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I. PENGANTAR

Cikal bakal NKRI merujuk peristiwa sejarah di masa lalu, dapat
diidentifikasi dari kejayaan Kerajaan singasari di Jawa Timur yang telah
menyatukan "Wilayah Singasari", yaitu lndonesia, Malaysia, China (Champa),
Fiiipina dan sekitarnya (Negarakertagama canto 42). v/iiayah Nirsantara dapat
dipersatukan kembali r,valaupun tidak seluas seberumnya pada jaman kejayaan
Kerajaan Majapahit, dengan adanya 'sumpah palapa" dari Mahapatih Gadjah
Mada. Berakhirnya Kerajaan Majapahit dilanjutkan dengan berdirinya Kerajaan
Mataram, yang pada akhirnya terpecah belah menjadi Kerajaan Mataram
surakarta (Paku Bhuwono) dan Kerajaan Mataram Ngayogyakarta (Hamengku
Bhuwana), karena masuknya bangsa penjajah menguasai dan membagi-bagi
wilayah Nusantara menjadi daerah jajahan Har ini menunjukkan bahwa batas
wilayah kedauiatan "wilayah Nusantara", yang hanya diketahui, drpahami dan
dikuasai oleh para raja, mahapatih dan aparatnya tanpa diketahui, dipahami
dan merasa dimiliki oleh rakyatnya, maka batas wirayahnya semakin lama
semakin terkikis dan mengecil Oleh karena itu, Bung Karno dan Bung Hatia
mengambil momentum kekosongan kepemimpinan penjajah Jepang akibat
kekalahannya dalam Perang Dunia ke ll, dengan mengangkat kenrbalisebagian

* Dipresentaslkan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan,
Universitas Lambung fuilangkui'ai, Banjarmasin, I Oktoi:er ?016.

*" Dosen Program studi Fendiciikan Gecgrafi FKIF Universitas Lambung Mangkurat,

Sdno,?fe l4dfifa.d4a sEs



,,wilayah Nusantara" yang sebelumnya dikuasai penjajah Bangsa Belanda :=-

diteruskan Bangsa jepang menjadi wilayah NKRI yang berdaulat den;;-

memproklamasikan "Kemerdekaan lndonesia" 17 Agustus'1945'

Keutuhan NKRI dan jati diri bangsa dalam perjalanannya hingga at

21 telah mengalami beberapa peristiwa cobaan disintegrasi mulai d

munculnya aksi Gerakan Tiga Puluh September oleh Parlai Komunis lndones

(G30S PKI), masuknya pengaruh dan ketergantungan pada negara-negara Ba

di jaman pemerintahan soeharto; lepasnya sebagian wilayah Kepulauan Tim

menjadi Negara Timor Leste pada pemerintahan Habibie; aksi disintegrasi Ci

munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Gerakan Papua Merdeka (GPl'

dan hampir hilangnya Keistimewaan Daerah Yogyakarta di jaman pemerintahl

susilo Bambang Yutlhoyono (sBY) (Gr"rnawan, T., 2015) $elain ccb

disintegrasi tersebut, mernasuki usia 64 tahun indonesia merdeka, ba'

lndonesia saat ini masih menghadapi krisis multidimensi dari krisis ekon:-

krisis moral dan spiritual serta disorientasi nilai dan visi kebangsaan mas

menjadi masalah yang knusial vang dihadapi bangsa, Generasi muda indc^=i '
terindikasi mengalami penurunan semangat kebangsaan dengan ::
mencintai produk luar negeri clibandingkan dengan produk dalam nege ' :.

sangat jarang yang mau bekerja di sektor pertanian dan perkebunan --'-

tanaman pangan, sehingga ketahanan pangan Indonesia dari tryaktu ke ,,='

mengalami defisit yang semakin besar, yang berdampak pada semakin besar

barang impor yang masuk ke lndonesia baik produk pangan dan produk indu

Adanya penurUi-tan sen:angat kebangsaan ,Jari generasi r"r'ruda litc - - . ' '

tersebut, menunjukkan bahwa hingga abad 21 ini pemahaman seman

kebangsaan dan keutuhan NKRI pada generasi penerus bangsa telah mengd

degradasi, sehingga pendidikan yang mengaiarkan dan menanamkan si

kebangsaan sangat diperlukan sebagai tameng untuk generasi penerus bangsr

dari aksi disintegrasi dan pengaruh negara-negara aslng.

Merujuk Undang-Undang Dasar Republik lndonesiaTahun 1945 P

31 ayat (3) cliamanatkan bahwa pernerintah mengusahakan

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang rnenlngka:

keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serla akhlak -
dalarn rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang, se:

Pasal 31 ayat (5) diamanahkan agar pemerintah memajukan ilmu pengeta'

Sia{*r"H ."iltJqt::

lllili illlllllll i illlilllli r l
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'iiayah Kepulauan Ttr:'
,re, aksi disintegrasi ca-
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i li jaman pemerintaia-

2315). Selain coba:-
resia merdeka, bangs

nsi dari krisis ekono-
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i. -.-i:n ilniu pengeta- - =

Sdl.a*a .4dqaza.u

dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa

untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Undang-Undang

SISDIKNAS No.20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa pendidikan

sebagai salah satu sarana pembangun karakter kebangsaan memiliki tujuan

supaya generasi penerus bangsa khususnya anak didik dapat secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendaiian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan

untuk keperluan dirinya, masyarakat, bangsa Can negara. Pendidikan adalah

proses internalisasi ilmu pengetahuan dan budaya ke dalam diri seseorang dan

masyarakat, sehingga membuat orang dan masyarakat menjadi beradab.

Pendidikan tidak hanya sebagai sarana mentransferkan ilmu pengetahuan, tetapi

sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturisasi dan

sosialisasi), sehingga pendidikan harus menyentuh dimensi dasar kemanusraan.

Pembelaiaran sikap kebangsaan pada generasi penerus bangsa

melalui pendidikan, dengan cara memperbaikiedukasidi lndonesia yang dimulai

dari sekolah dasar, karena yang harus dibenahi ialah persoalan mendasai; yakni

aiur berpikir (mindset) atau logikanya (Effendy, M,, 2009). Salah satu disiplin

ilmu yang diharapkan memberikan pembelajaran sikap kebangsaan adalah

melalui pendidikan geografi, karena ketika pendidikan geografi lndonesia tidak

diperkenalkan atau diajarkan lagi kepada seluruh generasi bangsa lndonesia,

khususnya pada pendidikan dasar dan menengah (pertama dan atas) dan

umumnya kepada seluruh penduduk lndonesia, maka upaya mempertahankan

Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI) tetap utuh adalah suatu
keniscayaan. Hal ini karena generasi penerus bangsa tidak akan mengetahui,

memahami, merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap: (1) batas wilayah

kedaulatan Republik lndonesia; (2) persebaran dan distribusi penduduk

lndonesia; (3) keanekaragaman penduduk lndonesia; dan (4) potensi

sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati lndonesia, sehingga akan muncul

sikap apatis dan ketidakpedulian generasi penerus bangsa yang berujung pada

kehiiangan identitas kebangsaan (karakter bangsa) dan nenjadi cikal bakai

perpecahan NKRI Oieh karena itu, pendidikan geografi lndonesia diharapkan

rienjadi salah satu materi pendidikan yang dapat mennberikan pondasi dasar

menanamkan sikap kebangsaan untuk membekali generasi penerus bangsa

mempertahanari persatuan dan kesatuan NKRI.

S,:d/raeta

* @i@nrnmmq]1ffiffiffit,tllnfiMilim



II. PERMASALAHAN KEBANGSAAN

Bangsa lndonesia yang terdiri dari berbagai ragam suku, aga*

budaya dan etnis yang tersebar di berbagai pulau merupakan sebuah kekay

dan kebanggaan bagi seluruh rakyat lndonesia, Kekayaan dan kebangg

yang dimiliki tidak akan bermakna, ketika kebhinekaan tidak menjadi ba1

dalam diri setiap anak bangsa, sehingga akan memunculkan sifat sekreta

yang akan rnenggerus nasionalisme dan masalah kebangsaan yang senant

muncul di tengah masyarakat. Kesadaran kebhinekaan yang termanifestas

dalam tindakan nyata keseharian, merupakan kerangka dasar unt

menggerakkan sifat nasionalisme yang tinggi, sehingga dapat menjalin ni

nilai kebersamaan di tengah ketunggalikaan yang berlandaskan moral Pancm

Konflik yang terjadi antar suku di Papua, kekerasan yang berla

belakang agama di Sampang, konflik terkait pelanggaran HakAsasi Man"=

(HAM) di Mesuji dan kasus lainnya, pada dasarnya disebabkan ole

ketidakmampuan bangsa menjalin persatuan dalam keragaman bar:..
lndonesia, Masyarakat tidak menyadari bahwa negara lndonesia terbentuk :

beragam perbedaan dan tidak akan dapat berjaya tanpa semangat persa,-.-

dan kesatuan bangsa yang dilandasi perbedaan. Persatuan dan kesatuan ba'; =;

merupakan refleksi dari perbedaan dan menjadi harga mati yang harus Cc::=

demi terciptanya kesejahteraan bangsa lndonesia. Bangsa !ndonesia yang'a' :

sumberdaya aiam dan petnah disegani diAsia Tenggara saat initerpuruk me' :-
bangsa yang miskin, hal ini berasal dari sistem yang rapuh pada sektor ekonsr

dan pendidikan lndonesia yang bertumpu pada paradigma kapitalis, libe

dan sekularis. Sistem ekonomi kapitalis-liberalis-sekularis yang beftumpu t

sektor non riil, dan sistem pendidikan yang lebih mendahulukan nilai dalr
bentuk angka daripada etika, sopan santun, akhlak dan moral, menimbu

sepuluh permasalahan terbesar bagi bangsa lndonesia, yaitu:

2.1 Kestabilan Ekonomi

Ketidakstabilan ekonomi lndonesia akibat runtuhnya e|<onomi rr

dan nrakro, disikapi penrerintah dengaan membuat kebijakan "Tax Amne

untuk rnenarik uang warga negara lndonesia yang diinvestasikan ke luar ne

kembali ke lndonesia, dengan harapan sL.lpaya dana warga negara indcr

yang berada di luar negeri dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonof

bangsa.

Sdlanra 4d4ar
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2.2 Korupsi

Praktek korupsi yang dilakukan secara sendlrian atau melembaga oleh
oknurn aparat dari tingkat pusat hingga daerah seperti di DpR, kernenterian,
DFRD, dinas dan perusahan swasta, mempunyai kecenderungan meningkat
dari waktu ke waktu. iumlah kasus korupsidi lndonesia yang telitr diputus oleh
Mahkamah Agung (MA) dari zo14-2015 sebanyak g03 kasus. Jumlah ini
meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya, Hasil penelitian Laboratorium
llmu Ekonomi, Departemen ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Brsnis,
Universrtas Gadjah Mada, mengungkap terdapat g03 kasus yang menjerat g67
terdakwa korupsi. Kasus korupsi yang telah diputus MA pada tingkat kasasi
maupun peninjauan kembali. iika dikaikulasikan sejak tahun 2001 hingga 2015
mencapai 2.321 kasus, sedang jumrah koruptor yang dihukum pada periode
tersebut mencapai 3,'10g" Jumlah kasus korupsi tersebut meningkat drastis jika
dibanding dengan data pada tahun 2001-2009 yang telah inkra[ berjurnlah 54g
dengan 831 terpidana (Ayuningtas, R., 2016).

2.3 Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan pemerintah lndonesia Tahun 2014 dengan
perdapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp. 312,32g. Jumlah tersebut
adaiah setara dengan USD $2S, yang berarli berada pada standar hidup yang
sangat rendah untuk orang lndonesia. Namun jika digunakan nilai garii
kemiskinan rnenurut Bank Dunia, maka penduduk rnoonesiJ yrng t,ioup dengan
penghasilan kurang dari USD $.1.25 per hari disebut sebagai h'iOup Oi bawah
garis kemiskinan. Angka penduduk lndonesia yang hidup d"engan penghasilan
kurang dari USD $2 per hari menurut Bank Dunia mencapai ,ngt,'50.0 persen
dari jumlah penduduk pada tahun 200g, har ini menunjukkan 6ahwa sebagian
besar penduduk lndonesia hidup hampir di bawah garis kerniskinan. Laporan di
berbagai media di lndonesia dinyatakan bahwa sekiiar seperempat jumlah
penduduk lndonesia (sekitar 60 juta jiwa) hidup sedikit di atas garis kenniskinan.

salah satu karakteristik kemiskinan di lndonesia adalah perbedaan
yang begitu besar antara nilai kerniskinan relatif dan n!lai kemiskinan absolut
dalam hubungan dengan lokasi geografis. Berdasarkan kemiskinan absorut pada
bulan september 2014 lebih dari setengah jumiah total penduduk lndonesia
yang hidup rniskin beracla di pulau Jawa (yang berlokasi di bagian barat lndonesia
dengan popuiasi padat), yaitu, Jawa Timur sebes ar 4,r juta; Jawa Tengah
sebesar 4,6 juta; Jawa Barat sebesar 4,2 jura', sumatera Utara sebesa r 1,4 juta
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dan Lampung sebesar 1,1 juta, sedang daram pengertian kemiskina: -r i::^
berdasarkan persentase penduduk miskin dengan totar penduduk per p.:" --s

pada bulan september 2014, provinsi-provrnsi di rndonesia rimur menur.-.n;,
nilai kemiskinan yang rebih tinggi, yaitu: papua sebesar 2r,g%., papua ::-a
sebesar 26,3; Nusa Tenggara Timur sebes ar 1g,60/o; Ir/aruku sebesar . : -,,
dan Gorontalo sebesar 1T,4To (BpS, 2015).

2.4 Pengelolaan BBM

Deputi Gubernur senior Bank Indonesia MirzaAdityaswara menje :.- ;-
bahwa pengeloraan bahan bakar minyak bersubsidi masih menladi ke-::;
pertumbuhan ekonomi nasionar. pengeroraan BBM subsidi seia-; -

menimburkan beberapa kendara yaitu meningkatnya defisit anggara. ,.-;
ditetapkan dalam ApBN. Defisit anggaran mengarami revisi menjaii2,l ;r*n-
terhadap PDB dari seberumnya sebesar 1,6g persen daramApBN-perur:-:-
2014. subsidi BBM yang besar akan terus membebani impor sementara e..::.
cenderung turun, sehingga mengganggu kinerja neraca transaksi be-. :-
lndonesia, sedang pengurangan angka subsidi BBM dapat memicu terla: -,:
kenaikan infrasi Meningkatnya defisit karena BBM dapat mengha-:;
pembangunan infrastruktur di dalam negeridan jika dana subsidi BBM dix,-=-;
dapat dialokasikan untuk oembangunan infrastruktur (Mahrofi, 2., zoi4j

2.5 Kualitas pendidikan indonesia

Kualitas atau mutu pendidikan di rndonesia yang masih rendar ::,
efektivitas, efisiensi dan standarisasi daram pengerolaan pendidikan a,=.
menjadi kendala daram persaingan grobar dan diberrakukannya ,,,i.
Rendahnya mutu pendidikan di rndonesra secara khusus disebabkan : =-beberapa faktor yang serama ini tidak pernah diperhatikan dan diseresa , ,-
mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, yaitu:

a. Rendahnya pemerataan kesempatan beiajar (equity)dan banya.- .
pese(a didik yang putus sekolah ser"ta banyakny, irt*urn /en! ::-::
meianjutkan ke jenjang pendldikan yang lebih tinggi.

b. Rendahnya mutu akadernik terutanna penguasaan
pengetahuan aram (ipA), matematika, serta bahisa khus;s- ,
bahasa lnggris, sehingga penguasaan materi merupakan :__-
daiam rnenguasai dan mengembangkan iptek.

c' Rendahnya efisiensi internar karena ramanya masa studi meran-:,.
waktu standar yang suoah ditentukan.
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d. Rendahnya efisiensi eksternal sistem pendidikan yang disebut
clengan relevansi pendidikan, sehingga nnenyebabkan terjadinya
pengangguran tenaga terdidik yang cenderung terus meningkat,
karena perkembangan dunia usaha yang masih didominasi oieh
pengusaha besar dan jumlahnya terbatas sangat mengutamakan
efisiensi {padat modar dan padat teknorogi), sehingga perlambahan
kebutuhan tenaga kerja jauh lebih kecil dibandingkan pettarnbahan
jumlah lulLlsan lembaga pendidikan.

e. Terjadi kecenderungan menurunnya akhiak dan morar, yang
menyebabkan rendahnya tanggung jawab dan kesetiakawanan
sosial, seperti terjadinya tawuran perajar dan kenakaran remaja,
sehingga pendidikan agama menjadi sangat penting sebagai
landasan akhlak, moral dan budi pekerti yang perru diberikirr kepJoa
peserta didik sejak dini dan menjacii randasan yang kuat bagi
kekokohan moral dan etika setelah terjun ke masyai"akat.

Masalah-masalah diatas sangat erat kaitannya dengan berbagai
kendala, seperli keadaan geografis, demografis, sosio-ekononii, nesarnya jumlah
cenduduk yang tersebar diseluruh wilayah geografis lndonesia cukup luas.
Rendahnya mutu kinerja sistem pendidikan tidak hanya disebabkan oleh adanya
Kelemahan rnanajemen pendidikan tingkat mikro lembaga pendidikan, tetapi
juga pada tingkat rnakrei sepefti renilahnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan
srstem pendidikan. sistem dan tata kehidupan rnasyarakat yang tidak kondusif
:urut menentukan rendahnya mutu sistem pendidikan di sekolah dan
menyebabkan rendahnya mutu peserta didik dan lulusannya. Kebijai<sanaan
lan program yang ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas
rarus dirumuskan secara spesifik, karena fenomena dan penyebab timbulnya
:nasalah berbeda-beda di seluruh wiiayah Indonesia {Rochaety H., dkk. 2006).

2.6 Keterbatasan Lapangan Kerja

Tenaga kerja atau buruh cii lnrlonesra seialu turun ke jalan hampir
seirap tahun menunti;t kesejahteraan yang lebih baik. padahal, seiiap tahun
:emerintah seialu menaikkan upah minimum provinsi (LjMp) yang ilijatlikan
'ujukan menentukan besaran upah bagi buruh, tetapi buruh sslalu meminta
renaikan gaji yang lebih besar persaalan ketenagakerjaan tidak iianya terlaci
:r surnber daya manusia (sDMi, tetapi Lrercesarkan hasil kajian Bank ilun!a dan
JSIS mengenai persoaian daiam renyei:iiaan iapangan pekeiiaan Tirigginya
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angka tenaga kerja ticlak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan

pekerjaan, sehingga angka pengangguran di lndonesia masih tergolong cukup

tinggi. Hasil kajian Bank Dunia dan LlPl soal ketenagakerjaan di lndonesia

merangkum lima permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah

dan pelaku usaha, yaitu:

a. Pekerja alih daya atau oufsourclng di lndonesia sangat jauh dari

sejahrera, karena rata-rata gajinya berbeda 30 persen dibandingkan

karyawan kontrak di perusahaan yang sama.

b. Hasil kajian LlPl menyebutkan bahwa sekitar 43,67 persen pekerja

lndonesia saat ini masih berada di bawah garis kemiskinan, karena

kecilnya upah dan tingginya harga barang

c. Persoalan penganggur"an di lncjonesia dipicu tidak adanya

kesesuaian antara jenjang pendidikan dan ketersediaan lapangan

kerja, sehingga membuat tenaga kerja terdidik mengambil lahan

pekerjaan kelompok tidak terampil.

d. Bank Dunia mengamati fenomena lapangan kerja di lndonesia yang

tidak sesuai antara kebutuhan perrcari kerja dengan pengusaha

sebagai pemberi kerja, karena adanya ketimpangan informasi

terutama di kalanEan anak muda yang baru lulus sekolah'

e. Fernerintah wajib memediasi institusi pendidikan dan pengusaha,

dengan mengadakan pelatihan keterampilan dari pemlieri kerja di

luar bursa kerja untuk rnenambah keterampilan generasi muda yang

baru lulus sekolah (Moefti, W., 2014).

2,7 Mahalnya Harga Pangan.

Harga pangan menyurnbang 61% dari infiasi nasional sepanjang tahun

lalu, sehingga masalah pangan perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah,

karena selarna ini pemerintah cenderung reaktif ketika ada lonjakan harga

komodrtas dan kebijakan yang diambil hanya parsial dan terbatas, sehingga

berujung pada tidak selesainya masalah dan berpotensi teruiang di kemudian

hari. l/asalah data pangan dan penerapan kebiiakan yang salah mentbuat harga

pangan di lndonesia rapuh rlan rawan hergerak tidak terkendali. Sebagai eontoh,

harga daging ayam yang !angsung naik ket!ka harga lasunQ clan pakan

meiambung serta harga daging sapi yang melejit karena ada kebiiakan

penerapan Pajak Fetannhahan l'lilai (PPn) impor 10% fulenteri PertanianAnnnan

Sulaiman pnenjelaskan bahwa rnahalnya hai"ga pangan dikarenakan rantai distribLisi
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pangan dari petani sampai ke konsumen cukup panjang, sehingga salah satu upaya

untuk memangkas harga dengan menugaskan Bulog menyerap langsung bahan

pangan dan petani dan menjualnya langsung ke konsumen (Kontan, Senin 1i2).

2.8 Bencana,Alam

lndonesia yang berada di Cincin Api Pasifik (wilayah dengan banyak

aktivitas tektonik), harus terus menerus menEhadapi resiko ietusan gunung

berapi, gempa bumi, banjir dan tsunami. Beberapa peristiwa di lndonesia selama

15 tahun terakhir telah menjadi headline di media dunia, karena bencana-

bencana alam yang mengerikan dan menyebabkan kernatian ratusan ribu

manusia dan hewan serta menghancurkan wilayah daratannya (termasuk banyak

infrastruktur sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi).

2.9 Kelaparan dan Krisis Pangan

Kasus kelaparan di dunia berdasarkan catatan FAO, diperkirakan sekttar

1 miliar orang terancam kelaparan. Produksi bahan pangan di beberapa negara

maju, 2 hingga 4 persen penduduknya mampu memproduksi makanan untuk

seluruh penduduk dan sisanya diekspornya, sedang di banyak negara

berkembang, 60 sampai 80 persen penduduk tidak mampu nnemenuhi

kebutuhan pangan seluruh penduduknya. Jumlah penduduk lndonesia tahun

2015 menurut Badan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) diperkirakan

mencapai 243 juta jiwa, dengan konsumsi beras per kapita per tahun '139

kilogram per jiwa, nnaka dibutuhkan beras 33,78 juta ton. Kebutuhan beras pada

tahun 2030 untuk pangan akan nnencapai 59 juta ton untuk jumlah penduduk

yang diperkirakan mencapai 425, sehingga lndonesia beresiko mengalami krisis

pangan pada tahun 2025. Krisis pangan di lndonesia akan semakin cepat

datangnya jika konversi lahan peftanian semakin meluas, karena lahan agraria

semakin berkurang dan kebutuhan konsumsi bahan pangan masyarakat makin

tinggi. Faktor penyebab produksi bahan pangan dari hasil pertanian di lndonesia

semakin te(inggal diantaranya adalah sebagai berikut: a) Kondisi infrastruktur

peftanian yang terabaikan; b) Kurang ber{ungsinya organisasi yang mewadahi

kepentingan petani; c) Akses petani ke lembaga keuangan iemah sehingga

petani tergantung oada rentenir; d) lnvestasi petani dan pemerintah untuk

peningkatan produksi perlanian rendah; e)Akses petani menjual hasil produksi

pertanian langsung ke pasari konsumen lernah, f) Profesi sebagat petani

terpinggirkan dan tidak diminati generasi penerus sehingga jumlah petani
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semakin berkurang; g) Kuaritas dan keterampiran sumberdaya petani yang
mayoritas rendah dan h) sistem penyaluran dana program ketahanan pangan
tidak transparan dan tepat sasaran.

2.10 Krisis Kepemimpinan

Gejara krisis kepemimpinan ada 3, yaitu: a) Masyarakat tidak merasa
memiliki pernimpin sesuai harapan; b) Kecenderungan sebagian masyarakat
yang loyai kepada pemimpin yang diidorakan sehingga tidak rasionai iagi dan c)
l.iepernimpinan dan keanggotaan partai yang berum pr"ofesionar karena
menyangkut tradisi, budaya dan sistem poiitik nepotisme (Unisosdem, 2016).
Krisis kepemimpinan mungkin merupakan krisis yang paring parah, karena terjadi
dari mulai tingkat nasional hingga tingkat daerah atau lokal. Hal ini terjadi karena
munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap keseriusan para pemimpin
terpilih dalam pembangunan dan mengatasi permasarahan di masyarakat dan
banyaknya para pemirnpin yang terjerat kasus korupsi"

Anggota Dewan pertimbangan presiden (wantimpres) prof Dr Abdur
Malik Fadjar mengemukakan akar permasarahan kebangsaan cii Tanah Air
adalah pendidikan, karena pendidikan adalah investasi masa depan dan melalui
pendidikan nilai-nilai kebangsaan dapat terbangun. KetuaApTlSl prof Dr Edy
Suandi menjelaskan bahwa pendidikan di indonesia selama ini hanya terfokus
pada aspek pengetahuan dan keterampiran tetapi kurang berpijak jaoa aspek
sikap, sehingga membuat kejujuran dan integritas rnerupakan har rangka yang
dimiliki anak bangsa. perajaran yang berkaitan dengan sikap hanya sebatas
pelengkap, sehingga rncjonesia pernah menjadi bangsa terkorup di iunia. Guru
besar Fakultas Ekonomi UNy prof suyanto menilai pendidikan dr lndonesia
miskin inspirasi, sehingga untuk menginspirasi, harus dibangun masyarakat
pembelajar yang menguasai celapan keterampilan dan relevan dengan abad
21 (21st century skirls), yaitu: kepemimpinan, riterasi digitar, komunikasi,
kecerdasan emosionar, kewirausahaan, kev,largaan grobai, serta kemarnpuan
prablem'solving dan team-working. pendidikan yang terpentirrg adarah
menginsprrasi, karena semua kemajuan teknciogi lahir dari inspirasi dan
imajinasi, sedanq Rektor L,rnesa prof rvruchras samani menyarnnkari raficangen
pendidikan harus didasarkan atas prediksi situasi 20 tahun mendatang, clengan
rneiibatan sisvua, guru clan dosen yang harus nrerniriki kerra'npuar"r,
keterarnpiian dan keahlian abad 21, supaya hasiinya sesuaiciengan situasiketika
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lu[usan terjun ke masyarakat dan mampu menghadapi persaingan grobar
(sukarelawati, E., 201s). presiden Repubrik rndonesia Jokowi berharap
pendidikan dapat menguatkan mental kebangsaan, karena lndonesia seiama
ini tertinggal dari banyak bangsa iain disebabkan oleh enam rnasarah, yaitu:
orang lndonesia tidak konsisten untuk bekerya keras, tak konsisten berpikir positif,
tidak bekerja procluktif, nnudah membesar-besarkan masalah, berpikir rnenjelek_
jelekkan, dan gemar mencemooh yang lain (ARN, 2016).

III. PERAN PENDIDIKAN GEOGRAFI MENUMBUFIKAN SIKAP KEBANGSMN
Permasarahan kebangsaan di indonesia menuju pada titik kritis

keutuhan NKRI, sehingga menuntut dan menantang semua komponen bangsa
dan institusi untuk peduli memikirkan, mengkaji dan memberi alternatif solusinya.
Pendidikan sebagai sarah satu institusi mempunyai peran yang dianggap paring
efektif dalam memberikan kompetensi pengetahuan, sikap dan keterannpiran
dalarn mengatasi masalah kebangsaan. Tanpa mengenyampingkan pendidikan
pada mata pelajaran lainnya, pendidikan geografi merupakan salah satu sumber
pembeiajaran nirai kebangsaan yang paring pas daram menyuguhkan dan
mengangkat masalah kebangsaan. pendidikan geografi lndonesia telah
memberikan kontribusi dalam penataan karakter bangsa dan atau anak bangsa,
menuju warga negara yang memiriki kekuatan spirituar keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keter"ampilan
yang diperlukan masyarakat dan bangsa,

lMasalah kebangsaan yang dikemukakan di atas, merupakan masarah
besar bagi bangsa rndonesia, sehingga pendidikan geografi perru merakukan
reposisi peran dan fungsi sebagai pembelajaran yang menumbuhkan karakter
kebangsaan dan menjadi sumber nilai kebangsaan. Beberapa alternatif untuk
pennecahan masaiah kebangsaan dengan cara menumbuhkan karakter
kebangsaan, khususnya karakter peserla didik sebagai anak bangsa yang nantinya
peduli dengan keutuhan NKRI dan eksistensi bangsa dan negaranya adalah
sebagai berikut:

1. sesuai karakter gaografi yaitu rnemperajari keanekaragaman
fenomena geosfera, maka pendidikan geografr harus mampu
menladi peiopor dan dasar pemberajaran pencicit an mLrrtikurturai,
sehingga pendidikan geografi yang memiriki bahan daser tentanr:
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2. Adanya perkembangan kebijakan pendidikan menuju otonor'
pendidikan, yaitu setiap satuan pendidikan diberi keweningan unfr.r
mengembangkan kurikuium, maka perlu dimanfaatkan para gun
dan dosen mengembangkan kurikulum pendidikan geografi yln
berorientasi pada pendidikan nilai atau karakter tenangsain. sltia
acuan pembelajaran pendidikan geografi di setiap satua:
pendidikan, diharapkan tidak hanya bersifat kognitif, tetapi mamp

objek material geografi yaitu tentang kebhinekaan potensi barEs
dapat membangkit kesadaran warga negara dan pesert didik tentr
Bhinneka Tunggal lka.

Silnorfa 4dqarar44a

m*nanamkan sikap, kesaclaran dan ketei^ampilan geogra,
khususnya wilayah lncionesia bagi peser"ta didik, leilng:
menumbuhkan sikap kepedulian terhadap keutuhan NKRI c.
eksistensi bangsa,

3. Pendidikan geografi harus mampu mendorong tiga aspe,
pembelajaran peserta didik, yaitu: mampu mendorong sisn:
memiliki pengetahuan geografik (geographic knowtedgej, sika:
geografik {geographic attittude), dan keterampilan geograf .
(geagraphic sk;//). pengetahuan geografik ditanamkan paOa plr.n,
didik supaya dapat menggambarkan, mengetahui, menciata
mengumpulkan, menganalisis, dan merekonstruksi fenomena
geografi khususya di wilayah lndonesia, sikap geografik ditanannka-
pada pese(a didik supaya dapat hidup beradaptasi, dinamis, dar
interaksi mutualis dalam keanekaragaman dan kedinamikaan alan
sedang keterampilan geografik ditanamkan pada peserta didi,:
supaya mempunyai kemampuan untuk menjadikan pengetahua.
geografi sebagai pengetahuan praktis dalam merekayasa k"ehidupar
di masyarakat dalam kepentingan negara demi keutuhan NKRI
sehingga peserta didik mampu merakukan konservasi dar.
rehabilitasi sumberdaya aram dan ringkungan seria
keanekaragaman alam rndonesia, seperli: sikap tidak membuang
sarnpah sembarangan; tidak menjual kekayaan sumberdaya alai
dan lingkungan kepada bangsa asing secara iiegar; tidak membua:
kerusakan alam dan lingkungan; dan dapat menjaga serta
meiestarikan kekayaan serla keanekaragaman alarn indonesia bagr
generasi penerus bangsa.

4" Pengerlian geografi yang dirnaknai sebagai irmu yang memperajar
fenomena geosfera dari sucrut pandang t<eiingttungan cr.an
kewiiayahannya daram konteks keruangan, pertu drpertuas pada
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- -ekaan potensi bar:,,
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pengertian geografi yang partisipastif, yaitu sebagai sarana
pembelajaran bagi peserta didik dalam memberikan pengetahuan.
kesadaran dan keterampilan hidup dalam dinamika cian
keanekaragam fenomena geosfera, sehingga dapat beradaptasi
delam eiinanlika kehidupan yang penuh dengan keanekaragaman.
Pen':belajai"arr hidup rukun dan adaptabte terhadap dinamika
keanekaragam kehidupan merupakan modal penting dalam
rneningkatkan nilai kebangsaan dan kesadaran bernegara. Objek
materiai geografi merupakan bahan dasai" untuk menumbuhkan
kesadaran terhadap kekayaan alam indonesia, sedang pendidikan
geografi dituntut dapat merangsang, rnendorong, meningkatkan dan
mengembangkan sikap rasa cinta, peka, peduli dan tanggungjawab
terhadap keanekaragaman aiam lndonesia serla bertanggungjawab
menumbuh kembangkan rasa merniliki (sense of belctnging) peserta
didik dalam nnenjaga dan melindungi kekayaan sumberdaya alam
dan lingkungan seda keutuhan NKRI (Sidauruk, T.. 2013).

IV. SIMPULAN

Masalah kebangsaan dan keutuhan NKRI menjadi permasalahan
semua anak bangsa, sehingga diperlukan peran sefta seluruh rakyat lndonesia
dan khususnya pendidik geografr untuk menanamkan pengeiahuan, kesadaran
dan keterampilan dalam sikap kebangsaan bagi genersi penerus bangsa,
sehingga mempunyai rasa dan sikap bertanggungjawab dalam menjaga dan
melindungi kekayaan sumberdaya alam dan lingkungan serta keutuhan NKR.I.

Pendidikan geografi diharapkan dapat menunjukkan peran nyata
memberikan alternatif pemecahan masalah kebangsaan, dengan mendorong
peserta dldik dapat berkiprah dalam kehidupan nyata untuk mengernbangkan
karakter kebangsaan melalui strategi geografi emansipatoris, yaitu pendidikan
geografiyang mampu memberikan koniribusi pada kehidupan nyata, dan mampu
mendorong peserla didik menjaiani dinamika kehrdupan di InConesia yrang penuh

dengan keanekaragaman secara harmonis eian elinamrs, clengan tetap menjaga
dan melindungi kekayaair sumberdaya alam clan lingkungan serta keutuhan
NiKRI
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