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Loyalitas terhadap primordialisme ekstrem dan antipati terhadap
kelompok lain merupakan gambaran jalannya kemajemukan di Indonesia saat ini.
Pandangan tersebut setidaknya dapat mengkerdilkan posisi tawar negara ini
dalam perhelatan global. Akses komunikasi dan lalulintas dunia yang semakin
maju memberikan peluang bagi pihak asing melakukan “intervensi” terhadap
situasi di negara kita. Penyadaran yang konstruktif dalam rangka penguatan
identitas bangsa yang majemuk dan besar perlu dilakukan dengan sistematis dan
berkesinambungan. Upaya tersebut salah satunya melalui media pendidikan
terutama ditekankan pada pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran yang
diberikan di sekolah.

Geografi yang mengkaji hubungan kausal antara fenomena sosial dengan
lingkungannya merupakan salah satu mata pelajaran yang berperan besar dalam
memupuk identitas bangsa. Penerapan kompetensi geografi dalam kurikulum
dapat menunjukkan sejauhmana mata pelajaran ini terlibat optimal dalam
menyukseskan integrasi bangsa.
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Pendahuluan

Anderson (1983) menyatakan bahwa bangsa merupakan suatu imagine

community. Ia menyatakan bahwa bangsa-bangsa tercipta dari imajinasi historis

dan sosiologis. Arry bainus (2001: 318)) menambahkan bahwa imajinasi tersebut

diperoleh melalui identifikasi dengan para pahlawan komunalnya sesuai dengan

tempat dan waktu terinci. Misalnya bagi bangsa Indonesia sejak lama sudah

dikenalkan dengan hero stories seperti Cut Nyak Dien, Diponegoro, Patimura,

Hasanudin, dan lain-lain, meskipun sebagian besar “bangsa” tidak pernah bertemu

dengan mereka. Suku-suku bangsa yang menghuni kepulauan nusantara perlahan-

lahan “dipersatukan” melalui penaklukan penjajah Belanda dalam suatu wilayah

adminitratif yang sama (Hindia Belanda). Para anggota dari bangsa yang

diintegrasikan ini tidak akan pernah tahu ataupun mengenal sebagian besar

anggotanya yang lain, bahkan tidak akan pernah bertatap muka secara langsung

dengan sebagian anggota yang lain, atau bisa jadi tidak pernah mendengarnya

(Anderson, 1983: 6). Bangsa ini hanya dapat mengetahui saudara se-tanah air,

para anggota dari bangsa, melalui identifikasi dan deskripsi dalam berbagai media

massa. Alasan tersebut setidaknya menggambarkan bahwa perbedaan yang

mendukung kemajemukan di Indonesia tidak terlahir secara tiba-tiba.

Ditambahkan Arry Bainus (2001: 319) bukti konkret kemajemukan itu telah ada

ditunjukkan oleh adanya sumpah pemuda. Hasil usaha para “elite” Indonesia saat

itu membuat simbol pengikat dari berbagai identitas primordial, kemudian lahir

Bhinneka tunggal ika, dan semakin kukuh dengan lahirnya proklamasi tanggal 17

agustus 1945.

Kondisi kemajemukan bangsa Indonesia digambarkan oleh Elly Kumary

(2001:298) dalam bentuk struktur masyarakat Indonesia yang ditandai oleh dua

penciri yang bersifat unik, yaitu: Secara horizontal ditandai oleh adanya kesatuan-

kesatuan sosial etnis berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat,

serta kondisi geografis kedaerahan. Secara vertical ditandai oleh adanya

perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Masyarakat

Indonesia pada dasarnya memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat diverse

ditandai dengan kurang berkembangnya susunan nilai atau konsensus yang
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disepakati oleh masyarakatnya. Oleh karena itu masyarakat memiliki homogenitas

kebudayaan atau kurang memenuhi dasar-dasar untuk saling memahami satu sama

lain. Masyarakat terbagi-bagi ke dalam sub-sub system yang kurang lebih berdiri

sendiri yang mana sub-sub system terikat oleh ikatan primordial. Van Den Berghe

(1969) dalam Elly Kumari (2001: 299) menyatakan sifat dasar masyarakat

Indonesia adalah: (a) terjadinya segmentasi ke dalam, yang terllihat dari adanya

bentuk kelompok yang sering kali memiliki sub kebudayaan berbeda satu sama

lain. (b) memiliki struktur sosial dalam bentuk lembaga-lembaga yang bersifat

non komplementer. (c) kurang mengembangkan konsensus terhadap para

anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. (d) relatif sering mengalami

konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. (e) integrasi

sosial relatif tumbuh atas dasar saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. (f)

adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain. Terdapat

beberapa pendapat lain tentang mengapa masyarakat Indonesia sangat majemuk.

Salah satunya mengatakan bahwa kondisi geografis puluhan ribu pulau yang

tersebar dan terisolir membuatnya sukar dijangkau dan oleh informasi dari dunia

luar. Situasi demikian akan berpengaruh terhadap corak kebudayaan masyarakat.

Skinner (1959: 5-6) mencatat Indonesia saat itu memiliki 35 suku bangsa, masing-

masing dengan bahasa dan adat yang berbeda.

Ancaman Disintegrasi melalui Kemajemukan Masyarakat

Deskripsi singkat pada bagian sebelumnya di atas telah menggambarkan

kondisi kemajemukan di Indonesia yang sudah ada sejak masa lalu.

Kemajemukan tersebut selain sebagai kekuatan, keindahan, bahkan kedamaian,

juga memiliki implikasi negatif terhadap integrasi bangsa baik melalui konflik

yang berlangsung secara horizontal, maupun secara vertikal, maupun

kewilayahan. Dewasa ini, menurut pendapat beberapa ahli kemasyarakatan,

musuh utama kita tidak semata dalam skala besar berupa disintegrasi bangsa

tetapi lebih tepat disintegrasi sosial yang mengantarkan disintegrasi bangsa.

Bentuk-bentuk konflik sosial ini semakin komplek jika dikaitkan dengan kondisi
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Negara Indonesia yang paradoksal, dengan wilayah yang luas dan memiliki

identitas primordial yang sangat beragam.

Pada dasarnya tidak ada masyarakat di dunia yang terbebas dari konflik.

Biasanya di setiap masyarakat terdapat tatanan yang telah berkembang lama

dalam adat dan budayanya yang dapat menangani konflik baik antar anggota

masyarakat maupun antar masyarakat yang berbeda. Umumnya dalam masyarakat

majemuk yang terbentuk (diintegrasikan) konflik tidak dapat dihindarkan.

Furnivall (1980) menegaskan dalam masyarakat majemuk hidup berdampingan

berbagai kelompok yang hidup masing-masing dan memiliki kerentanan dalam

kehendak bersama. Konsekuensi dari masyarakat plural seperti bangsa Indonesia

yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama tidak luput dari ancaman

potensi konflik. Beberapa konflik sosial di Indonesia biasanya berkaitan erat

dengan loyalitas terhadap primordialisme, yaitu loyalitas yang berkembang pada

kesamaan asal-usul, identitas dan sentiment kedaerahan yang berakar dari ras,

etnis, suku, dan agama. Selain itu sering terjadi pula diwarnai loyalitas yang kaku

terhadap pimpinan kelompok. Mobilitas penduduk dari suatu daerah ke daerah

lain dapat menyebabkan konflik horizontal seperti banyak terjadi di Indonesia

pasca orde baru antara lain kasus sara di Ambon (Bugis dengan Ambon, Islam

dengan Kristen) di Singkawang dan Sampit (Dayak dengan Madura).

Pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkepentingan menjaga keutuhan

bangsa dan masyarakatnya dipandang perlu lebih tersistemkan lagi tidak sebatas

koersif, persuasive, preventif, dan represif. Cara-cara tersebut bagi sebagian

kalangan hanya untuk menambal yang bocor semata tidak membentuk performa

utuh yang tahan bocor. Konflik sosial dengan segala dampak yang ditimbulkan

tidak datang begitu saja di tengah masyarakat diyakini adanya persepsi dan

pengetahuan yang berbeda-beda sehingga konflik dapat mudah tersulut. Azas-azas

keadilan yang mestinya dijunjung dengan memperhatikan juga hak-hak orang lain

belum “diketahui” dan dilaksanakan. Konflik vertikal antara rakyat dengan

pemerintah, maupun konflik horizontal antar sesama masyarakat dapat dieliminir

melalui ranah solusi yang lebih sistematis dapat menyentuh lapisan masyarakat.

Penghapusan diskriminasi ekonomi (keberpihakan ekonomi pada golongan
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tertentu), ketidakmerataan pembangunan, ketidakseimbangan lingkungan,

ketidaktahuan kandungan sumberdaya alam dan cara pengolahannya serta

berbagai kesenjangan lainnya perlu direncakan dengan desain yang jelas.

Pendidikan adalah salah satu wadah yang dianggap ideal dapat berperan

menyelesaikan permasalahan dalam kemajemukan bangsa. Tuntutan untuk

memperoleh kemampuan pengetahuan (kognitif) yang benar berdasarkan hasil

kajian memberikan khasanah perbendaharaan ilmu dan merasionalkan

kompleksitas identitas pada bangsa kita. Pengetahuan tersebut dapat menggiring

pemikiran peserta didik untuk bersikap (afektif) terhadap kondisi kemajemukan

yang ada. Sikap tersebut dapat memilahkan berbagai pengetahuan yang

diterimanya dalam koridor baik dan buruk atau benar dan salah. Kemampuan

bersikap yang ditunjukkan tersebut dapat menjadi dasar bagi seseorang untuk

dijadikan pegangan dalam bertindak atau berperilaku (psikomotorik). Ketiga

capaian dalam pendidikan, kognitif, afektif, dan psikomotorik diyakini akan

membawa perubahan dalam berfikir dan bertindak akan suatu kemajemukan

maupun permasalahan yang dihadapinya.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 1 menyatakan

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Ujung tombak operasional pencapaian

tujuan pendidikan dituangkan dalam bentuk kurikulum yang implementasinya

dalam pembelajaran dibuat dalam format silabus dan rencana pelaksanaan

pembelajaran. Artinya kurikulum berperan dalam mencapai kompetensi, dalam

hal ini memasukkan jabaran dari konteks integrasi bangsa dan kemajemukan

masyarakat Indonesia. Wujud dari jabaran ini berupa masukan ilmu-ilmu yang

mengakomodir pengetahuan ke-Indonesia-an (kewilayahan), dan hubungan timbal

balik antara fenomena fisik (lingkungan) dengan fenomena sosial. Integrasi dari

pendidikan berwawasan kelingkungan dan kewilayahan serta kebangsaan

diharapkan memberikan sumbangan solusi terhadap masalah kemajemukan dalam
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masyarakat. Pendidikan ini akan berperan dalam mengenal lingkungan dalam hal

ini kehidupan sosial dengan berbagai masalahnya, maupun terkait kondidi fisik

wilayah pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Wawasan kewilayahan

memberikan kajian letak dan kondisi kenegaraan diantara wilayah lain. Wawasan

kebangsaan dapat memberikan rasa cinta tanah air sehingga dapat dibanggakan

dan menjadi Negara yang besar.

Geografi Memandang Integrasi Bangsa (Perspektif Pendidikan)

Perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan terkait implementasi

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

pemerintah berusaha merealisasikan pengelolaan pendidikan yang semula bersifat

sentralistik berubah menjadi desentralistik (UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 pasal

11). Desentralisasi pengelolaan pendidikan ini memberikan kewenangan kepada

satuan pendidikan (sekolah) untuk menyusun kurikulum yang lebih fleksibel.

Pengembangan Kurikulum tersebut mengacu pada standar nasional pendidikan

khususnya Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan Pedoman

Pelaksanaan sebagaimana telah tertuang dalam Permendiknas Nomor 22, 23, dan

24 tahun 2006 (Puskur Balitbang Depdiknas, 2007: 2). Kurikulum merupakan

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (BSNP, 2006: 3). Tujuan

ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi

dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum

ini disesuaikan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Geografi pada tingkat SMA merupakan salah satu mata pelajaran yang

dimasukkan dalam kurikulum 2006. Kompetensi Dasar (KD) Geografi meliputi;

1) memahami pola spasial, lingkungan dan kewilayahan serta proses yang

berkaitan, 2) menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh data dan

informasi, mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan geografi, dan 3)

perilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya alam

secara arif serta memiliki toleransi terhadap keragaman budaya masyarakat.



7

Geografi menurut Ginsburg (1988) dalam Alfandi (2001: 80) definisi

geografi perlu memperhatikan adanya unsur-unsur penduduk, pola, tempat, dan

proses. Sedangkan Yeates dalam Hagget (1979: 601) mendefiniskan geografi

yaitu: Geography...a science concerned with rational development, and testing, of

theories that explain and predict the spatial distribution and location of various

characteristics on the surface of the earth

Sementara Chisholm (1975:14) menyatakan bahwa geografi melingkupi

tiga tema yang berhubungan: Geography covers three related theme; 1) the

recording and description of phenomena at or near the surface of the earth (the

literal meaning of the word geography), 2) the study of relationship of phenomena

in specified localities, and 3) the examination of problems which have a spatial

(terrestrial) dimension, especially to identify the significance of space as a

variable.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis berpendapat bahwa

karakteristik geografi merupakan mata pelajaran yang memberikan kemampuan

kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan memberikan wawasan kelingkungan

dan kewilayahan. Kajian geografi dalam perkembangannya mengalami perluasan

yang meliputi; (1) bumi sebagai tempat tinggal, (2) hubungan manusia dengan

lingkungannya (interaksi), (3) dimensi ruang dan dimensi historis, dan (4)

pendekatan spasial (keruangan), ekologi (kelingkungan) dan regional

(kewilayahan). Peluasan makna tersebut apabila diimplementasikan dengan baik

akan melahirkan pemaknaan yang mendalam sebagai sumber wawasan

kemajemukan dalam konteks integrasi bangsa dengan lebih menekankan identitas

bangsa sebagai bagian dari bangsa lain melalui penciri yang dimiliki.

Integrasi bangsa menyaratkan situasi dimana masyarakat tidak lagi

memandang fenomena sebagian tetapi dipandang secara utuh sehingga

primordialisme ekstrem tidak lagi menjadi masalah. Pandangan yang sama

terhadap bangsa dan negara dapat mendorong warga negara berusaha

memakmurkan negaranya secara optimal, tentunya dengan mengedepankan

kepentingan negara sebagai utama dan berimbas pada kesejahteraan warganya.
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Setiap mata pelajaran tentu memiliki karakteristik yang membedakan dari

mata pelajaran yang lain. Demikian pula mata pelajaran geografi. Menurut

Depdiknas (2002) karakteristik mata pelajaran Geografi memberikan kebulatan

wawasan yang berkenaan dengan fenomena suatu wilayah. Mata pelajaran ini

mempelajari alam, manusia dan hubungan timbal balik antara manusia dan alam.

Ilmu ini menggunakan pendekatan holistik melalui kajian keruangan,

kewilayahan, ekologi dan sistem serta historis. Kajian geografi mendeskripsikan

dan menganalisis struktur pola, fungsi dan proses interelasi, interaksi,

interdependensi dan hubungan timbal balik dari serangkaian gejala, kenampakan

atau kejadian dari kehidupan manusia (penduduk). Kehidupan manusia yang

dimaksud dalam konteks manusia adalah kegiatan atau budidayanya dengan

keadaan lingkungannya di permukaan bumi, sehingga dapat dijelaskan dan

diketahui lokasi atau penyebaran, adanya persamaan dan perbedaan wilayah

dalam hal potensi, masalah, informasi geografi dan lainnya, serta dapat

meramalkan informasi baru atas gejala geografi untuk masa mendatang dan

menyusun dalil-dalil geografi baru, serta selanjutnya dimanfaatkan untuk

kesejahteraan kehidupan manusia. Apabila kita cermati, maka mata pelajaran

geografi ini dapat menuntut kemampuan peserta didik dalam memahami kondisi

lingkungannya, sehingga keberadaan bangsa Indonesia sebagai negara besar,

kepulauan, dan jumlah penduduk yang besar, etnis yang banyak, kandungan

sumberdaya alam yang melimpah dapat dipahami sebagai kekuatan dan tantangan

bagi warganya.

Penutup

Geografi sebagai mata pelajaran pada jenjang sekolah menengah

memerankan posisi penting dalam mengawal keutuhan integrasi pada bangsa yang

majemuk seperti Indonesia. Kajian spasial, kelingkungan, kewilayahan, dan

hubungan timbal balik antara fenomena sosial dan lingkungan mewadahi

kebutuhan akan pengetahuan, kebersikapan, dan perilaku berintegrasi dalam

konteks mengenal identitas bangsa sebagai kekuatan dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara. Geografi adalah ilmu yang mempelajari alam, manusia dan
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hubungan timbal balik antara manusia dan alam. Dalam hal ini geografi adalah

ilmu yang menggunakan pendekatan holistik melalui kajian keruangan,

kewilayahan, ekologi dan sistem serta historis. Kajian tersebut diterapkan dalam

kaitan untuk mendeskripsikan dan menganalisis struktur pola, fungsi dan proses

interelasi, interaksi, interdependensi dan hubungan timbal balik dari serangkaian

gejala, kenampakan atau kejadian dari kehidupan manusia (penduduk).

Kemajemukan dalam konteks berbangsa dan bernegara dapat diartikan

hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan yang

merupakan hubungan dua arah, karena masing-masing saling pengaruh

mempengaruhi. Kemampuan manusia untuk menciptakan (invention),

menyesuaikan (adaptation), dan menguasai (power) dapat menghayati dan

memanfaatkan lingkungannya sebagai fasilitas untuk kelangsungan hidup

menciptakan keberagaman dalam pandangan, perilaku, maupun budaya

masyarakat. Pendidikan geografi mengajarkan bahwa lingkungan dapat

berpengaruh lebih besar terhadap manusia (determinisme). Paham ini menyatakan

bahwa manusia merupakan bagian dari alam (man in nature). Di lain pihak

manusia dengan segala kreativitasnya mampu menguasai alam atau dengan

bentuk kata lain manusia dapat berdampingan dengan alam (posibilisme).

Sedangkan pemikiran lain menyatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan

untuk dapat mengendalikan diri dalam menghadapi diferensiasi lingkungan.

Pemahaman utuh mengenai geografi berkaitan dengan integrasi bangsa

memiliki hubungan yang sinergis. Artinya geografi menjadi bagian penting dalam

mendorong keberadaan masyarakat dan lingkungan yang majemuk menjadi

bagian tidak terpisah dalam konteks bangsa yang terintegrasi.
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