  

(2) Plato Iran dipagari oleh peg. Zagros, peg. Sulaimandan 

peg.Elbruz .  

(3) Plato Tibet dipagari oleh peg. Himalaya dan peg.Kunlun.  

(4) LedokTarimdipagari oleh peg. AltynTaghdan peg. Tien 

Shan.  

(5) Gurun Gobi dipagari oleh peg. Nan Shan, peg. Tien 

Shan dan peg.Altai.  

c.  Plato-plato tua  

Plato-plato tua terdapat di bagian selatan( The old plateaus of 

the south ), daerah ini terdiri dari batuan kristalin tua yang keras 

seperti granit.  

(1) Plato Arabia memiliki lereng curam ke arah Laut Merah, 

melandai ke timur sampai lembah sungai Tigris.  

(2) Plato Dekan terdapat di Semenanjung India memiliki lereng 

yang curam ke arah barat dan membentuk peg. Barat dan 

melandai ke timur membentuk peg. Timur.  

(3) Plato Yunan membentang dari Shan States di Myanmar ke 

timur sampai Vietnam dan ke selatan sampai semenanjung 

Malaysia.  
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d.  Lembah-lembah dan sungai besar ( the great river valleys ).  

Terletak di antara plato-plato tua dengan peg. Lipatan muda; 

terdiri atas batua dan tanah alluvial yang relatif subur. Wilayah ini 

meliputi :  

(1) Dataran rendah Mesopotamia di lembah sungai Tigris dan 

Euphrat.  

(2) Dataran rendah Hindustan di lembah sungai Indus, Gangga dan 

Brahmaputra.  

(3) lembah sungai Irawadi  

(4) Lembah sungai Yangtze.  

(5) Lembah sungai Mekong dan sebelah sungai Hoang ho.  

e.  Hidrologi   

Dataran rendah di Asia berada di sekitar aliran sungai-sungai 

besar. Sungai-sungai penting di Asia antara lain Sungai Yangtze, 

Tigris dan Eufrat, Ganga, Huang Ho, Irawadi, dan Mekong. Di 

muaramuara sungai banyak terbentuk delta sungai yang umumnya 

subur. Misalnya Delta Sungai Ganga.  

Cekungan yang terkenal yaitu Laut Kaspia, Danau Aral, 

Danau Baikal dan Danau Balkash. Titik terendahnya ada di Laut 

Mati (±395 m di bawah permukaan laut), di kawasan Israel-

Yordania. Coba buka atlasmu dan carilah tempat-tempat tersebut 

dalam peta.  

Sungai adalah wilayah perairan di darat berbentuk memanjang 

yang mengalir secara terus menerus. Di dunia, ada banyak sungai 

yang terkenal panjang dan besar. Muara sungai dikenal dengan 



107 
 

 

sebutan hilir, sementara sumber sungai adalah hulu. Di benua Asia, 

ada banyak sungai dengan panjang mencapai ribuan kilometer. 

Sungai terpanjang di asia memang tersebar di berbagai negara.  

1.  Sungai Yangtze  

 

Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Cina dan 

sekaligus di asia, dengan panjang mencapai 6.300 kilometer. 

Sungai ini merupakan sungai terpanjang ketiga di dunia. Sungai ini 

juga menjadi batas antara kebudayaan kuno Cina yang terletak 

antara Sungai Kuning di utara dan Sungai yangtze di selatan.  

 

Sungai ini dikenal juga sebagai Sungai Yangzi sebab adanya 

kesalahpahaman dari para misionaris pada awalnya. Sungai Yangtze 
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cuma mengacu pada panjang bagian hilir sungai, tapi sebab nama 

Yangtze yang pertama didengar oleh orang Barat, Yangtze dipakai 

untuk mewakili seluruh Sungai ini.  

2. Sungai Kuning  

 

Sungai Kuning atau Huang He merupakan sungai utama di 

Cina Utara yang jadi pusat kebudayaan Cina bersama dengan 

Sungai Yangtze di selatan. Dengan panjang mencapai 5.464 

kilometer, sungai ini merupakan sungai terpanjang kedua di Cina 

sekaligus di Asia, setelah Sungai Yangtze.  
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3.  Sungai Mekong  

 

Sungai Mekong berada di urutan ke 12 sebagai sungai 

paling panjang di dunia. Kalau di benua Asia posisinya ke-3 dengan 

panjang antara 4.350-4909 km. Sungai ini melintasi enam negara 

yakni Thailand, kamboja, Laos, Cina, Myanmar dan Vietnam. Di 

setiap negara sungai Mekong mepunyai nama yang berbeda-beda. 

Mekong merupakan penyebutan di Vietnam.  
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4.  Sungai Gangga  

 

Sungai Gangga mempunyai panjang kurang lebih 2.506 km 

dan merupakan salah satu sungai terpanjang di benua Asia.  

 

Sungai Gangga dianggap suci oleh masyarakat India dan 

merupakan pusat spiritual di India dengan banyak mayat yang 

dikremasi di tepi sungai.  
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5.  Sungai Irrawaddy  

 

Sungai Irrawaddi dalam map – via roadscholar.org 

Panjang sungai Irrawaddy mencapai 2.170 km yang 

melintasi negara Myanmar. Sungai ini merupakan yang terpanjang 

di Myanmar salah satu jalur perdagangan terpenting di negara 

tersebut.  

 

Danau adalah cekungan di permukaan Bumi dengan ukuran 

sangat besar serta digenangi air. Air dalam danau dapat berupa air 

asin ataupun air tawar. Jenis danau sangat beragam tergantung dari 

cara pembentukannya. Ada danau tektonik, vulkanik hingga danau 

buatan. Danau juga menjadi salah satu sumber air serta objek 

wisata untuk kita nikmati keindahannya.  
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Asia sebagai benua paling luas di Bumi memiliki beragam 

danau terluas. Termasuk di antaranya adalah danau yang berlokasi 

di Indonesia. Berikut adalah daftar danau terbesar di benua Asia 

berdasarkan luas permukaan dan kedalaman maksimalnya.  

1. Danau Toba  

Daftar ini dibuka dari danau asal Indonesia, yaitu Danau 

Toba. Danau ini sekaligus menjadi objek wisata populer di 

Sumatera Utara. Luasnya mencapai 1130 kilometer persegi dan 

kedalaman maksimalnya mencapai 529 meter. Danau Toba 

termasuk danau vulkanik yang terbentuk dari letusan gunung 

berapi.  

2. Danau Towuti  

Danau terbesar berikutnya di Indonesia selain Danau Toba 

adalah Danau Towuti. Danau ini berlokasi di Sulawesi Selatan. 

Luasnya 561 kilometer persegi dan kedalaman maksimalnya 

mencapai 203 meter. Danau ini termasuk danau tektonik.  

3. Danau Qinghai  

Beralih ke dataran tinggi Tibet, terdapat danau Qinghai 

dengan luas 4186 kilometer persegi. Danau ini sendiri terletak di 

ketinggian 3205 mdpl serta pernah mengalami penyusutan luas di 

abad ke-20 namun ukurannya diketahui membesar kembali di tahun 

2004. Kadar garam di danau ini cukup tinggi dan menjadi tempat 

tinggal aneka jenis ikan.  
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4. Danau Khanka  

Danau paling besar di Asia berikutnya adalah Danau 

Khanka yang letaknya ada di antara dua negara, yaitu China dan 

Rusia. Panjangnya 90 kilometer, lebar 45 kilometer dan kedalaman 

maksimalnya 10 meter. Volume air yang tertampung di danau ini 

mencapai 18 kilometer kubik. Sungai utama sebagai pintu keluar 

dari danau ini adalah Sungai Songacha. Keunikan Danau Khanka 

ialah airnya akan membeku di musim dingin, sekitar bulan 

Desember hingga Maret.  

5. Danau Taymyr  

Danau Taymyr di Rusia memiliki luas 4560 kilometer 

persegi. Kedalaman rataratanya mencapai 2.8 meter dan maksimal 

26 meter. Panjangnya mencapai 204 kilometer serta lebar 154 

kiloemter. Volume air yang dapat tertampung mencapai 12.8 

kilometer kubik.  

  

4.  Iklim Benua Asia  

Benua Asia memiliki beberapa jenis iklim yang berbeda – beda, 

berdasarkan wilayah – wilayahnya.Bahkan semua zona iklim – iklim 

yang ada di dunia, dimiliki oleh benua Asia. Iklim – iklim tersebut 

dapat dijelaskan, sebagai berikut.  

a. Iklim tropis. Iklim tropis memiliki curah hujan yang cukup tinggi 

dan memiliki temperatur udara yang relatif tinggi pula. Iklim topis 

dapat kita jumpai di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara  
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b. Iklim sub – tropis. Iklim sub – tropis dapat dijumpai di wilayah 

Asia Timur. Pada iklim sub – tropis, saat musim panas, suhu 

menjadi tinggi, namun musim dinginnya sejuk. Kemudian akan 

mengalami hujan pada musim dingin, yang dialami oleh negara – 

negara di sekitar Laut Tengah.  

c. Iklim sedang. Wilayah ini terletak antara lintang 30
0
 LU – 66,5

0
 

LU. Iklim sedang dapat dijumpai di wilayah Jepang, Cina, dan 

Korea. Iklim sedang ini mengenal empat musim. Empat musim 

tersebut yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan 

musim semi.  

d. Iklim dingin. Iklim dingin ini ditandai dengan masa beku yang 

terjadi hampir di sepanjang tahun. Iklim dingin dapat dijumpai di 

Siberia.  

e. Iklim darat. Iklim darat dapat dijumpai di wilayah Gurun Gobi dan 

Timur Tengah atau di Asia Barat. Iklim darat ini dibagi menjadi dua 

iklim, yaitu iklim kontinental dan iklim gurun.  

f. Iklim mediteran. Iklim mediteran dapat dijumpai di wilayah Iran 

pada bagian Utara, pesisir Laut Tengah, Suriah, dan Israel.  

g. Iklim kutub. Wilayah ini terletak antara lintang 66,5
0
LU – 90

0
 LU. 

Iklim kutub ini dapat dijumpai di wilayah Asia Utara, tepatnya di 

Rusia dan Siberia. Suhu sangat rendah karena didominasi oleh 

pengaruh kutub dan pada musim dingin suhu dibawah titik beku.  

h. Iklim pegunungan. Iklim pegunungan ini dapat dijumpai di dataran 

tinggi Tibet sampai pada Mongolia.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa secara 

garis besar benua Asia memiliki 8 iklim yang berbeda – beda. 
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Selanjutnya, dapat dijelaskan bahwa berbagai jenis iklim yang ada di 

benua Asia disebabkan oleh luas wilayah Benua Asia yang hampir 

sepertiga dari luas daratan. Akibatnya iklim – iklim yang dimiliki oleh 

Benua Asia dapat dijabarkan kembali sebagai berikut.  

1) Bagian Asia selatan dan Asia tenggara beriklim muson, karena 

berhadapan dengan Australia yang letaknya di belahan bumi bagian 

selatan. Iklim muson yang dimiliki terdiri dari dua musim, yaitu 

musim penghujan dan musim kemarau. Dan diantara kedua musim 

tersebut (penghujan dan kemarau), terdapat musim pancaroba. Iklim 

muson ini dapat dijumpai di wilayah India, Bangladesh, Aisa 

Tenggara, dan pantai timur Cina.  

2) Pada bagian pedalaman memiliki iklim darat gurun atau semua 

gurun yang memiliki sifat yang kering, sangat panas pada siang hari, 

serta sangat dingin pada malam harinya. Wilayah yang mengalami 

iklim ini, yaitu Gurun Gobi, Gurun Thar, Gurun Sinai, Gurun 

Karakum, Gurun Kyzilkum, dan Gurun Arab.  

Penjelasan di atas memberikan gambaran yang lebih lanjut 

tentang pembagian jenis iklim – iklim yang terdapat di benua Asia. 

Selain itu, memberikan gambaran atau petunjuk bagi kita bahwa benua 

Asia kaya akan iklim yang beragam. Keragaman iklim ini akan 

berpengaruh pada flora dan fauna yang hidup didalamnya. Selanjutnya, 

akan dijelaskan tentang flora dan fauna yang hidup di benua Asia, 

berdasarkan iklim yang dimiliki.  
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5.  Flora dan Fauna Benua Asia  

Flora dan fauna yang ada di benua Asia dapat dijelaskan sebagi 

berikut. Daerah yang memiliki iklim tropis basah akan tertutup oleh 

hutan hujan tropis dengan pohon – pohon yang memiliki daun lebar 

dan heterogen. Ada juga hutan musim yang pohon – pohonnya agak 

jarang dan homogon. Hewan yang hidup di iklim tropis basah, antara 

lain sejenis kera, badak, dan banteng.  

Kemudian, di daerah yang beriklim kering. Pada daerah 

beriklim kering akan dijumpai tumbuhan gurun yang memiliki masa 

tumbuh yang singkat. Tumbuhan yang dapat dijumpai pada daerah 

yang miliki iklim kering, yaitu sejenis kaktus berduri. Hewan yang 

dapat hidup di wilayah beriklim kering, antara lain hyena, singa, unta, 

dan keledai.  

Selanjutnya, pada daerah sekeliling gurun yang memiliki curah 

hujan lebih besar, biasanya ditumbuhi oleh padang rumput kering. Pada 

daerah yang agak lembab, terdapat hutan sabana. Hewan yang hidup di 

daerah gurun dengan curah hujan yang lebih besar dan lembab, antara 

lain rusa, zebra, jerapah, yak, zebu, banteng, kuda, harimau, serigala, 

singa, dan jaguar.  

Pada daerah sekitar kutub terdapat tanaman yang berdaun jarum 

dengan hutan campuran hutan cemara atau conifer. Kemudian, pada 

daerah di sepanjang pantai Laut Artik merupakan suatu daerah yang 

tidak terdapat pohon. Tumbuhan yang dapat ditemui pada daerah 

tersebut, biasanya sejenis lumut atau yang dikenal dengan hutan tundra. 

Hewan yang dapat hidup di daerah tersebut yaitu hewan caribou atau 

sejenis rusa, beruang, dan serigala.  

https://portal-ilmu.com/tag/hewan/
https://portal-ilmu.com/tag/hewan/
https://portal-ilmu.com/tag/hewan/
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Penjelasan diatas memberikan pemahaman tentang flora dan 

fauna yang hidup di daerah benua Asia yang disesuaikan dengan iklim 

yang dimiliki.   
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B. KEADAAN PENDUDUK ASIA  

1.  Jumlah Pertumbuhan dan Penyebaran  

Biro statistik di negara 

Amerika pernah mengadakan 

sensus penduduk di benua 

Asia. Sensus penduduk 

tersebut dilakukan pada bulan 

Februari 2006. Hasil sensus 

penduduk yang dilakukan 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang mendiami wilayah Asia, 

hampir mencapai 4 milyar jiwa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

lebih dari 60% penduduk di dunia tinggal di wilayah Asia.  
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 China memiliki jumlah penduduk yang sangat besar melebihi semua 

negara di dunia, dan India memiliki populasi terbesar kedua di dunia. 

Lebih dari sepertiga penduduk dunia hidup di dua negara tersebut. Jika 

penduduk Asia disebar merata di seluruh benua, maka kepadatannya 

adalah 87/km
2
. Ada banyak daerah di Asia yang terlalu dingin, terlalu 

panas, terlalu kering, atau terlalu bergunung sehingga hanya sedikit 

orang yang  

tinggal di sana. Sebagian besar orang Asia tinggal di lembah sungai, 

lembah gunung, atau dekat pesisir pantai, di mana banyak dari mereka 

hidup dari pertanian atau perikanan.  

 Beberapa tempat di Asia merupakan daerah yang paling padat 

penduduknya di dunia. Negara-negara tersebut antara lain Bangladesh, 

Hong Kong, Macau, China bagian timur, Singapura, Lembah Gangga di 

India, sebagian besar Jepang, dan pulau Jawa di Indonesia. Di wilayah 

ini, jutaan orang memadati kota-kota besar. Bahkan banyak daerah 

pedesaan di tempat-tempat ini juga padat penduduknya.  

  

2. Ras dan Kebudayaan  

 Keadaan penduduk di benua Asia 

dibagi ke dalam beberapa ras, yaitu Mongoloid, 

Melayu, Kaukasoid, dan Negroid. Masing-

masing dapat dijelaskan sebagai berikut. Ras 

yang dimiliki oleh sebagian penduduk di benua 

Asia, yaitu ras Mongoloid. Ras ini berkulit 

kuning, rambut lurus, dengan bentuk mata yang 
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sipit. Penyebaran ras Mongoloid dapat dijumpai di Siberia, Mongolia, 

China, Korea, Vietnam, Jepang, Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand, 

Nepal, Bhutan, dan India bagian utara.   

Berbeda di wilayah Asia Tenggara. Ras Mongoloid yang 

tinggal di wilayah tersebut telah mengalami pencampuran. Akibat 

percampuran tersebut, warna kulit yang dimiliki bukan lagi kuning, 

melainkan kulit coklat. Ras yang mengalami pencampuran ini dikenal 

dengan sebutan ras Melayu. Penyebaran ras Melayu dapat ditemui di 

Philiphina dan Indonesia.  

Ras Kaukasoid merupakan ras yang mendiami wilayah Asia 

Selatan dan Asia Barat.Tepatnya di India, Pakistan, Bangladesh, 

Afghanistan, Irak, Iran, Semenanjung Arab hingga sampai di Jazirah 

Anatolia Turki yang ditempati oleh golongan Aria termasuk ras 

Kaukasoid tersebut. Golongan Aria ini memiliki warna kulit yang 

putih.  

Kemudian, di benua Asia juga terdapat ras Negroid. Ras 

Negroid ini mendiami wilayah Srilangka. Hal tersebut menyebabkan 

penduduk yang mendiami India bagian selatan merupakan ras 

campuran. Sama halnya dengan keadaan Indonesia bagian timur dan di 

Semenanjung Arab. Di daerah tersebut juga merupakan ras campuran 

dengan ras Arab. Ras Arab merupakan suatu akibat dari infiltrasi 

penduduk di benua Afrika.   

Bangsa-bangsa Asia memiliki budaya yang kaya dan nenek 

moyang yang beragam. Asia memiliki puluhan kelompok etnis baik 

besar maupun kecil. Sebuah negara tunggal di Asia bisa memiliki 
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beberapa kelompok etnis. Kelompok-kelompok etnis terbesar di benua 

itu antara lain Arab dari Asia Barat Daya dan China dari Asia Timur.  

Para anggota sebuah kelompok etnis dapat dipersatukan oleh 

kesamaan bahasa, agama, nenek moyang atau karakteristik lainnya. 

Kelompok etnis menetapkan aturan perilaku bagi anggota mereka dan 

melestarikan seni, agama, dan tradisi lainnya. Banyak anggota 

kelompok etnis yang mempunyai rasa identifikasi atau rasa memiliki 

yang kuat.  

Asia sering terpecah karena ketegangan agama dan etnis. 

Kadang-kadang, ketegangan ini telah menyebabkan konflik kekerasan. 

Misalnya, ada perang antara Arab dan Yahudi, Yunani dan Turki, 

Hindu dan Muslim, serta Armenia dan Azerbaijan. Beberapa konflik 

muncul dari keinginan kelompok agama atau etnis minoritas tertentu 

untuk menentukan nasibnya sendiri dalam suatu negara. Dalam kasus 

lain, konflik bisa melibatkan dua negara atau lebih.  

Agama utama di Asia ialah Hindu, Islam, dan Buddha. Hindu 

terutama dianut oleh masyarakat India. Islam merupakan agama utama 

masyarakat Asia Tenggara dan Barat. Buddha banyak dianut oleh 

masyarakat Myanmar, Thailand, Sri Lanka, Laos, Kamboja, dan Cina. 

Beberapa agama lain yaitu Shinto (Jepang), Katolik Roma (Filipina), 

dan Protestan.  

  

C.  KEGIATAN EKONOMI 

 Mata pencaharian sebagian besar penduduk di wilayah Asia 

yaitu di bidang pertanian. Pertanian sebagai sektor penting di setiap 

negara yang terdapat di kawasan Asia. Pertanian juga berfungsi untuk 
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memasok devisa dari negara-negara tersebut. Hal tersebut disebabkan 

kebutuhan pangan, terutama beras yang ada di dunia ini, sebagian besar 

di pasok oleh negaranegara yang terdapat di wilayah Asia.  

 Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pertanian terutama 

untuk menghasilkan beras merupakan mata pencaharian sebagian besar 

penduduk benua Asia.   

  

D. KERJASAMA DI ASIA  

ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari 

negara-negara Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan oleh lima 

negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand di 

Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Pertemuan kelima 

negara tersebut menghasilkan Deklarasi Bangkok dan sepakat 

membentuk ASEAN.  

ASEAN dibentuk dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan 

negaranegara anggota. Selain itu, ASEAN bertujuan memajukan 

perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Saat ini 

ASEAN beranggotakan seluruh negara di kawasan Asia Tenggara, 

kecuali Timor Leste dan Papua Nugini. Konferensi Tingkat Tinggi 

ASEAN ke-6 pada tahun 1992 di Singapura membahas peningkatan 

kerja sama bidang ekonomi. Kerja sama ini mengarah pada 

pembentukan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara (ASEAN 

Free Trade Area/AFTA) yang dimulai tahun 2003. Pada tahun 2015 

diharapkan suatu komunitas ekonomi ASEAN sudah terbentuk.   



124 
 

 

Kerja sama ekonomi bertujuan mewujudkan integritas ekonomi 

yang telah dekat di antara negara-negara anggota ASEAN.  

Kerja Sama dalam Bidang Ekonomi.  

Dalam Deklarasi Kesepakatan ASEAN dinayatakan ada 

beberapa program kerja sama di bidang ekonomi, antara lain sebagai 

berikut : Komoditi utama, terutama pangan dan energy Kerja sama 

dibidang industry Kerja sama di bidang perdagangan  

  Karantina hewan dan tumbuhan Kebutanan yang meliputi : 1) 

Konservasi dan pengautran sumber sumber hutan 2) produksi, 

pemrosesan dan pemasaran 3) Penelitian dan pengenmabang 4) Serta 

pendidikan dan pelatihan Perikanan Tanaman pangan Peternakan 

Industri, pertambangan, dan energi Keuangan dan perbankan 

Transportasi dan komunikasi.  

Kerja sama di bidang Sosial Budaya  

Bidang pembangunan sosial dengan menekan pada 

kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan 

kerja, serta pembayaran (upah) yang wajar. Bantuan terutama kepada 

kaum wanita, dan pemuda dalam usaha usaha pembangunan dalam 

menanggulangi masalah masalah perkembangan penduduk dengan 

bekerja sama dengan badan badan internasional yang bersangkutan. 

Pengembangan sumber daya manusia peningkatan kesejahteraan   

Kerja sama di bidang kebudayaan dan penerangan meliputi 

bantuan kepada para cendekiawan, penulis, artis, dan media massa 

yang memungkinkan mereka memainkan peranan yang lebih aktif 
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dalam menumpuk rasa kepribadian dan persahabatan regional. 

Pertukaran atau festival kebudayaan, kesenian dan film  

Kerja sama di bidang Politik dan Keamanan (militer)  

Usaha untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di 

kawasan Asia tenggara ditempuh melalui beberapa penandatanganan 

dokumen atau kesepakatan berikut ini :   

ZOPFAN merupakan perjanjian mengenai Kawasan Damai, 

Bebas, Netral, atau bila di bahasa inggriskan menjadi Zone of Peace, 

Fredom, ant Naturality. Perjanjian ini dikenalkan dengan Deklarasi 

Kuala lumpur pada tanggal 27 November 1971.   

Perjanjian persahabatan dan kerja sama di Asia Tenggara yang 

diadakan pada tanggal 24 Februari tahun 1976 di Bali.   

Perjanjian kawasan Bebas Senjata Nuklir pada tanggal 15 

Desember tahun 1997 di Bangkok, thailand.   

Komunitas keamanan ASEAN pada tanggal 7 Oktober tahun 2003 

di Bali, Indonesia.  

Kerjasama Indonesia dengan Beberapa negara di Asia 

Kerja sama Indonesia dengan Jepang meliputi. kerja sama 

bidang politik, ekonomi, teknologi, pendidikan, dan kebudayaan. A. 

Bidang PolitikKerja sama bidang politik antara Indonesia Jepang 

dilakukan dengan saling menempatkan perwakilan diplomatik. 

Indonesia enempatkan wakil diplomatik di Jepang, sebaliknya Jepang 

menempatkan diplomatik di Indonesia. B. Bidang Ekonomi Indonesia 

mengekspor minyak bumi mentah, gas alam cair, aluminium, bijih 

logam, besi. timah, tembaga, bauksit, kayu lapis, kopi, dan rumput laut 
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ke Jepang. Sebaliknya. Indonesia mengimpor hasil-hasil industri, 

seperti mesin kendaraan bermotor. peralatan mobil, barang-barang 

elektronik, kapal, mesin-mesin industri, bahan kimia. dan pipa besi 

baja dari Jepang. Jepang banyak menanamkan modal di Indonesia, 

terutama dalam bidang industri otomatif dan elektronik. C. Bidang 

TeknologiJepang banyak memberi bantuan tenaga ahli kepada 

Indonesia. Bantuan tenaga ahli itu misalnya dilakukan untuk 

penambangan kilang minyak di Plaju dan penambangan pasir besi di 

Cilacap. D. Bidang Pendidikan dan KebudayaanKerja sama Indonesia 

dengan Jepang dalam bidang pendidikan dan kebudayaan misalnya 

dilakukan dengan dibentuknya Lembaga Indonesia.  

Jepang yang mengurus pertukaran pelajar kedua negara. 

Banyak pemuda/pemudi Jepang mempelajari kebudayaan Indonesia.  

Kerja sama antara Indonesia dan India dilakukan dalam bidang 

politik, ekonomi, dan kebudayaan.   

1) Bidang PolitikKerja sama bidang politik antara Indonesia dan India, 

di antaranya, dilakukan de-ngan mengadakan hubungan diplomatik 

dan saling menempatkan duta besar.  

Baik Indonesia maupun India sama-sama negara pemrakarsa 

Konferensi Asia Afrika dan bergabung dalam organisasi nonblok.   

2) Bidang Ekonomi Pada waktu perang kemerdekaan India pernah 

mengirim obat-obatan dan tenaga dokter ke Indonesia. Sebaliknya, 

dalam usaha membantu pemerintah dan rakyat India mengatasi 

bahaya kelaparan, pemerintah Indonesia pernah memberikan 

bantuan beras sebanyak lima juta ton. India mengekspor kendaraan 

bermotor, bus, karung goni, sapi angole, kambing ettawa, kapas, dan 
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makanan ternak ke Indonesia. Sebaliknya, India mengimpor karet, 

kopi, rempah-rempah, pakaian jadi, minyak kelapa, bumbu masak, 

dan batu bara dari Indonesia.   

3) Bidang KebudayaanKebudayaan Indonesia banyak terpengaruh 

kebudayaan India. Pengaruh itu misalnya dapat dilihat pada bahasa 

Sanskerta dan karya sastra yang terdapat di Indonesia.  

Kerja sama Indonesia dengan Cina terjadi dalam bidang politik, 

ekonomi, dan kebu-dayaan. Bidang Politik Sejak pemerintahan Orde 

Baru, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina dirintis kembali. 

Dalam bidang politik kedua negara saling menempatkan duta besar. 

Pada bulan Agustus 1996 telah ditandatangani Memorandum Of 

Understanding antara Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Li Peng 

sebagai tanda mencairnya kembali hubungan diplomatik kedua negara. 

Peristiwa penandatanganan itu terjadi di Jakarta. Sebagai tindak lanjut 

dari hubungan tersebut, Cina juga berkeinginan masuk menjadi 

anggota ASEAN.   

Bidang Ekonomi Pada bulan Juli 1985 telah ditandatangani 

perjanjian kerja sama ekonomi antara Kadin Indonesia dan Badan 

Promosi Perdagangan Intemasional Cina. Peristiwa tersebut terjadi di 

Singapura. Dengan demikian, hubungan ekonomi antara kedua negara 

mulai berkembang.  

Bidang Kebudayaan Kebudayaan Cina banyak berpengaruh 

terhadap kebudayaan Indonesia. Kerja sama Indonesia dengan Arab 

Saudi meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.   Bidang 
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Politik Sejak tahun 1947 Indonesia menjalin hubungan diplomatik 

dengan Arab Saudi.   

Bidang Ekonomi Dalam bidang ekonomi Indonesia dan Arab 

Saudi saling mengadakan hubusgas perdagangan. Indonesia 

mengekspor kayu lapis, teh, pakaian jadi, kain mori. dan sag batik ke 

Arab Saudi, sedangkan Indonesia mengimpor minyak mentab dan 

gadmin dari Arab Saudi. Indonesia dan Arab Saudi sama-sama menjadi 

anggota OPEC. Arab Saudi juga menanamkan modal untuk 

pembangunan pabrik pupuk Pusri IV Palembang.   

Bidang Sosial Budaya Kerja sama Indonesia dengan Arab Saudi 

dalam bidan2 sersial budaya dapat dike-mukakan sebagai berikut: Arab 

Saudi memberi bantuan bea.siswa kepada mahasiswa Indonesia yang 

men-dalami ilmu agama di Arab Saudi. Setiap tahun Indonesia 

mengirim jemaah haji ke Arab Saudi. Banyak tenaga kerja Indonesia 

bekerja di Arab Saudi, terutama Tenaga Kerja Wanita (TKW)  

 

E.RANGKUMAN 

Asia merupakan benua terluas. Di sini terdapat gunung tertinggi 

dan laut terdalam, tempat terdingin (Werchoyangs), terdapat negara 

terbanyak penduduknya, serta tempat lahirnya agama-agama besar 

(Islam, Kristen, Hindu, Budha). 

Karena luasnya variasi iklim memungkinkan terjadi. Semua 

jenis iklim, mulai dari iklim tropis, subtropis, sedang dan kutub. 

Dengan demikian di Asia terdapat semua jenis vegetasi, mulai dari 

hutan hujan tropis hingga gurun, steppe, tundra dan sebagainya. 
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Kegiatan ekonomi di Asia juga sangat bervariasi dari negara-

negara agraris  hingga negara industri maju. Dengan variasi kegiatan 

ekonomi di Asia maka hubungan antar negara, antar region atau 

bilateral maupun multilateral sangat dimungkinkan. 

 

d. SOAL LATIHAN 

1. Perhatikan Peta Benua Asia, kemudian anda jawab pertanyaan 

berikut ini : 

a. Dataran tinggi di sebelah timur pegunungan Himalaya adalah .... 

b. Teluk yang terletak dantara Iran dengan Jasirah Arab adalah 

teluk ... 

c. Pulau Novaya Zemla terdapat laut .... 

d. Jasirah apa yang terletak di sebelah utara laut Okhotsk .... 

e. Sebelah selatan semenanjung Korea terdapat laut ..... 

2. Perhatikan peta iklim di benua Asia, kemudian gambarkan peta 

persebaran vegetasi alam di benua Asia ? 

3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan wilayah Asia Tenggara 

cenderung sebagai wilayah agraris ? 

4. Jelaskan bentuk bentuk kerjasama antar wilayah di benua Asia ? 
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BAB 5 

AUSTRALIA 

 

Indikator  

- Menjelaskan keadaan alam benua Australia 

- Menjelaskan keadaan alam Oseania 

- Menjelaskan kegiatan ekonomi penduduk Australia dan Oseania 

 
 

A. KEADAAN FISIK AUSTRALIA 

1. Letak, Luas dan Bentuk 

Benua Australia adakah sebuah benua yang terletak di sebelah 

selatan Republik Indonesia.benua yang terletak di belahan bumi selatan 

ini memiliki luas wilayah 7.682.300 km
2
.Di Australia terdapat banyak 



131 
 

 

iklim yang lengkap dengan dataran rendah dan dataran 

tinggi.Penduduknya mayoritas tinggal di daerah pantai, kareana di 

wilayah tersebut dianggap paling baik kondisi alamnya untuk 

kehidupan.  

Benua Australia terletak di sebelah Selatan Benua Asia. Secara 

astronomis, benua ini terletak di antara ± 11°LS - 44°LS dan ± 115°BT 

- 153°BT. Luas Australia mencapai ±7.682.300 km² atau hanya sekitar 

5,2% wilayah daratan dunia dengan batas-batas wilayah berikut ini:   

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Timor (Timor Leste) dan 

Laut Arafuru (Indonesia).   

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut 

Tasman. 3) Sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Samudra 

Hindia.   

Benua Australia hanya memiliki satu negara, yaitu negara 

Australia.Selain wilayah negara di daratan atau benua, negara Australia 

juga mempunyai beberapa wilayah pulau, yaitu Pulau Cocos, 

Christmas, dan Macquarie.  

Lebar wilayah tersebut kira – kira 3200 km dan pantai timur ke 

barat dan panjangnya 3700 km dari Tanjung York di pantai utara 

sampai Tanjung Tenggara di Tasmania. Australia adalah benua 

terkecil, sedangkan yang terbesar adalah Asia yang luasnya 44.614.000 

km2.Australia adalah negara terbesar keenam di dunia dari segi 

luasnya, lebih kecil bila dibandingkan dengan Rusia, Kanada, Cina, 

Amerika Serikat, dan Brazil. Tabel Negara bagian di Australia   
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No  Negara Bagian atau Daerah  Ibu Kota  KM2  

1.  New Sout Wales (NSW)  Sydney  801.600  

2.  Victoria (VIC)  Melboune   227.600  

3.  Queensland (QLD)  Brisbane   1.727.200  

4.  Australia Barat (WA)   Perth  2.525.500  

5.  Australia Selatan (SA)   Adelaide   984.000  

6.  Tasmania   Hobart   67.800  

7.  Wilayah Australia Utara (NT)  Darwin   1.346.200  

8.  Wilayah Ibukota  Australia 

(ACT)   

Canberra   2.400  

 

b.  Geologi   

Australia (juga disebut 

Australia Nugini, Sahul, 

Meganesia, Australia 

Besar, Australasia, atau 

Australinea) adalah 

sebuah benua yang terdiri 

dari (dalam kelompok 

ukuran) tanah daratan 

Australia, Guinea Baru, 

Tasmania, dan beberapa 

pulauterdekat, yang berada di landas kontinen yang sama. Luas wilayah 

itu dipisahkan dengan lautan di luar landas kontinen —Laut  

Arafuru dan Selat Torres antara Australia dan Papua Nugini, dan 

Selat Bass antara daratan Australia dan Tasmania. Rangkaian pegunungan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Australasia
https://id.wikipedia.org/wiki/Australasia
https://id.wikipedia.org/wiki/Australasia
https://id.wikipedia.org/wiki/Benua
https://id.wikipedia.org/wiki/Benua
https://id.wikipedia.org/wiki/Benua
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanah_daratan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanah_daratan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanah_daratan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanah_daratan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Australia
https://id.wikipedia.org/wiki/Australia
https://id.wikipedia.org/wiki/Guinea_Baru
https://id.wikipedia.org/wiki/Guinea_Baru
https://id.wikipedia.org/wiki/Guinea_Baru
https://id.wikipedia.org/wiki/Guinea_Baru
https://id.wikipedia.org/wiki/Tasmania
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yang dimaksud ini terdiri dari Pegunungan Alpen dan Pegunungan New 

England Range dengan puncak tertingginya berada di Gunung Kosciusco.  

Sedangkan di bagian barat, geologis Australia terdiri dari dataran 

tinggi yang sering disebut dengan Perisai Australia. Namun, sebagian 

besar wilayah tengah dan barat Australia didominasi oleh gurun pasir 

besar yang terkenal, yaitu Gurun Gibson dan Gurun Victoria   

c.  Geomorfologi  

Dataran tinggi Australia terdapat di Plato Barat.Kawasan tersebut 

dahulu adalah kawasan pegunungan yang telah tererosi selama jutaan 

tahun. Kawasan plato Barat Australia mencakup Plato Hammersley, Plato 

Kimberley, dan Plato Tanah Arnhem, termasuk juga wilayah pegunungan 

dan perbukitan rendah, seperti Pegunungan Mac Donnell, Pegunungan 

Musgrave, Perbukitan Throssell, dan Perbukitan Robertson. Di kawasan 

plato Barat ini terdapat ketampakan alam berupa batu cadas raksasa yang 

disebut Ayer’s Rock atau Uluru. Wilayah gurun mendominasi daratan 

Benua Australia, luasnya ± 1.492.000 km² meliputi Gurun Pasir Besar, 

Gurun Victoria Besar, Gurun Tanami, Gurun Gibson, Gurun Shimpson, 

dan Gurun Stewart. Gurun-gurun tersebut pada umumnya merupakan 

plato, hanya di bagian tengah yang berupa gurun dataran rendah  

Dataran rendah Australia terdapat di bagian tengah dan Selatan, 

tepatnya di sebelah Utara Teluk Australia Besar yang disebut dengan 

Dataran Nurlabor (Nurlabor Plain), di kawasan Danau Eyre, dan di 

Lembah Sungai Darling di New South Wales. Kawasan dataran rendah 

tersebut merupakan kawasan air bawah tanah yang membentang sejauh 

2.000 km dari Utara ke Selatan dan 1.600 km dari Timur ke Barat. 



134 
 

 

Cekungan tersebut terletak di bawah dataran tengah dan mencakup tiga 

perempat Queensland, seperempat New South Wales, sepertiga Australia 

Selatan, dan seperdelapan Daerah Khusus Utara. Air bawah tanah itu 

dapat dipompa ke luar sebagai air artesis untuk menghidupi domba dan 

ternak. 

d. Hidrografi   

Sungai dan danau  

Sungai di Australia dapat dibedakan atas sungai yang bersifat 

permanen dan bersifat periodik.Beberapa sungai yang terdapat di kawasan 

Plato Barat, yaitu Sungai Ord, Gascoyne, dan Murchison yang semuanya 

mengalir ke Barat atau Utara.Di sebelah Utara terdapat Cekungan 

Carpentaria.Di sebelah Selatan Cekungan Carpentaria ada Cekungan 

Danau Eyre yang sangat luas.Di kawasan ini pada umumnya terdapat 

sungai periodik yang hanya mengalir pada musim hujan.Sungai-sungai 

tersebut mengalir ke danau-danau besar di daerah pedalaman dan tidak 

pernah sampai ke laut.Salah satu danau besar di kawasan ini adalah Danau 

Eyre yang merupakan suatu cekungan.Di sebelah Selatan Cekungan 

Danau Eyre dijumpai Lembah Sungai Murray-Darling yang dialiri oleh 

kedua sungai terbesar di Australia, yakni Sungai Murray (2.520 km) dan 

Sungai Darling (3.750 km).  

d.  Iklim   

Daerah iklim di Australia dpat dikelompokkan berdasarkan 

beberapa faktor pembentuknya.antara lain letak lintang dan factor angin. 

Berdasarkan letak lintang, Australia memiliki iklim tropis dan iklim 
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sedang. Berdasrkan pengaruh angina, Australia memiliki bermacam – 

macam iklim, yaitu sebagai berikut:   

1. Iklim musim, iklim yang terjadi pada bulan – bulan musim panas angin 

yang berhembus adalah angin barat laut yang telah melewati samudera, 

sehingga membawa hujan di Australia utara.  

2. Iklim gurun pasir, iklim ini berpengaruh di wilayah Australia barat dan 

Australia tengah. Angina rata – ratanya kurang dari 250 mm per tahun. 

Perbedaan sushu di musim panas dan dingin sangat besar. Demikian 

pula antara siang dan malam hari.   

3. Iklim hujan, iklim ini terdapat di daerah tropis dan berpengaruh di 

pantai timur Australia. Angina pasat tenggara yang banyak membawa 

hujan karena merupakan daerah bayangan hujan,  

4. Iklim sub tropis, iklim ini terdapat di kawasan Australia sebelah barat 

daya sepanjang pantai selatan. Daerah ini dipengaruhi oleh angina 

musim tenggara. Pada musim dingin, angina barat banyak membawa 

air.  

5. Iklim laut sedang, iklim ini dialami wilayah bagian selatan Victoria dan 

Tasmania. Daerah imi banyak mendapat hujan karena pengaruh angin 

barat yang bertiup sepanjang tahun.  

Benua Australia mempunyai dua macam iklim, yakni iklim tropis 

dan iklim sedang.  

• Iklim tropis dialami oleh wilayah bagian utara yang mendekati suatu 

garis khatulistiwa. Suhu rata-rata mencapai 27oC, dengan curah hujan 

1.000 – 3.000 mm per tahun. Curah hujan tertinggi terdapat di wilayah 

pegunungan. Musim hujan terjadi pada bulan Januari – Juni. Musim 
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kemarau terjadi antara bulan Juli – Desember. Musim hujan di 

Australia dipengaruhi oleh adanya angin muson barat laut dan angin 

muson pasat tenggara, terutama untuk wilayah Australia bagian timur. 

Semakin ke barat curah hujan semakin berkurang.  

• Iklim sedang dialami wilayah Australia bagian selatan, dengan 

pembagian musim yaitu sebagai berikut. o Musim panas terjadi bulan 

Desember-Februari. o Musim gugur terjadi bulan Maret-Mei. o Musim 

dingin terjadi bulan Juni-Agustus. o Musim semi berlangsung antara 

bulan September sampai dengan November.  

e.  Flora   

Kondisi flora yang 

tumbuh di Australia sangat 

dipengaruhi oleh kondisi iklim 

dan alam yang mendiami flora 

tersebut. Jenis flora yang 

terdapat di Australia, sangat 

didominasi oleh rumpun akasia 

dan eucalyptus atau kayu 

putih.Jenis kayu putih yang 

tumbuh di benua Australia sebanyak 569 jenis dan akasia sebanyak 772 

jenis.Kayu putih merupakan pohon asli dari benua Australia dengan 

ketinggian pohon yang bervariasi.Namun, diantara pohon kayu putih 

tersebut terdapat pohon yang tertinggi di dunia.Tanaman akasia dan kayu 

putih dapat hidup di tanah yang kering dengan daun yang berlapis Daun 

yang berlapis lilin ini dimaksudkan untuk menahan proses penguapan.  
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Padang rumput yang hidup di daerah yang memiliki iklim yang 

sedang, merupakan rumput yang pendek.Daerah ini, pentas untuk kegiatan 

peternakan biri – biri.Selain itu, benua Australia juga memiliki 

hutan.Hutan hanya terdapat di pantai timur, kemudian, di pantai utara, dan 

pulau Tasmania sebab daerah ini banyak mendapatkan curah hujan. 

Kemudian, di daerah yang mengalami bayangan hujan bersambung 

dengan huran yang terbentang suatu padang rumput yang luas. Menuju ke 

bagian tengah merupakan gurun dengan vegetasi khas daerah gurun, yaitu 

rumput – rumput yang memiliki daun yang kecil dan batang – batangnya 

juga kecil, namun keras.Benua Australia memiliki sekitar 13.000 jenis 

tanaman dan sebagian besar merupakan tanaman khas dari benua 

Australia. 

f.  Fauna   

Sebagai benua yang terkecil 

dan kehidupan faunanya juga 

dipengaruhi oleh alam dan iklim, 

seperti kondisi floranya.Maka, 

hewan yang ada di Australia ini 

cenderung kecil dan tidak begitu 

buas.Namun, hal tersebut tidak 

berlaku untuk hewan sejenis buaya yang didatangkan dari luar 

Australia.Benua Australia terdapat banyak hewan khas dan yang paling 

banyak dijumpai yaitu jenis hewan berkantung atau marsupial. Hewan 

– hewan yang hidup di Australia, antara lain kanguru, tikus berkantung, 
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kuskus, platypus, koala, beberapa jenis burung, cicak terbang, dan 

dingo. Dingo merupakan sejenis anjing yang liar.  

Selain itu, di benua Australia juga terdapat beberapa jenis 

burung, antara lain burung emu yaitu sejenis burung unta, burung 

cendrawasih, burung kasuari, burung beo, burung lira, burung betet, 

burung merak, burung kakaktua, dan angsa hitam. Ada ahli – ahli yang 

menyatakan bahwa keunikan satwa yang dimiliki oleh benua Australia 

berhubungan dengan pemisahan antara Australia dengan India dan 

Antartika.India dan Antartika merupakan bagian dari Benua 

Gondwana.Pemaparan di atas menunjukkan tentang jenis flora dan 

fauna yang khas di Australia. Hal tersebut yang juga menjadi ciri khas 

dari benua Australia untuk membedakan dengan benua – benua yang 

lain. Pembahasan yang selanjutnya, akan memberikan gambaran 

tentang keadaan penduduk di benua Australia.   

B. KEADAAN PENDUDUK  DAN SOSIAL 

1.  Jumlah pertumbuhan dan Persebaran   

Pada tahun 2000, jumlah penduduk yang mendiami wilayah 

benua Australia mencapai 19.357.594 jiwa.Mayoritas penduduk 

tersebut merupakan imigran dari negara   Inggris. Bahkan, hampir 95% 

penduduk di Australia, didominasi oleh bangsa kulit putih 

tersebut..Orang putih tersebut merupakan imigran – imigran dari benua 

Eropa.Namun, ada juga imigran yang berasal dari Asia. Penduduk Asia 

yang mendiami benua Australias sebesar 7% dan bangsa yang lainnya 

(0,8%). Penduduk asli Australia yaitu suku aborigin.Bangsa Aborigin 

ini diduga merupakan para pengembara yang datang dari Asia 

https://portal-ilmu.com/platypus/
https://portal-ilmu.com/platypus/
https://portal-ilmu.com/platypus/
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Tenggara dan menjadi pemukim pertama di benua 

Australia.Kedatangan bangsa Eropa ke Australia menyebabkan mereka 

dipanggil dengan sebutan ―Aborigin‖.Aborigin berarti penduduk yang 

sudah bermukim sejak zaman dahulu kala.Suku aborigin termasuk 

dalam golongan ras Australoid.Ciri – ciri ras Australoid yaitu berambut 

keriting dan berkulit hitam.Namun, untuk saat ini, jumlah suku 

aborigin semakin menurun.Suku asli Australia ini telah tergusur oleh 

modernisasi.Mereka di gusur ke daerah pedalaman yang tidak dapat 

disentuh oleh modernisasi yang dibawa oleh orang – orang Eropa, 

bahkan, daerahnya kering dan tandus. Namun, kini terdapat masyarakat 

aborigin yang telah tinggal di kota. Meskipun, sebagian dari mereka 

masih ada yang hidup secara tradisional.Mereka melakukan perjalanan 

untuk menembus semak – semak, kemudian, berburu dengan 

menggunakan tombak dan boomerang.Mereka mencari makanan, 

antara lain tanaman, tempayak, dan serangga. Walaupun mereka hidup 

dengan cara demikian, namun mereka tidak merusak lingkungan di 

pedalaman Australia. Bangsa aborigin sangat menjaga kelestarian 

alam.Bagi bangsa aborigin kelestarian alam merupakan hal yang 

dianggap suci. Saat ini, jumlah suku aborigin tidak lebih dari 100 ribu 

orang atau hanya sebesar 1,2% dari jumlah penduduk yang mendiami 

wilayah Australia. Penyebaran mereka hanya di pedalaman Australia 

Barat, Teritori Utara, dan Queensland.Lebih lanjut, senjata khas yang 

dimiliki oleh suku aborigin, yaitu boomerang.Pada masa – masa 

terakhir, banyak imigran dari wilayah Eropa, khususnya Eropa Timur, 

yang datang ke Australia. Sebagian besar dari pendatang, merasa 

sebagai pemilik wilayah dan mereka juga tinggal di kota – kota. 
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Agama yang dianut juga beragam, mulai dari Khatolik Anglikhan, 

Yahudi, Kristen, dan sebagian kecil beragama Islam.Mereka juga 

pandai berbahasa Inggris.Meskipun demikian, di benua Australia juga 

terdapat orang – orang dari benua Asia dan Afrika.Lebih lanjut, 

ditinjau dari pendapatan per kapita penduduk Australia.Pada tahun 

2002 tercatat pendapatan per kapita penduduk Australia yaitu sebesar 

24.970 dolar AS.Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat 

kemakmuran yang dimiliki oleh penduduk Australia rata – rata lebih 

tinggi dibandingkan dengan negara – negara yang terletak di wilayah 

Asia tenggara, kecuali negara Brunei Darussalam dan negara 

Singapura.  

b.  Ras dan Kebudayaan   

Kebudayaan 

Australia saat ini hampir 

sepenuhnya didominasi 

oleh gaya bersifat Eropa. 

Tetapi, di samping 

memiliki kebudayaan 

berciri khas Eropa, 

Australia juga memiliki kebudayaan penduduk asli. Bahkan, nama 

ibukota Australia, yaitu  Canberra‖ berasal dari bahasa penduduk asli, 

―Nganbirra‖ yang artinya tempat pertemuan atau meeting place. Agar 

dapat mengetahui siapa penduduk asli sebenarnya dari Australia, kita 

harus mempelajari ras yang diuraikan oleh  Elkin (1956). 

https://portal-ilmu.com/negara-singapura/
https://portal-ilmu.com/negara-singapura/
https://portal-ilmu.com/negara-singapura/
https://portal-ilmu.com/negara-singapura/
https://portal-ilmu.com/negara-singapura/
https://portal-ilmu.com/negara-singapura/
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Elkin membagi ras di dunia dalam tiga kelompok besar.Yakni 

ras Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid. Kelompok ras pertama adalah 

Kaukasoid.Ras ini merupakan golongan orang-orang Eropa.Berkulit 

putih, berambut pirang, pokoknya jauh sekali dari orang asli 

Australia.Jadi penduduk asli Australia bukan kelompok ―biru‖ 

ini.Kelompok kedua adalah ras Mongoloid.Ciri-ciri fisiknya memiliki 

kulit kuning sampai sawo matang, tidak terlalu tinggi, mayoritas 

memiliki rambut hitam lurus.Intinya mayoritas seperti orang-orang di 

benua Asia.Kelompok ketiga adalah Negroid, pembentuk orang-orang 

di kawasan Afrika Tengah, Barat, dan Timur.Memang hampir mirip 

dengan penduduk asli Australia, tetapi memiliki perbedaan pada bentuk 

rambut, bentuk bibir, dan bulu-bulu pada wajah serta badan.Jadi jelas, 

penduduk asli Australia tidak termasuk dalam kelompok tiga ras besar 

dunia.  

Oleh karena itu, menurut Elkin penduduk asli Australia disebut 

Australoid atau bisa juga disebut keturunan bangsa Melanesoid. Ciri-

ciri fisik penduduk asli Australia memiliki kulit berwarna coklat 

matang(berubah menjadi hitam jika terkena sinar matahari secara 

langsung), rambutnya ikal bergelombang, wajah dan tubuh ditumbuhi 

bulu-bulu halus, dahinya sempit, mempunyai rongga mata yang dalam, 

mulutnya lebar dan tulang tengkoraknya tebal (Siboro, 1989:6). 

Berdasarkan ciri-ciri fisiknya tersebut, maka Elkin dan Needham 

(dalam Siboro) berpendapat bahwa penduduk asli Australia memiliki 

kesamaan fisik dengan orang Sakai di Malaysia, suku-suku asli di 

Papua, dan orangorang Veddas Sri Lanka.  
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C. KEGIATAN EKONOMI   

 

Kuatnya perekonomian Australia Nampak jelas pada beberapa 

tahun terakhir.Negara ini mampu bertahan dari beberapa peristiwa 

internal dan ekonomi di Asia, kekeringan yang berkepanjangan dan 

pembangunan rumah yang meledak.  

Australia termasuk salah satu yang tergabung dalam negara 

persemakmuran inggris dan menganut system ekonomi pasar dengan 

PBD per kapita yang paling tinggi dan memiliki angka kemiskinan 

paling rendah satuan mata uang negara Australia adalah dolar 

Australia. Mata uamg tersebut mencangkup bebrapa negaraa, antara 

lain kepulauan Cocos, pulau Norflok, Pulau Natal dan beberapa negara 

di kepualaun Pasifik yang merdeka.Diantara Nauru, Tuvalu dan 

Kiribati. Sebagai salah satu Negara termaju di dunia, kegiatan ekonomi 

Australia mengandalkan bidang sebagai berikut :  

1.  Bidang Pertambangan   

Bidang pertambangan termasuk salah satu jegiatan perekonomian 

terbesar di Negara Australia. Pertambangan yang ada dinegara 

Australia, mencangkup beberapa hal berikut ini :  

• Pertambangan gas alam   

• Pertambangam emas   
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• Pertambangan bijih besi   

• Pertambangan batu bara   

2. Bidang pertanian   

Dalam bidang pertanian, negara ini paling banyak menghasilkan 

gandum.Keberhasilan Australia dalam bidang pertanian 

menempatkannya sebagai salah satu negara pengekspor komoditas 

pertanian mineralogy dan energi.  

3.  Bidang peternakan  

Bidang peternakan merupakan salah satu kegiatan ekonomi Negara 

Australia. Bidang peternakan yang terdapat di negara tersebut, 

antara lain:   

a) Peternakan ayam   

b) Peternakan sapi   

c) Peternakan domba   

4.  Bidang Teknologi Infomasi dan Telekomunikasi   

Teknologi informasi dan telekomunikasi yang bermutu tinggi 

merupakan salah satu lokomotif pertumbuhan dan inovasi ekonomi 

di Australia. Dalam hale readiness, Australia masuk dalam peringkat 

kesembilan dari 69 negara. Hal itu dibuktikan melalui survey 

Economist Intelligence Unit, pada tahun 2007.   

Faktor – faktor lain yang banyak menguntungkan Negara Australia, 

antara lain :  

a) Jasa keuangan  

b) Jasa hukum   
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c) Manajemen yang canggih   

d) Lokasi yang berdaya saing   

e) Lokasi strategi di kawasan Asia – Pasifik   

f) Memiliki kedekatan dengan Asia dan lingkungan   

5. Bisnis Amerika – Eropa   

Beberapa bidang yang menjadi andalan Negara Australia membuat 

struktur ekonomi semakin stabil. Hal itu bias dilihat dari berbagai 

prestasi yang berhasil diraih Negara Australia berikut ini:   

a) Negara Australia tercatat sebagai negara dengan produksi suhu 

terbesar di dunia   

b) Pasar saham Australia termasuk terbesar di dunia dan terbesar 

kedua di kawasan Asia Pasifik   

c) Jasa keuangan Australia dengan system keungan yang sangat 

canggih dan pasar transparan yang merupakan pusat keuangan di 

kawasan yang utama   

d) Investasi asing menjadi salah satu bidang yang mempercepat 

pertumbuhan ekonomi.   

D. KERJASAMA  INDONESIA DENGAN AUSTRALIA 

1. Bidang Perdagangan  

Nilai perdagangan indonesia atas produk pertanian dan peternakan 

dengan Australia mencapai 12 miliar Dollar AS. Produk tersebut 

masih dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan dalam negeri. 

Karena itu, kementerian perdagangan mendesain program jangka 

panjang yang  berorientasi pada kemandirian pangan, sehingga tidak 

lagi bergantung kepada impor luar negeri.   
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2. Bidang Pendidikan  

Banyak pelajar dari Indonesia yang belajar di universitas yang ada 

di Australia. Selain itu, pemerintah Australia juga membantu 

pemerintah Indonesia di dalam memajukan  pendidikan di 

Indonesia.  

3. Bidang Kesehatan  

Australia  berkomitmen untuk membantu pemerintah Indonesia 

dalam bidang kesehatan. Australia membantu memperkuat kapasitas 

Indonesia dalam menangani kasus HIV/AIDS melalui program 

kemitraan senilai 100 juta dolar Australia atau sekitar rp800 miliar. 

Selain itu, saat ini juga telah terjalin kemitraan antara Australia dan 

Indonesia di dalam  penanggulangan  penyakit mata di Indonesia, 

khususnya  bali. Hal ini ditunjukkan dengan itikad baik kedua 

negara membangun pusat mata Australia-Bali, di Denpasar, 

Bali.Pusat mata itu sendiri telah diresmikan pada 27 juli 2007 oleh 

pemimpin kedua negara.  

4. Bidang Ekonomi  

Perdagangan dan perniagaan antara Australia dan Indonesia semakin 

tumbuh. Perdagangan dua-arah telah meningkat menjadi 25,2% 

selama tahun 2000-2002. Lebih dari 400 perusahaan Australia 

sedang melakukan perniagaan di Indonesia, mulai dari usaha  

pertambangan sampai telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan ini 

bekerja sebagai mitra dagang dengan perusahaan dan pemerintah 

Indonesia.  
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5. Bidang Pariwisata  

Sejak awal 1970-an Indonesia telah menjadi tujuan utama wisata bagi 

orang Australia.Australia telah menjadi sumber wisatawan yang 

penting bagi Indonesia. Bali merupakan  provinsi yang paling 

dikenal.   

6. Bidang Keamanan  

Kerja sama bidang kemiliteran atau bidang keamanan antara 

Indonesia dengan Australia dihentikan, sejak kemunculan masalah 

penyadapan Australia terhadap beberapa pejabat tinggi indonesia. 

rencana latihan bersama Angkatan Laut kedua negara pun dibatalkan.  

Kerja sama patroli laut oleh kedua negara juga dibatalkan. Indonesia 

dan Australia kini mengawasi  perairan lautnya sendiri-sendiri  

 

E. RANGKUMAN 

Australia merupakan benua terkecil di antar benua lain di dunia, 

luasnya sekitar 7.686.88 km² hampir sama dengan empat kali luas 

daratan Indonesia. Benua Australia merupakan benua dengan rata-rata 

ketinggiannya lebih rendah daripada ketinggian rata-rata benua lainnya, 

yaitu kurang dari 300 m dpl. Benua ini terletak di belahan bumi selatan 

yang dilalui garis balik selatan (Tropical of Capricorn) tepat ditengah-

tengahnya, sehingga Australia bagian  utara berada pada daerah tropik, 

sedang bagian selatannya berada pada daerah subtropik. 

Berdasarkan reliefnya Australia terdiri dari 3 (tiga) wilayah, yaitu 

wilayah plato barat, wilayah dataran tinggi Timur dan dataran rendah 

tengah. 
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Iklim di Australia juga bervariasi, dari iklim tropis, iklim 

subtropis (iklim daerah Mediterania) sampai iklim gurun yang panas. 

Curah hujan jatuh tidak merata untuk seluruh wilayah Australia. 

Penyebaran vegetasinya sangat tergantung pada besar kecilnya curah 

hujan, sehingga vegatasi di Australia dari formasi hutan sampai steppe 

bahkan gurun. Sungai-sungai di Australia pada umumnya pendek-

pendek. Sumberdaya alam cukup berlimpah seperti bijih besi, emas, 

timah, tembaga dan sebagainya. 

Keadaan penduduknya dengan kepadatannya yang rendah 

(kurang dari 50 jiwa/km²) tentunya berpengaruh terhadap kegiatan 

ekonomi yaitu penduduk akan berpusat pada wilayah kegiatan tertentu. 

Misalnya di daerah steppe kegiatan ekonominya dominan pada 

peternakan. Penduduk juga akan banyak bermukim di wilayah yang 

kondisi iklimnya tidak ekstrim. 

 

F. SOAL LATIHAN 

1. Buatlah sketsa irisan melintang relief benua Australia dari barat ke 

timur, jelaskan fisiografisnya ? 

2. Gambarkan peta daerah iklim di Australia dan masing-masing 

sebutkan ciri-cirinya ? 

3. Jelaskan mengapa peternakan domba di Australia sangat maju ? 

4. Jelaskan mengapa di wilayah Australia Barat, Australia Selatan  dan 

wilayah hukum Australia Utara tidak diusahakan untuk pertania ? 

5. Hasil buah-buahan dari Australia cukup terkenal di dunia, pada 

umumnya dihasilkan di daerah mana dan sebutkan ciri-ciri wilayah 

tersebut ? 
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