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SUATU KONSEP TENTANG WILAYAH DAN PERWILAYAHAN* 
 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 
 
 

Pengantar  

 Suatu konsep dapat diartikan dengan suatu ungkapan intelektual tentang 

beberapa gatra (aspect) realitas, yang diperoleh melalui pengamatan terhadap 

sejumlah gejala. Konsep diciptakan melalui suatu proses intelektual yang dimulai dari 

pengamatan gejala secara cermat, kemudian memberikan makna pada masing-masing 

gejala selaku rangkaian ungkapan watak, dan akhirnya dengan latar belakang pengalaman 

dan pengetahuan yang telah dimiliki pemaknaan tadi dikembangkan secara imajinatif 

menjadi gatra hakiki. Tergantung pada metoda penjabaran gejala dan struktur imajinasi 

yang dianut, konsep itu dapat bersifat universil atau bersifat khusus. Konsep universil tidak 

terikat pada tempat dan waktu, sedang konsep khusus berlaku menurut tempat dan waktu. 

 Konsep yang diciptakan menurut pemikiran universil mengandung faedah berupa 

penyediaan suatu kerangka tunggal bagi pengisian konsep atau bagi kegiatan yang 

dijabarkan dari konsep itu. Akan tetapi suatu kerangka tunggal yang harus dapat 

merangkum semua gatra realitas, biasanya akan menjadi terlalu luas sehingga menyulitkan 

penerapannya. Di samping itu konsep yang terlalu luas biasanya kehilangan jeluk (depth), 

sehingga bersifat dangkal. 

 Sebaliknya, suatu konsep yang dibatasi oleh pertimbangan atau pandangan khusus 

akan lebih mudah dikelola karena lebih jelas ruang lingkupnya dan akan memberikan 

peluang lebih banyak untuk mendalami masalah yang menjadi inti konsep tersebut. Akan 

tetapi dengan konsep yang sempit itu orang akan cenderung mengotak-kotakkan masalah, 

yang menghambat penanganannya secara komprehensif dan korelatif. 

 Konsep itu sebetulnya tidak lain daripada suatu perkakas (tool) untuk mencitrakan 

(citra = image, picture) suatu masalah. Atas dasar citra itu dibuat suatu rencana, lalu 

mengembangkan rencana itu menjadi suatu (program), dan akhirnya dibuahkan menjadi 

suatu rancangan (design, scheme) pelaksanaan. Oleh karena konsep itu suatu perkakas, 

meskipun perkakas yang diperlukan secara mutlak, orang tidak boleh menjadikannya suatu 

                                                            
* Makalah (paper) untuk lokakarya Program Studi Perancangan dan Pembangunan Regional UGM. 
Yogyakarta, Juni 1977. 
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tujuan atau sasaran. Konsep yang dijadikan tujuan akan mendorong orang membenarkan 

semua tindakan demi mengisi konsep itu. Akan tetapi sebaliknya juga benar, bahwa tanpa 

dasar konsep yang kuat dan jelas orang tidak akan bekerja dengan baik dan tidak akan 

dapat mencapai tujuan, apapun tujuannya itu.  

 

Wilayah dan Pewilayahan 

 Sebelum orang dapat memutuskan ungkapan intelektuil apakah yang kiranya 

sepadan untuk mencitrakan wilayah, orang memerlukan terlebih dahulu jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan berikut ini : (1) gawai (function) apakah yang kita harapkan 

dipunyai oleh suatu wilayah dalam tata kehidupan masarakat Indonesia; (2) sudahkah ada 

wilayah semacam yang kita harapkan itu dalam realitas kehidupan masarakat Indonesia 

masa kini, ataukah ada wilayah yang berpotensi seperti itu untuk dikembangkan 

dikemudian hari; (3) apakah suatu wilayah itu harus lengkap secara mandiri, atukah 

kelengkapan itu akan dicapai dengan jalan menggabungkan sejumlah wilayah menjadi 

suatu kesatuan gawai tanpa menghilangkan identitas masing-masing wilayah yang 

digabungkan itu.  

 Pewilayahan adalah suatu metode yang menerapkan konsep wilayah pada skala 

luas  untuk mengkelasifikasikan bentang bumi. Atas dasar pertimbangan 

keterlaksanaannya (practical reason), bentang bumi dibatasi pada kawasan negara, baik 

kawasan daratnya maupun kawasan lautnya  yang tercakup dalam wawasannya. Jadi secara 

umum bentang bumi terdiri atas bentang darat dan bentang laut-kecuali untuk negara-

negara  pedalaman yang tidak berpantai laut yang bnentang bumi hanya berupa bentang 

darat saja. Dengan pembatasan bentang bumi itu, istilah “skala luas” berarti “skala 

nasional”. Oleh karena pewilayahan merupakan penerapan konsep wilayah, maka jawaban 

atas ketiga pertanyaan dasar tersebut di atas itu juga menjadi pembimbing kepembentukan 

asas pewilayahan. 

 Pertanyaan pertama dapat dijawab menurut suatu gagasan universil, bahwa suatu 

wilayah bergawai sebagai suatu lingkungan yang dapat mendukung kemapanan 

(establishment) suatu masarakat manusia dalam menuntut kehidupan yang layak menurut 

kaidah hak-hak asasi manusia, sambil menyumbang pada kehidupan bangsa dan negara 

yang terus berkembang  (kualitatif) dan terus bertumbuh (kuantitatif) dalam suasana tertib 

dan aman. Kalau dijabarkan menjadi pengertian sederhana, suatu wilayah merupakan suatu 
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lingkungan yang secara aktuil atau potensiik mampu menyediakan lapangan kerja cukup 

bagi penduduknya untuk berbagai keahlian atau keterampilan. 

 Dengan mengabaikan sejumlah kekurangan yang masih melekat padanya, DKI 

Jakarta dapat diajukan sebagai salah satu jawaban atas pertanyaan kedua. DKI Jakarta 

merupakan suatu misal tentang suatu wilayah yang terutama bercorak suatu lingkungan 

buatan, atau suatu lingkungan yang kegawaiannya sangat bergantung pada masukan 

teknologi luar biasa. Misal lain yang bercorak lain sama sekali daripada DKI Jakarta 

adalah dataran Jatibarang-Indramayu-Cirebon serta daerah buritnya berupa pegunungan 

gamping, kerucut vulkan Ciremai dan barisan pegunungan lipatan neogen yang di dalam 

wisata geologi Indonesia dikenal dengan nama antiklinorium Bogor. Barisan pegunungan 

ini sangat terlipat dan di banyak tempat diterobos oleh hasil kegiatan vulkan. G. Ciremai 

merupakan salah satu vulkan kuarter yang menembus bagian timur barisan pegunungan ini. 

Wilayah ini merupakan teladan yang baik mengenai suatu lingkungan hidup yang hampir 

lengkap. Di situ terdapat pemanfaatan berbagai ragam sumberdaya alam, yaitu sumberdaya 

tanah untuk pertanian, kehutanan, permukiman, lalu lintas darat dan industri, sumberdaya 

air untuk pertanian, rumah tangga dan industri, sumberdaya mineral berupa minyak dan 

gas bumi, gamping dan batu untuk banguna, dan sumberdaya hayati berupa tanaman 

pertanian dan kehutanan serta hewan ternak. Dalam gabungannya dengan wilayah 

tetangganya yang berupa laut, wilayah ini dapat mengembangkan usaha perikanan laut di 

jalur pantai dan lalulintas laut dengan Pelabuhan Cirebon sebagai matarantainya dengan 

jalur lalulintas darat. Perikanan laut beserta fasilitas pelabuhan bagi pendaratan hasil 

tangkapan dan fasilitas di darat untuk pengolahan, pembungkusan, penggudangan, 

pengangkutan dan pemasaran, merupakan suatu upaya yang sangat produktif dalam 

memanfaatkan sumberdaya alam dengan jalan menggabungkan kegawaian dua macam 

wilayah yang bertetangga, yaitu wilayah darat dan wilayah laut. 

 Suatu wilayah yang lengkap secara sendiri dengan berbagai sumberdaya alam yang 

dapat dimanfaatkan secara menguntungkan dalam jangka waktu panjang atau sinambung 

akan menjadi pendukung kehidupan yang kuat bagi penduduknya dan juga akan menjadi 

penyumbang kesejahteraan nasional yang terandalkan. Jarang ada wilayah yang demikian 

itu, yang bersamaan dengan kemampuannya yang besar itu masih mempunyai luas 

bentangan yang belum menyulitkan pengelolaannya sebagai suatu kesatuan gawai. Yang 

lebih sering dijumpai ialah sejumlah wilayah bertetangga yang masing-masing 
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berkemampuan terbatas, akan tetapi jika digabungkan menjadi suatu kesatuan gawai akan 

menjadi suatu wilayah gabungan yang berpotensi tinggi, oleh karena masing-masing 

wilayah dapat saling mendukung atau saling melengkapi. 

 Dalam penggabungan wilayah ada dua hal pokok yang harus diperhatikan. Pertama, 

penggabungan itu harus dapat menghasilkan manfaat yang seimbang bagi masing-masing 

wilayah anggota, sesuai dengan bobot saham masing-masing dalam kegiatan gabungan. 

Kedua, penggabungan gawai itu sedapat-dapatnya jangan sampai berdalih menjadi 

penyatuan. Kesempatan harus tetap disediakan untuk mengadakan penggolongan ulang 

(regrouping) wilayah jika faktor-faktor obyektif dan atau subyektif menghendakinya. 

Penggolongan ulang diperlukan untuk mendapatkan keselarasan baru dengan perubahan 

atau perkembangan faktor-faktor teknologi, ekonomi dan/atau sosial baik yang terjadi di 

dalam negeri maupun yang  berlangsung di luar negeri. 

 Menyelaraskan kegawaian atau kedudukan wilayah a.l.berkenaan dengan 

pendayagunaan tenaga baru (tenaga matahari, tenaga panas bumi, tenaga nuklir), 

memperbagaikan daya guna suatu sumberdaya alam yang semula mempunyai bidang atau 

ruang lingkup pemanfaatan yang terbatas (pola pertanaman tunggal padi dikembangkan 

menjadi pola pertanaman ganda dengan berbagai macam tanaman secara sinambung dan 

sisip-menyisip untuk meningkatkan jumlah dan keberbagaian hasil tiap satuan luas dan 

waktu), atau mengalihkan bidang pendayagunaan suatu sumberdaya alam untuk 

mendapatkan manfaat alternatif yang lebih mempan (effective) dan jitu (efficient); misalnya 

daerah bonorowo yang semula yang dipakai pertanaman semusim dengan dukungan usaha 

penangkalan banjir yang rumit, mahal dan biasanya beresiko besar, dialihkan ke perikanan 

darat musiman. 

 

Konsep Kerja Wilayah dan Perwilayahan 

 Di dalam judul bab ini sengaja ditambahkan kata “kerja” di belakang kata “konsep” 

dengan maksud mengajak hadirin merenungkan suatu konsep yang segera terterapkan. 

Mungkin konsep seperti ini tidak sepenuhnya mengandung kebenaran ilmiah dan 

teknologi. Bahkan kadang-kadang terselipi kaidah-kaidah buatan yang bersifat subyektif. 

Kendala-kendala (constrains) yang dapat diperkirakan akan memalang penyusunan konsep 

wilayah dan perwilayahan yang murni ialah adanya perwilayahan menurut tata 
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pemerintahan, ikatan tradisi nir-teknologi yang masih kuat di pedesaan yang bersimpul 

pada pamong desa angkatan lama dan para pengetua adat, ketidak-imbangan taraf 

kemajuan yang sering sangat menyolok antar daerah pedesaan dan antar perkotaan yang 

setingkat menurut kedudukan tata pemerintahan (misalnya antar ibukota propinsi, antar 

ibukota kabupatian dan antar kotamadya) dan kenyataan kemajuan pembangunan dan 

penyerapan dana pembangunan antar daerah yang berada jauh di luar batas-batas 

keseimbangan yang wajar. 

 Bukti tentang kebenaran sidikan kendala yang tersebut terakhir itu adalah 

terciptanya daerah primat DKI Jakarta. Jakarta telah dirancangkan untuk menjadi suatu 

wilayah yang serba mampu, kalau perlu dengan jalan meluaskannya ke wilayah sekitarnya, 

seperti Tanggerang, Bekasi dan Bogor. Oleh karena kemampuan DKI Jakarta tidak 

dirancang untuk mencakup pula bidang pertanian, maka secara berangsur sawah-sawah 

dan kebun-kebun Bekasi, Bogor dan Tanggerang dimakan oleh budidaya industri, 

perumahan dan jaringan jalan raya. Dalam hal pendirian wilayah gabungan antara wilayah 

DKI Jakarta dengan wilayah-wilayah sekitarnya selaku wilayah buritnya sangat boleh jadi 

akan dapat diperoleh produktivitas habitat yang baik sebagai akibat dari penyaluran 

manfaat timbal balik antar wilayah. Akan tetapi dengan cara penyatuan wilayah itu asas 

kemanfaatan pewilayahan telah hilang sama sekali. Mengapa rancangan pembangunan itu 

tidak diagihkan (distributed) juga ke Medan, Surabaya dan Ujungpandang, umpamanya, 

untuk membagi-bagikan pusat gaya berat pembangunan sehingga lebih merata secara 

nasional? Kiranya tidak ada nalar yang terpercaya untuk menyatakan, bahwa wilayah 

Jakarta memiliki faktor-faktor obyektif unggul yang jauh lebih banyak dibandingkan 

dengan ketiga wilayah perkotaan tersebut tadi. 

 Mungkin kasus pembangunan bangsa Amerika Serikat cukup gayut (relevant) 

untuk diajukan sebagai bahan perbandingan. Keberhasilan pembangunan bangsa oleh 

rakyat dan pemerintah Amerika Serikat telah terpastikan pada abad ke-19. Waktu itu, di 

bawah Undang-Undang Permukiman (Homestead Act), telah terjadi perpindahan 

penduduk secara besar-besaran dari wilayah timur yang padat ke wilayah barat yang 

kosong dengan menempuh perjalanan sangat panjang dan lama yang penuh dengan 

kesulitan, penderitaan dan bahaya. Suatu kenyataan juga perlu dikemukakan, bahwa faktor 

pemasti keberhasilan itu terutama terletak pada para petani penetap (homesteaders) yang 

membuka ladang-ladang pertanian di sekitar rumah-rumah mereka. Sekarang ini dapat kita 
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saksikan di Amerika tidak ada satu kota atau wilayah yang dapat kita sebut primat. Pusat-

pusat gaya berat pembangunan telah termapankan secara merata, seperti  daerah-daerah 

metropolitan Los Angeles, San Fransisco dan Portland (Oregon) di sepanjang pantai barat, 

Detroit dan Chicago di bagian utara New York dan Boston di pantai timur, Saint Louis 

(Missouri) di bagian tengah, dan Houston (Texas), Atlanta (Georgia), Miami (Florida) dan 

Tampa (Florida) di bagian selatan. 

 Kota-kota primat masih terdapat di beberapa negara Amerika Latin, seperti Sao 

Paulo dan Rio de Janerio di Brazil yang berkumpul di bagian tengah pantai timur, Buenos 

Aires di Argentina, Montevideo di Uruguay dan Mexico. Seperti halnya di Indonesia, kota-

kota primat itu juga ibukota negara. Kalau dibandingkan pola jalur jalan raya di Amerika 

Serikat dengan yang di Brasil dan Argentina, misalnya, tampak jelas sekali perbedaannya. 

Pola jalur jalan raya di Amerika Serikat mempunyai simpul-simpul banyak dan teragihkan 

merata di seluruh negeri. Tidak ada simpul jalan raya yang lebih menonjol daripada yang 

lain dalam hal kerapatannya. Sebaliknya, pola jalur jalan raya di Brazil mempunyai dua 

simpul yang merajai dalam hal kerapatannya, yaitu simpul Sao Paulo dan simpul Rio de 

Janeiro. Dapat kita bayangkan seperti tali kendali kereta kuda, semua gerakan dikendalikan 

dari kedua wilayah metropolitan itu. Hal ini lebih jelas lagi di Argentina. Buenos Aires 

merupakan simpul tunggal yang luar biasa rapat. Di propinsi Buenos Aires jaringan jalan 

raya rapat sekali, yang sangat kontras sekali dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain 

yang pada umumnya berjaringan jalan raya sangat jarang.  

 Kecenderungan sikap yang menyukai adanya suatu kota atau wilayah primat barang 

kali perlu juga dinyatakan sebagai salah satu kendala terhadap penyusunan konsep kerja 

wilayah dan perwilayahan di Indonesia. Menurut analisa para pengamat politik Amerika 

Latin, ketegangan-ketegangan sosial yang sering mencekam negara-negara itu dapat 

disusur ke arah kehadiran kota atau wilayah primat sebagai sumber persoalan utama. Maka 

dari pengalaman itu dapatlah disimpulkan bahwa “Studi Perancangan dan Pembangunan 

Regional Universitas Gadjah Mada” perlu memasukkan masalah kota atau wilayah primat 

ini ke dalam acara-acara lokakaryanya. 

 Kriteria yang dapat dipakai untuk menyusun konsep wilayah dan pewilayahan ialah 

keadaan, struktur atau watak fisik, hayati, ekonomi dan/atau sosial. Yang tercakup dalam 

pengertian fisik ialah timbula (relief) dan tinggi tempat, geologi dan fisiografi, tanah, 

iklim, hidrologi, sumberdaya mineral dan sumberdaya tenaga. Kriterium hayati terdiri atas 
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flora dan fauna aseli. Dapat juga disusun kriterium menurut hubungan antar anasir hayati 

dan lingkungan fisiknya, seperti misalnya fitososiologi, fitogeografi dan auteknologi. 

Dalam kriterium ekonomi tercakup kegiatan pertanian (termasuk peternakan, perikanan 

dan kehutanan), industri, kerajinan, perdagangan, pariwisata, penjualan jasa, perbankan 

dan laju peredaran uang, pertambangan dan perhubungan. Kriterium sosial terdiri atas 

demografi, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan dan susunan makanan pokok, agama 

dan kepercayaan, hukum adat, adat istiadat dan tradisi, tata pemerintahan, pola 

kepemimpinan masarakat dan hubungan kemasarakatan. 

 Atas dasar kriterium fisik, wilayah itu menurut HAASE1/ merupakan suatu 

“physiosystem”. Sejalan dengan pikiran ini, maka suatu wilayah yang dikriteriumkan 

menurut watak hayatinya dapat dinamakan “biosystem”. Menurut TANSLEY suatu 

wilayah dikriteriumkan menurut struktur ekologinya merupakan suatu “ecosystem”. Ketiga 

cara penamaan itu menggambarkan konsep kulitatif-tipologi tentang wilayah. Penampilan 

(manifestation) realitas ini dalam ruang berwujud agragasi antar anasir-anasir dasar. Anasir 

dasar physiosystem ialah “phsyotope”, yang dapat dipisah-pisahkan lebih lanjut menjadi 

pedotope (atau  pedon; anasir tanah), hidrotope (anasir hidrologi; anasir neraca air), 

climatope (anasir iklim) dan morphotope (anasir timbulan). Anasir dasar byosistem ialah 

bioptope (atau phytotope kalau berkenaan dengan vegetasi), sedang anasir dasar ecosystem 

ialah ecotope. Gabungan antara phsyiotope dengan ecotope dinamakan juga geotope 

(KLINK, 1974) 1/. 

 Geotope merupakan satuan terkecil untuk klasifikasi wilayah secara alamiah. 

Dengan istilah lain, geotope adalah “individu” wilayah. Berbeda dengan individu makhluk 

yang bersifat tersendiri (discrete), individu wilayah saling membaurkan diri (indiscrete). 

Suatu wilayah alamiah ialah suatu realitas dimuka bumi, yang membentuk roman alamiah 

muka bumi, yang dirupakan oleh agregasi geotope sejenis. Tempat perobahan sutu jenis 

geotope menjadi geotope jenis lain menjadi batas antara jenis wilayah yang satu dan jenis 

wilayah yang lain. Klasifikasi wilayah yang meliputi suatu kawasan tertentu menghasilkan 

kawasan tersebut. 

Metode pewilayahan seperti itu akan menghasilkan satuan-satuan wilayah yang 

saling  berbeda menurut watak hakiki mereka masing-masing. Akan tetapi perbedaan sifat 

alamiah yang hakiki tidak selalu harus berkaitan dengan perbedaan mutu menurut 

                                                            
1/  Klink, Hans-Jurgen (1974) : Geology and Natural Regionalization   
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perhitungan ekonomi atau menurut nilai sosialnya. Misalnya suatu taraf perbedaan tertentu 

dalam kadar nitrogen dalam tanah diantara dua tapak (site) tertentu, yang menurut 

klasifikasi geosystem murni telah cukup berarti untuk memisahkan kedua tapak tadi 

menjadi dua macam geotope yang berlainan, ternyata masih belum menunjukkan 

perbedaan akibat ekonomi yang cukup penting dilihat dari segi usahatani sawah. Dengan 

demikan menurut perhitungan ekonomi kedua  tapak tadi masih boleh disatukan menjadi 

satu satuan wilayah. Jadi dalam misal ini satuan wilayah ekonomi usahatani sawah 

mencakup dua buah satuan wilayah alamiah. Hal yang sebaliknya dapat juga terjadi. Satu 

satuan wilayah alamiah perlu dibagi menjadi dua atau lebih  satuan wilayah sosial 

mengenai hubungan penduduk dengan tanah garapan. 

 

Sistem Klasifikasi Wilayah 

 Sebagaimana halnya dengan konsep, klasifikasi itu juga bergawai sebagai perkakas. 

Oleh karena itu orang jangan sekali-kali dapat dikuasai oleh suatu sistem klasifikasi, 

betapapun baik sistem itu. Suatu sistem klasifikasi murni pun, tanpa kecualli, terpengaruh 

oleh (1) taraf pengetahuan pada satu kurun waktu tentang obyek yang diklasifikasikan, (2) 

perbaikan metode pengukuran parameter, (3) perobahan konsep tentang obyek yang 

diklasifikasikan, dan (4) perobahan konsep tentang klasifikasi sendiri sehubungan dengan 

perenungan kembali tentang hakekat klasifikasi secara universil.. disamping oleh faktor-

faktor tersebut di atas, suatu sistem klasifikasi terapan masih dipengaruhi oleh (1) 

perubahan kegunaan obyek, (2) penemuan kegunaan alternatif obyek, (3) perbaikan 

kemempanan dan kejituan teknik mengelola obyek, dan (4) kemajuan ekonomi masyarakat 

sehingga dapat menjangkau teknologi yang lebih unggul untuk mengelola obyek. 

 Suatu sistem klasifikasi yang kemarin masih dianggap baik, sekarang sudah perlu 

dimodifikasi atau bahkan sudah perlu dirobah sama sekali. Suatu sistem klasifikasi yang 

sekarang dinyatakan benar, barangkali 10 tahun kemudian sudah ketinggalan jaman. Agar 

supaya suatu sistem klasifikasi tidak setiap kali terpaksa dibongkar dan disusun kembali, 

sangatlah penting untuk dapat menciptakan suatu sistem yang lentur (flexsible) sehingga 

kalau perlu dibenahi, pembenahan itu tidak akan mengenai asasnya. Pembongkaran sistem 

klasifikasi yang terlalu sering, di samping memang berat dan memerlukan pemikiran yang 

mendalam, juga dapat menimbulkan keracauan (frustration) dan keharusan untuk meninjau 
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kembali semua hasil yang telah diperoleh dengan menggunakan sistem klasifikasi yang 

lama agar supaya hasil lama dapat dikorelasikan dengan hasil baru. 

 Ciri-ciri suatu klasifikasi yang lentur ialah sebagai berikut: 

1. Tidak beraras (level) tunggal, melainkan beraras ganda. Masing-masing aras mewakili 

suatu kategori pengelompokan tertentu. 

2. Makin tinggi kedudukan suatu kategori dalam jenjang klasifikasi, makin banyak 

mengandung hasil proses generalisasi. Konsekuensi dari penalaran (reasoning) ini 

ialah, kelas yang berada dalam kategori yang lebih tinggi bersifat lebih mantap 

(mempunyai jangka laku lebih panjang) daripada yang berada di dalam kategori yang 

lebih rendah. 

3. Sifat-sifat obyek yang hakiki dan yang dapat diukur langsung dijadikan parameter 

kategori tertinggi, sedangkan sifat-sifat yang ditentukan secara tafsir atau nilai-nilai 

yang diharkatkan menurut pandangan subyektif, dijadikan parameter kategori-kategori 

menengah didasarkan atas imbangan bobot antara pengukuran langsung dan penafsiran 

atau pengharkatan subyektif. 

4. Parameter-parameter penyifat, baik yang terukurkan langsungg maupun yang dibuat 

secara tafsir, harus berasa dari ciri, sifat, watak atau kelakuan obyek sendiri. Jnganlah 

mengambil parameter yang merupakan penyimpulan sejumlah gejala yang ada di luar 

obyek atas dasar anggapan, bahwa gejala-gejala tadi berhubungan sebab-akibat dengan 

salah satu sifat obyek yang mau dijadikan parameter tadi. 

Pengarasan ganda memberikan peluang banyak untuk mengembangkan sistem 

klasifikasi dengan jalan memperpanjang atau mencabangkan tangga klasifikasi. Aras yang 

lebih banyak juga memudahkan penampungan tambahan kriteria klasifikasi tanpa 

menghadapi kesulitan banyak untuk mempertahankan hirarki klasifikasi yang telah ada. 

Kalau ada parameter yang harus ditambahkan, yang mempunyai hirarki kepentingan 

diantara kategori-kategori yang telah ada, kita tinggal membuat kategori disisipan saja. 

Peletakan kelas yang lebih banyak mengandung generalisasi pada kategori yang 

lebih tinggi mengamankan inti klasifikasi yang terdapat pada kategori-kategori tinggi. 

Kalau ada perubahan dalam kerincian pandangan atau dasar pemikiran, maka yang akan 

terkena hanyalah kelas-kelas dalam kategori rendah biasanya mewakili bagian wilayah 

yang sempit secara nisbi. 
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Parameter-parameter tafsir diberikan pada kategori yang rendah dimaksudkan pula 

untuk mengamankan inti klasifikasi. Kalau ada perubahan penafsiran, maka yang terkena 

hanyalah kelas-kelas bawah yang kecil-kecil, sedang kelas-kelas atas tetap berlaku. 

Apabila hirarkinya dibalik, maka percobaan di kelas atas (kelas tafsir) memaksakan 

perubahan pula di kelas-kelas bawah (kelas hakiki) karena kelas bawah merupakan turunan 

kelas atas. 

Ciri keempat, disamping berguna untuk memantapkan sistem klasifikasi agar 

supaya tidak terpengaruh oleh hipotesa tentang hubungan antara gejala ligkungan dan 

gejala hakiki, juga perlu untuk memberikan pada sistem klasifikasi kegayutan dan 

keterandalan (reliability) yang kuat sebagai penifat obyek yang ditangani. 

Atas dasar uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan, bahwa kriterium geotope 

harus dijadikan parameter untuk kategori tertinggi, artinya klasifikasi wilayah sebagai 

gejala alamiah. Satuan-satuan wilayah yang diperoleh dari klasifikasi ini dibagi lebih lanjut 

menurut kriterium ekonomi. Kriterium sosial dipakai untuk menyusun kelas-kelas 

terbawah. Hirarki semacam ini juga mengandung konsekuensi sebagai berikut. Untuk 

perancangan tinjau (reconnaissance) cukup digunakan kriterium fisik. Untuk perancangan 

tinjau-mendalam (semi-detailed) digunakan kriteria fisik dan ekonomi, sedang untuk 

perancangan terperinci (detailed) digunakan ketiga kriteria, yaitu fisik, ekonomi dan sosial. 

Masih perlu juga dibuat hirarki di kalangan anasir-anasir masing-masing kriterium. 

 

«» 
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