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GEOGRAFI INDONESIA 

BAB 1 

REFLEKSI PERMASALAHAN BANGSA  

DAN PERAN GEOGRAFI UNTUK MASA DEPAN INDONESIA 
 

1.1 TANTANGAN PERMASALAHAN BANGSA 

Perkembangan pembangunan di Indonesia saat ini tergolong cepat dan telah menjadi salah 

satu negara potensial dalam tataran perekonomian dunia. Terbukti dengan bergabungnya 

Indonesia dalam forum ekonomi negara-negara di dunia yang tergabung didalam G-20. Akan 

tetapi disisi lain perkembangan pembangunan tersebut masih menyisihkan beberapa 

permasalahan. Beberapa permalahan saat ini telah banyak menjadi perbincangan baik 

dikalangan elit politik sampai dengan kalangan masyarakat kelas bawah. Menurut salah satu 

tokoh nasional yakni Mahfud MD dalam berbagai macam pernyataannya bahwa terdapat tiga 

masalah utama yang mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu 

permasalahan korupsi, permasalahan terorisme, dan permasalahan narkoba. Akan tetapi 

disektor lain masih banyak permasalahan yang sangat berhubungan dengan pembangunan 

Indonesia. Adapun salah satunya adalah masalah lingkungan hidup dan masalah sosial 

ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu pada pembahasan awal ini akan dikemukakan singkat 

tentang refleksi permasalahan yang di Indonesia sampai saat ini. 

  

1.1.1 MASALAH LINGKUNGAN HIDUP 

Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian para pimpinan di Negara Indonesia ini 

yakni keberlangsungan Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan aspek lingkungan hidup 

akan berpengaruh terhadap keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama 

dalam sisi pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi disisi lain masih banyak sektor 

yang menjadi masalah utama lingkungan hidup diantaranya: 

 

 Kerusakan lingkungan hidup dan sumberdaya alam 

Permasalahan di sektor ini dapat dimisalkan adanya lebih dari 60 DAS (Daerah Aliran 

Sungai) kritis di Indonesia, meningkatnya lahan kritis, pencemaran lingkungan baik 

udara, air, maupun tanah. Dan masih banyak lagi permasalahan yang dapat 

dimunculkan dari sektor ini. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan utama adalah 

kenapa terjadi kerusakan lingkungan hidup dan sumberdaya alam tersebut ?.  

 

 Pengangguran dan kemiskinan 

Salah satu sektor yang sangat menarik menjadi pembahasan adalah mengapa masalah 

pengangguran dan kemiskinan termasuk dari permasalahan lingkungan hidup. Hal ini 

disebabkan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan Indonesia yang begitu melimpah 

dan sering juga disebut sebagai Zamrud Katulistiwa ini masih belum secara maksimal 

dimanfaatkan oleh segenap rakyat Indonesia. Hal ini menjadi ironis jikalau masih 

terjadi kemiskinan yang notabene setiap individu bangsa hidup di sebuah negara yang 

sangat potensial ini. Dan menjadi pertanyaan adalah kenapa masih terjadi 

pengangguran dan kemiskinan di Indonesia ?. 

 

 Pengaruh perubahan iklim global. 

Permasalahan perubahan iklim global ini telah banyak menjadi topik perbincangan 

berbagai kalangan di dunia internasional. Dan menjadi salah satu topik utama dalam 
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tujuan pembangunan di era Millenium atau sering disebut sebagai Millenium 

Development Goals (MDGs). Salah satu dampak yang juga sangat terasa di Indonesia 

adalah kenaikan muka air laut, serta perubahan siklus iklim yang cukup ekstrim di 

negara tropis seperti Indonesia. Oleh sebab itu yang masih menjadi pertanyaan 

kemudian kenapa terjadi perubahan iklim tersebut ?, dan apakah Indonesia juga 

merupakan penyumbang terjadinya perubahan iklim ?. 

 

 Krisis air bersih, pangan dan energi  

Salah satu prediksi yang dikemukakan oleh Malthus tentang deret hitung dan deret 

ukur adalah keberadaan jumlah populasi manusia di dunia dibandingkan dengan 

keberadaan lahan untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu kebutuhan utama 

kehidupan manusia antara lain adalah sumberdaya air bersih, pangan, dan energi. 

Permasalahan yang muncul adalah jumlah ketersediaan ketiga sumberdaya tersebut 

cenderung tetap atau justru berkurang, akan tetapi permintaannya cenderung terus 

meningkat. Oleh sebab itu saat ini banyak terjadi krisis terhadap ketiga komponen 

tersebut. Dan menjadi pertanyaan adalah kenapa krisis air bersih, pangan, dan 

energi masih terjadi di Indonesia ?. 

 

 Degradasi Ekosistem 

Salah satu permasalahan lain yang kebanyakan merupakan dampak dari aktvitas 

pembangunan di Indonesia adalah degradasi ekosistem. hal ini dapat dimisalkan 

dengan adanya perluasan kawasan perkotaan menjadikan banyaknya alih fungsi lahan. 

Oleh sebab itu berbagai macam fungsi ekologis menjadi berkurang. Salah satunya 

sebagai aktivitas perlindungan secara ekologis kawasan dibawahnya. Oleh sebab itu 

dampaknya adalah bencana yang muncul di kawasan perkotaan tersebut, dapat 

dimisalkan di kawasan Jabodetabek. Dan berdasarkan permasalahan tersebut 

kemudian muncul pertanyaan kenapa sampai saat ini masih sangat sulit untuk 

menyelesaikan degradasi lingkungan di Indonesia ?. 

 

 Bencana Alam dan Konflik Sosial 

Permasalahan yang terakhir adalah beberapa dampak dari aktivitas permasalahan 

lingkungan hidup yakni bencana. Bencana ini dapat berupa bencana alam yang 

diakibatkan kerusakan lingkungan, maupun bencana sosial yang juga dapat 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kehidupan di sekitar masyarakatnya. Oleh sebab 

itu perntayaan yang muncul adalah kenapa masih sangat sulit untuk mencegah 

terjadinya bencana alam maupun sosial yang diakibatkan oleh kerusakan 

lingkungan hidup ?. 

 

1.1.2 MASALAH SOSIAL EKONOMI  

Berbagai permasalahan lain dapat dimunculkan didalam sektor sosial dan ekonomi bangsa. 

Beberapa permasalahan memang pada dasarnya sangat berkaitan dan tidak dapat 

dipisahkan dengan permasalahan lingkungan. Karena dapat pula kedua masalah ini saling 

mempengaruhi. Adapun beberapa permasalahan utama bangsa di sektor sosial ekonomi ini 

diantaranya: 
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 Pengangguran di Indonesia 10% dari jumlah penduduk 

Meskipun telah disampaikan pada masalah lingkungan hidup, akan tetapi secara 

eksplisit dapat pula sebagai salah satu masalah utama di sektor sosial ekonomi bangsa. 

Data angka pengangguran yang mencapai 10% tersebut masih menjadi kelemahan 

terbesar bagi pembangunan di Indonesia. Dan menjadi pertanyaan adalah apa 

penyebab angka pengangguran masih begitu tinggi di Indonesia?. 

 

 Kemiskinan 14% dari jumlah penduduk 

Permasalahan kemiskinan ini terjadi yang salah satu indikator pengukurnya adalah 

pendapatan perkapita. Angka 14% tersebut menjadikan sebuah kesimpulan sementara 

bahwa kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Oleh sebab itu pertanyaan 

selanjutnya dari masalah kemiskinan ini adalah bagaimana cara menyelesaikan 

permasalahan kemiskinan di Indonesia ?. 

 

 Ancaman di kawasan perbatasan negara 

Salah satu yang menjadi topik perbincangan nasional adalah ancaman di kawasan 

perbatasan negara yang akan mempengaruhi kedaulatan negara. Berbagai macam 

ancamannya datang dari negara tetangga. Oleh sebab itu pertanyaan yang dapat 

dikembangkan adalah kenapa masih banyak ancaman yang dapat mempengaruhi 

kedaulatan bangsa Indonesia ?. 

 

 Klaim-klaim budaya oleh negara tetangga 

Permasalahan yang juga masih hangat di masyarakat adalah banyaknya pengklaiman 

karya-karya kebudayaan bangsa Indonesia oleh Negara Malaysia. Oleh sebab itu 

pertanyaan yang kemudian muncul adalah kenapa masih bisa terjadi klaim 

kebudayaan oleh negara tetangga serumpun kita ?. 

 

 Peperangan antar saudara 

Pertikaian suku, ras, dan agama antar kelompok sampai saat ini masih sering terjadi. 

Sampit, Poso, dan Ambon menjadi salah satu topik yang tidak asing lagi bagi segenap 

individu bangsa. Oleh sebab itu pertanyaan yang kemudian muncul adalah kenapa 

masih sering terjadi pertikaian antar kelompok maupun golongan yang 

notabene antar saudara sebangsa dan setanah air ?. 

 

 Separatisme  

Permasalahan yang terakhir disampaikan pada awalan telaah ini adalah masih aktifnya 

berbagai macam organisasi-organisasi separatisme di Indonesia, seperti Gerakan Aceh 

Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan Republik Maluku Selatan 

(RMS). Hal ini yang masih memunculkan pertanyaan kenapa masih terus aktif antar 

generasi pergerakan organisasi tersebut di Indonesia ?. 

 

Berbagai masalah tersebut merupakan sedikit permasalahan yang dapat diungkapkan 

dalam pembahasan awal ini. Dan masih banyak permasalahan yang tidak dapat sebutkan 

satu persatu dalam telaah ini. Permasalahan diatas dapat menjadikan salah satu latar 

belakang dalam mengemukakan pertanyaan besar yaitu Apakah Pendidikan di Indonesia 

Sudah Dapat Menjawab Permasalahan Bangsa Tersebut ?. Hal ini difungsikan agar setiap 

permasalahan tersebut tidak terus-menerus disumbangkan antar generasi. Akan tetapi 
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melalui pengetahuan dalam pendidikan, generasi penerus diberikan pemahaman agar 

nantinya siap dan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena setiap individu 

siswa/siswi di sekolah tersebut yang nantinya akan menjadi generasi penerus bagi 

pemimpin-pemimpin bangsa saat ini. 

 

1.2 GEOGRAFI SEBAGAI UNSUR PEMBENTUK NEGARA 

Berdasarkan perjanjian the Montevideo Convention on Rights and Duties of states yang 

ditandatangani di Montevideo, Uruguay, pada tanggal 29 Desember 1933 mengemukakan 

elemen-elemen pembentuk negara diantaranya keterdapatan wilayah, rakyat, pemerintahan 

serta pengakuan dari negara lain. Keempat elemen tersebut saling berintegrasi dalam 

membentuk sebuah sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

Beberapa unsur diantaranya wilayah yang terdiri dari bentuk fisik dari lingkungan yang 

menjadi tempat berinterkasi setiap individu bangsa. Sedangkan unsur lain yakni rakyat atau 

dapat juga disebut sebagai penduduk. Kedua elemen ini merupakan bagian dari objek material 

geografi. Paradigma utama ilmu geografi di dalam dunia internasional terbagi menjadi 2 (dua) 

bagian yakni geografi fisik (physical geography) dan geografi manusia (human geography). 

Kedua aliran ini yang seharusnya juga dapat menjadi pertimbangan penguat bahwa ilmu 

geografi sangat relevan dalam mengkaji dan berupaya berperan dalam pembentukan sebuah 

negara. 

 

1.3 KODRAT GEOGRAFI NKRI 

Salah satu potensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjadi materi utama 

dalam pengembangan bangsa antara lain bahwa negara kita merupakan: 

 

• Negara Kepulauan (Archipelago) 

Negara indonesia memiliki lebih dari 17.000 gugusan pulau baik yang merupakan pulau-

pulau utama sampai dengan pulau-pulau kecil yang tersebar merata disegala penjuru 

tanah air. Oleh sebab itu sebutan sebagai negara Archipelago layak disandang oleh 

Indonesia. Dan untuk dapat tetap menjaga keberlangsungan kehidupan di Negara 

Kesatuan ini maka pendidikan Geografi Indonesia menjadi sangat penting dalam 

memahami berbagai potensi dari setiap kepulauan tersebut. 

 

• Negara Tropis 

Indonesia berada di Jalur Khatulistiwa menjadikan iklim di negara kita ini merupakan 

Iklim Tropis, dengan 2 (dua) musim utama yaitu penghujan dan musim kemarau. Hal ini 

yang menjadikan negara Indonesia kaya akan sumberdaya pertanian dan kelautan. Oleh 

sebab itu untuk mata pelajaran geografi sangat penting dalam perannya memahami 

berbagai macam pengaruh Iklim Tropis di Negara Indonesia terhadap berbagai macam 

potensi yang dapat dimanfaatkan demi pembangunan bangsa. 

 

• Multiekosistem 

Keberadaan Iklim Tropis diatas juga mempengaruhi keberadaan keberagaman ekosistem 

di Negara ini. Ekosistem daratan dan juga ekosistem lautan menjadi sangat potensial dan 

dapat berpengaruh terhadap pembangunan di berbagai sektor. Selain itu keberadaan 

biodiversity menjadikan Indonesia sangat sesuai dan menjadi rujukan sampai saat ini 
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terhadap berbagai macam aktivitas penelitian, pelestarian, serta aktivitas ekoturisme atau 

dengan kata lain pariwisata yang berbasis ekosistem atau lingkungan hidup di dunia. 

 

• Multihazard 

Keberadaan keanekaragaman ekosistem dan juga berbagai macam potensi sumberdaya 

alam yang ada di Indonesia juga memunculkan berbagai macam ancaman. salah satunya 

yakni berbagai macam bencana baik bersifat tekntonik maupun bersifat klimatologi. Hal 

ini yang kemudian menjadikan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama bagi para 

peneliti dari luar negeri untuk datang untuk mempelajari berbagai macam fenomena 

bencana di negara kita ini, sehingga layak Indonesia disebut sebagai Laboratorium 

Bencana di Dunia. 

 

• Multikultural 

Selain potensi sumberdaya alam, Indonesia juga memiliki potensi sumberdaya kultural 

atau budaya yang sangat beragam. Berbagai macam suku, ras, dan agama tersebar di 

negara kita ini. Akan tetapi semua tetap menjadi satu dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika. 

Oleh sebab itu pendidikan geografi untuk setiap individu bangsa sangat diharapkan dalam 

memahami persebaran potensi budaya di setiap penjuru tanah air. 

 

• Multiresources 

Disisi lain adanya berbagai macam bencana di Indonesia ini membawa keberuntungan 

tentang potensi sumberdaya alam. Keberadaan aktivitas tekntonik seperti pertemuan 

lempeng di beberapa benua, menyebabkan terciptanya Gunung Api yang menjadi salah 

satu potensi energi untuk kehidupan. Selain itu berbagai macam aktivitas tektonik 

tersebut juga menjadikan potensi sumberdaya pertambangan baik minyak dan gas, 

sampai dengan berbagai macam sumberdaya mineral lain, tersebar di berbagai penjuru 

tanah air. Oleh sebab itu pengetahuan tentang Geograf Indonesia dalam memahami 

potensi seperti ini sangat diperlukan oleh setiap individu bangsa. 

 

• Multiregion 

Bentuk Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan juga persebaran 

ekosistem yang beragam menjadikan Indonesia dapat digolongkan sebagai Negara dengan 

Multiregion. Setiap wilayah di penjuru Tanah Air ini memiliki karakteristik yang 

bermacam-macam. Oleh sebab itu dengan pengetahuan Geograf Indonesia diharapkan 

akan dapat memunculkan jiwa pengelolaan terhadap setiap karakteristik wilayah dengan 

efektif dan efisien. 

 

1.4 RAGAM EKOSISTEM DI INDONESIA 

Potensi keberagaman ekosistem yang ada di Negara Indonesia ini memerlukan pengelolaan 

yang efekti dan efisien, serta tingkat partisipasi yang tinggi dari semua pihak, sehingga 

menghasilkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan. Partisipasi terhadap pengelolaan 

ini dapat dikembangkan dengan melibatkan setiap individu bangsa. Oleh sebab itu negara 

mempunyai kewajiban dalam memberikan pengetahuan dan membukakan akses dalam setiap 

aktivitas pengelolaan tersebut. Peran Pendidikan Geografi sangat berarti dalam mensukseskan 

kewajiban negara atas pengetahuan ini, melalui ilmu tersebut, para generasi penerus dapat 

dibekali wawasan yang cukup untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan kedepannya. 
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Adapun beberapa keragaman ekosistem yang diharapkan dapat dikenali oleh setiap individu 

bangsa diantaranya: 

 

 Ekosistem Pantai 

 Dengan keadaan Negara Indonesia yang tediri banyaknya 

pulau mengakibatkan variasi ekosistem pantai yang tinggi 

pula. Berikut ini bebarapa ekosistem yang berkembang  di 

wilayah pantai indonesia yakni terumbu karang (corall 

reef), hutan bakau (mangrove), padang lamun (sea grass), 

muara sungai (estuari), pantai berpasir (sandy beach), 

pantai berbatu (rocky beach) dan sebagainya. Tiga 

ekosistem pertama tersebut diatas yaitu ekosistem hutan 

bakau, padang lamun dan terumbu karang merupakan ekosistem utama di wilayah pantai 

beriklim tropik. Namun ekosistem tersebut di  saat ini sudah mulai habis yang disebabkan 

oleh salah satunya oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaganya. 

 

 Ekosistem Gunungapi 

 Wilayah Indonesia mempunyai kurang lebih 400 gunung 

dan 129 diantaranya merupakan gunungapi atau 13% 

dari jumlah gunungapi di seluruh dunia. Fungsi Ekosistem 

Pegunungan diantaranya bagian hulu dari DAS (Daerah 

Aliran Sungai) merupakan daerah pegunungan yang 

sangat penting bagi pengendali tata air. Indonesia 

merupakan negara mega-biodiversity yang ketiga setelah 

Brasil dan Zaire. Udara yang bersih dan sejuk, keindahan 

dan keunikan alamnya serta budaya masyarakat 

pegunungan merupakan potensi bagi pengembangan ekowisata yang dijadikan sebagai 

pariwisata unggulan. Menyimpan berbagai potensi sumberdaya energi dan mineral, 

seperti untuk pembangunan listrik tenaga air, pertambangan emas dan tembaga. 

Tanahnya yang sangat subur menjadikan ekosistem pegunungan banyak memberikan 

hasil hutan dan pertanian. Dari berbagai potensi ekosistem pegunungan tersebut, tidak 

jarang dalam pemanfaatannya dilakukan dengan cara-cara yang salah dan seringkali 

terjadi konflik kepentingan. Keadaan ini akan mengakibatkan terganggunya fungsi 

ekosistem pegunungan bagi manusia dan lingkungan di bawahnya. 

 

 Ekosistem Dataran Aluvial /Rawa 

 Wilayah Indonesia dengan banyaknya pulau-pulau 

sehingga banyaknya dataran aluvial yang tersebar di 

wilayah Indonesia. Dataran aluvial atau Bentang lahan 

mempunyai peran yang signifikan dalam kehidupan 

manusia sehingga keberlanjutannya sangat diharapkan. 

Faktor pembentuk bentanglahan antara lain topografi, 

batuan, tanah, air, udara, flora, fauna, dan atribut-atribut 

pengaruh manusia. Antar faktor tersebut terjadi interaksi interrelationship (saling 

berhubungan) dan interdependence (saling bergantung). Bentanglahan mempunyai arti 

penting dalam kaitannya dengan preferensi land use, sehingga dalam pemanfaatan lahan 
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akan sesuai dengan kemampuan lahannya. Perubahan penggunaan lahan diperbolehkan 

jika tidak menimbulkan permasalahan baru. 

 

 Ekosistem Pegunungan 

Keberadaan ekosistem pegunungan ini dapat difungsikan 

untuk berbagai macam hal. Terminologi pegunungan 

yakni suatu wilayah yang terdiri dari lebih dari satu 

gunung dengan variasi topografi yang berada di dataran 

tinggi. Hal ini yang kemudian menyimpan berbagai 

macam kehidupan. Salah satu habitat yang sering ditemui 

dalam ekosistem ini adalah hutan dengan segala 

biodiversitynya. Pada kenyataannya ekosistem di dataran 

tinggi ini telah menjadi salah satu keunggulan Indonesia dalam bentuk konservasi 

lingkungan. Oleh sebab itu selayaknya setiap individu bangsa dapat memahami dan ikut 

terus berpartisipasi dalam menjaga kelestarian ekosistem ini. 

 

 Ekosistem Karst/ Batugamping 

Ekosistem karst di Indonesia merupakan ekosistem yang 

unik, khas dan memberikan kontribusi penting bagi 

kehidupan manusia. Indonesia memiliki kawasan karst 

yang tersebar dari ujung Pulau Sumatera hingga ujung 

timur Papua dengan luas sekitar 154.000 kilometer 

persegi (km2). Karst merupakan salah satu tipe ekosistem. 

Karst dengan sistem pengunaan yang berkembang di 

dalamnya menjadi salah satu habitat fauna yang mempunyai keunikan dan kekhasan 

tersendiri. Beberapa jenis fauna di ekosistem karst terkadang memiliki populasi yang 

sangat kecil dan sebaran yang sangat terbatas. Ada beberapa fauna seperti kelelawar, 

walet dan sriti yang memiliki peran ekologi penting sebagai penyerbuk, pemakan 

serangga dan pemencar biji. Namun sayangnya, ekosistem ini belum banyak diperhatikan 

bahkan kondisinya di beberapa daerah cenderung semakin terancam oleh aktivitas 

manusia. 

 

 Ekosistem Daerah Aliran Sungai 

 Indonesia mempunyai wilayah yang mempunyai 

banyak sekali daerah Aliran Sungai yang terbentuk 

dalam sebuah ekosistem, satu sama lain saling 

keterkaitan, jika sala satu fungsi tidak dapat berjalan 

dengan baik bisa mengakibatkan limpasan dan banjir 

pada lingkungannya. Saat ini terdapat lebih dari 49 

DAS utama di Indonesia dalam kondisi yang 

memprihatinkan.  Sebagai habitat keanekaragaman hayati dan dalam menjaga stabilitas 

iklim regional.Keseimbangan antara perubahan pemanfaatan lahan dan kondisi daya 

tampung limpasan serta kemampuan infrastruktur di DAS, akan menentukan baik 

buruknya layanan ekosistem tersebut terhadap lingkungannya. Keseimbangan antara 

layanan ekosistem sungai dan pemanfaatan lahan dapat terwujud dengan adanya suatu 

sistem informasi dan pengolaan terpadu. Sehingga setiap perubahan kondisi ekologi sub 
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Das dapat dievaluasi berdasarkan kondisi wilayah sub Das secara keseluruhan pada 

sistem ruang kota. 

 

 Ekosistem Danau 

 Danau merupakan suatu badan air yang menggenang dan 

luasnya mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan 

meter persegi. Di danau terdapat pembagian daerah 

berdasarkan penetrasi cahaya matahari. Daerah yang 

dapat ditembus cahaya matahari sehingga terjadi 

fotosintesis disebut daerah fotik. Daerah yang tidak 

tertembus cahaya matahari disebut daerah afotik. Di 

danau juga terdapat daerah perubahan temperatur yang 

drastis atau termoklin. Termoklin memisahkan daerah yang hangat di atas dengan daerah 

dingin di dasar. Komunitas tumbuhan dan hewan tersebar di danau sesuai dengan 

kedalaman dan jaraknya dari tepi. Namun ekosistem danau ini  masih banyak yang tidak 

terjaga denan baik, sehingga kerusakan terjadi terus menerus. 

 

 Ekosistem Hutan  

 Hutan di Indonesia merupakan hutan hujan yang paling 

luas di Asia. Terdapat 17.000 pulau yang membentuk 

kepulauan antara Australian dan indomalayan, menjadi 

rumah bagi penyebaran spesiaes, sedikitnya 3.305 spesies 

binatang. Sekarang hanya 31,1% yang diketahui masih 

ada di Indonesia dan kurang dari 10% terancam 

mengalami kepunahan. Sekitar 29.375 jenis tumbuhan 

hidup di alam Indonesia, dan hanya kurang dari 60% yang masih dapat kita temui. 

Kerusakan hutan dan lingkungan ini penyebabnya adalah oleh tindakan manusia yang 

selalu seraka. 

 

 Ekosistem Lahan Basah/Kering 

Lahan basah memiliki peranan yang penting dalam 

menyumbang keragaman hayati, pengatur iklim dunia, 

sumber pangan, sumber sirkulasi air, sumber perikanan, 

dan obat-obatan bagi masyarakat setempat. Masyarakat 

lokal memiliki tingkat ketergantungan kehidupan yang 

cukup besar pada ekosistem lahan basah. Di beberapa 

tempat, terdapat kearifan lokal dan sistem pengelolaan 

dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada. Namun demikian, tidak semua masyarakat 

yang hidup bergantung pada ekosistem lahan basah memiliki pengaturan dan kepedulian 

terhadap keberlanjutan ekosistem lahan basah. Pola pemanfaatan yang bersifat merusak 

dan eksploitatif berlangsung, baik oleh masyarakat setempat maupun pendatang, tanpa 

ada upaya pencegahan. Lahan Basah di Indonesia mengalami berbagai tekanan menuju 

kehancuran dan deforestasi secara drastis. Laju degradasi hutan mencapai 2 juta hektar 

per tahun. Konversi hutan, illegal logging, dan kebakaran hutan merupakan ancaman 

utama lahan basah di Indonesia. Konversi hutan dalam skala besar, terutama dilakukan 

untuk perkebunan monokultur, terutama sawit, HTI, pertambangan, dan pertambakan 

udang. Kebakaran hutan menjadi isu nasional setiap tahun sejak 1996. Permasalahan ini 
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timbul karena meningkatnya kebutuhan masyarakat yang tanpa mempedulikan 

lingkungannya. 

 

1.5 GEOGRAFI UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL 

Massifnya pergerakan pembangunan yang ada di Indonesia saat ini terdiri dari berbagai 

macam sektor. Beberapa sektor yang termasuk dalam orientasi pembangunan di Indonesia 

juga banyak berhubungan dengan keberadaan Ilmu Geografi didalamnya. Secara singkat 

terdapat 5 (lima) sektor penting yang merupakan orientasi pembangunan negara. Hal ini yang 

kemudian menjadikan pendidikan geografi sangat penting bagi pembentukan karakter bangsa 

dalam mendukung pembangunan nasional. Beberapa sektor terkait diantaranya sebagai 

berikut: 

 

• TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN 

Salah satu produk kebijakan dalam pembangunan tertuang didalam Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Pada produk hukum ini partisipasi setiap individu masyarakat sangat diharapkan 

dalam menjaga dan melaksanakan kelestarian lingkungan hidup disekitarnya. 

 

• TERKAIT DENGAN TATARUANG  

Topik tata ruang menjadi sangat prioritas dalam mengkawal perencanaan 

pembangunan. Adapun salah satu produk kebijakan utama tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Aspek keruangan pada 

dasarnya merupakan ranah dari bidang ilmu geografi, sehingga dengan pembelajaran 

geografi diharapkan setiap individu bangsa dapat mengerti dan melaksanakan 

berbagai macam aktivitas keruangan dengan berbasis spatial intellegencia. 

 

• TERKAIT DENGAN BENCANA   

Sektor ini telah menjadi salah satu ancaman terbesar dala pembangunan di Indonesia. 

Oleh sebab itu kebijakan pemerintah dalam pembangunan telah dimunculkan berupa 

produk hukum didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana. Ilmu Geografi selama ini juga sangat intensif dalam 

mengembangkan beberapa konsep-konsep tentang penanggulangan bencana. Oleh 

sebab itu, pendidikan geografi sangat membantu dalam membentuk karakter 

masyarakat yang tangguh terhadap bencana 

 

• TERKAIT DENGAN KEPENDUDUKAN  

Salah satu yang menjadi orientasi saat ini yakni tentang kependudukan. Beberapa 

kebijakan tentang sektor ini tertuang didalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 

2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. Seperti 

yang disampaikan dalam mukadimah produk hukum tersebut, bahwa yang menjadi 

latarbelakang munculnya kebijakan ini yakni adanya kesenjangan antara 

pembangunan dengan kualitas dan kuantitas penduduk, terutama dampaknya 

terhadap daya dukung lingkungan. Oleh sebab itu salah satu kewajiban pemerintah 

adalah melakukan pengendalian penduduk untuk keselarasan dengan kondisi 

lingkungan hidup sekitar. Oleh sebab itu salah satu media yang dapat digunakan adalah 

melalui pendidikan dini dalam sektor geografi, yang lebih ditekankan terjadap kondisi 
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penduduk Indonesia serta distribusinya dan dampaknya kemudian terhadap pola 

pertumbuhan penduduk di setiap ruang Tanah Air Indonesia. 

 

• TERKAIT DENGAN ENERGI, SUMBERDAYA MINERAL, SUMBERDAYA AIR 

Potensi yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya tentang sumberdaya 

alam juga telah banyak menghasilkan produk-produk kebijakan. Diantaranya adalah 

Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 

Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dan Undang 

Undang Nomor 30 tahun 2007 Tentang Energi. Tantangannya adalah apakah setiap 

individu mampu mengerti dan memahami setiap produk kebijakan tersebut dalam 

rangka partisipasi terhadap pemanfaatan kekayaan alam negara ini ?. maka dari itu 

melalui generasi penerus bangsa ini, diharapkan mampu untuk faham potensi yang 

dimiliki Indonesia. Kemudian bagaimana cara memanfaatkan sesuai dengan aturan 

yang ada. 

 

1.6 GEOGRAFI UNSUR PERTAHANAN NKRI 

Selain beberapa peran geografi diatas, disisi lain Geografi juga dapat menjadi unsur 

pertahanan NKRI. Mengapa demikian?, beberapa jawaban dapat tertuang dibawah ini: 

 

• PRINSIP CINTA TANAH AIR 

Ungkapan yang sering disampaikan beberapa orang yakni “Tak kenal maka tak 

sayang”, menjadi salah satu tanda bukti terhadap upaya membangun rasa cinta tanah 

air. Upaya mengenal tanah air kita dapat dilakukan dengan cara pembelajaran Geografi 

Indonesia. Oleh sebab itu ini merupakan alasan penting kenapa harapan Geografi 

Indonesia diwajibkan pada setiap pengetahuan individu bangsa. 

 

• “SEDUMUK BATHUK SANYARI BUMI” 

Salah satu ungkapan dan pesan moral bagi setiap individu bangsa yang artinya “walau 

hanya sejengkal ujung jari, bumi/tanah milik (negeri) kita, harus tetap kita 

pertahankan”. Sebuah makna bagi setiap individu untuk terus menjaga kedaulatan 

NKRI. Geografi dpaat menjadi salah satu garda terdepan dalam membentuk karakter 

rasa cinta Tanah Air. 

 

• MENGAMANKAN WILAYAH NKRI 

Dengan keadaan wilayah NKRI yang terdiri dari banyak pulau-pulau dengan daerah 

perairan yang luas dengan keadaan tofografi yang beragam, tentu kita sebagai warga 

Negara harus paham betul dimana wilayah yang kita miliki, apalagi untuk pasukan 

keamanan Negara, harus paham betul bagaimana keadaan wilayannya. Dengan begitu 

kita akan lebih mudah dalam hal menjaga keamaman wilayah yang kita miliki. Namun 

di Indonesia hal ini masih belum dianggap penting, hal itu dapat terlihat bagaimana 

posisi kurikulum geografi di sekolah. Padahal satu-satunya mata pelajaran yang 

memberikan pengetahuan tersebut adalah geografi. 

 

• MEMPERTAHANKAN BATAS WILAYAH NKRI 

Pemahaman tentang batas wilayah NKRI salah satunya dapat diterapkan melalui 

pembelajaran Geografi Indonesia. Hal ini sangat prioritas dilaksanakan, karena 

pemahaman setiap individu bangsa akan kepemilikan wilayahnya akan mempengaruhi 

http://www.esdm.go.id/regulasi/uu/doc_download/884-undang-undang-nomor-4-tahun-2009-.html
http://www.esdm.go.id/regulasi/uu/doc_download/977-undang-undang-nomor-30-tahun-2009.html
http://www.esdm.go.id/regulasi/uu/doc_download/4-undang-undang-nomor-30-tahun-2007.html
http://www.esdm.go.id/regulasi/uu/doc_download/4-undang-undang-nomor-30-tahun-2007.html
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persepsi terhadap pembangunannya. Seperti halnya rasa saling memiliki dan saling 

berbagi, sehingga kedaulatan NKRI dapat utuh terjaga secara berkesinambungan antar 

generasi. 

 

• BUMI, TANAH, AIR , WILAYAH DAN BATASNYA ADALAH KAJIAN GEOGRAFI 

Beberapa ahli yang salah satunya Prof. Bintarto (1981) mengemukakan tentang 

pengertian Geografi adalan sebuah ilmu yang mempelajari tentang hubungan kausal 

gejala-gejala di permukaan bumi. Hal ini menandakan bahwa objek kajian geografi 

terdiri baik dari tanah, air,  dan bumi dengan segala macam aktivitas didalamnya 

sangat relevan dalam berperan sebagai motor penggerak keberlanjutan kehidupan 

utamanya untuk keberlangsungan umat manusia. 

 

1.7 GEOGRAFI UNTUK MENCERDASKAN BANGSA 

Pertimbangan yang terakhir adalah bahwa salah satu mandat dalam mukadimah Undang-

Undang Dasar 1945 menyebutkan negara berkewajiban dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa sangat relevan bila salah satu elemennya dapat ditunjang dari keberadaan Ilmu 

Geografi. Beberapa alasan saintifik bahwa geografi dapat berperan dalam kehidupan bangsa 

antara lain sebagai berikut: 

 

• GATRA GEOGRAFI membentuk Wawasan Nusantara (geopolitik, geostrategi, 

geoekonomi) 

Ketahanan nasional sesungguhnya merupakan suatu model dari  kondisi tata 

kehidupan suatu Negara pada saat tertentu dan bersifat dinamik. Dalam kerangka 

pemahaman atau  pembinaan tata kehidupan nasional tersebut diperlukan 

penyederhanaan tertentu dalam bentuk model yang merupakan hasil pemetaan dari 

keadaan nyata. Semua aspek dalam tata kehidupan di petakan dengan cara many to one 

menjadi beberapa gatra saja dengan maksud agar memudahkan pengamatan maupun 

pemahaman interaksinya. Sehingga dengan demikian gatra merupakan representasi 

dari beberapa aspek kehidupan, yang dalam bahasa matematikanya tiap gatra adalah 

tidak lain dari hasil pemetaan beberapa aspek kehidupan. Selanjutnya peta dari tata 

kehidupan nyata tingkat nasional disebut model tata kehidupan nasional atau model 

ketahanan nasional.  

 

Berikut 8 (delapan) aspek kehidupan nasional (astra gatra) yang menjadi pilar 

kehidupan nasional dan dikemukakan oleh lemhanas (lembaga pertahanan nasional) 

ini. aspek pertama dikelompokkan menjadi tiga yaitu Aspek Statis (Tri Gatra) dengan 

materi: (1) Geografis, (2) Sumber kekayaan alam, (3) Demografis. Sedangkan aspek 

yang kedua dibagi menjadi lima aspek yaitu Aspek dinamis (panca gatra) dengan 

materi: (1) Ideologi, (2) Politik, (3) Ekonomi, (4) Sosial budaya, ( 5) Hankam.  Berikut 

hubungan antar gatra itu dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar Hubungan antar Gatra dalam asta gatra. 

Sumber: Wahono. 2011 

 

Berdasarkan gambar diatas untuk menciptakan suatu ketahanan nasional suatu 

Negara, geografi merupakan objek yang terpenting dan mendasar untuk menciptakan 

kedaulatan Negara NKRI, namun kenyataannya pada dunia pendidikan Indonesia 

geografi bukanlah merupakan hal yang penting yang harus dipelajari sehingga wajar 

kalau masyarakat Indonesia tidak tahu akan wilayahnya sendiri. 

 

• MEMBENTUK WAWASAN KITRIS PADA MASALAH LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN 

Dalam Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha secara 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 ketrampilan yang 

dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam geografi diajarkan 

bagaimana permasalahan lingkungan yang ada khususnya di wilayah Indonesia, 

masalah kebencanaan yang saat ini sudah tersebar hampir di seluruh tanah air serta 

bagaimana penanggulangannya. Sehingga dengan begitu akan muncul masyarakat 

yang kritis dan mencintai lingkungannya. 

 

• MEMBENTUK WAWASAN GLOBAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ASET 

NEGARA 

Dalam pembelajaran geografi kita diajarkan bagaimana kita mengenali permukaan 

bumi ini serta bagaimana pengelolaan sumberdaya sebagai suatu aset Negara untuk 

mensejahterahkan masyarakatnya. Selain itu bagaimana melalui pendekatan geografis 

konstelasi dunia global dapat menjadi salah satu acuan dalam memanfaatkan 

sumberdaya secara arif dan maksimal. Melalui pendidikan geografi, peluang-peluang 

serta ancaman-ancaman yang berkembang di dunia eksternal dapat dikemas secara 

sederhana dan mudah dipahami melalui visualisasi spasial seperti peta, agar setiap 

individu bangsa dapat mengetahui pola interkasinya. 
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• GEOGRAFI SEBAGAI MODAL DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL  

Dengan melihat berbagai sesuatu yang diciptakan melalui pembelajaran ilmu geografi, 

serta begitu pentingnya posisi geografi dalam suatu Negara demi terciptanya 

masyarakat yang cinta tanah air, menciptakan ketahanan nasional yang baik, maka 

sudah sewajarnya geografi dapat disampaikan sejak dini kepada masyarakat demi 

terciptanya masyarakat yang bangga akan wilayahnya, bisa mengelolah potensi 

wilayahnya dengan baik dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi lingkungan 

demi terciptanya lingkungan yang sehat yang akan datang. Sehingga kebanggan dan 

kemampuan mengelola potensi tersebut merupakan titik awal dari kesuksesan 

pembangunan nasional. 

 

1.8 POTENSI PENDIDIKAN GEOGRAFI DI INDONESIA 

Perkembangan dunia keilmuan saat ini tidak akan terlepas dari dasar-dasar filosofis 

pembentuknya. Ilmu akan terus semakin berkembang seiring kebutuhan akan menjawab 

berbagai masalah kehidupan manusianya. Hal ini yang mendasari bahwa runtutan berbagai 

perkembangan keilmuan yang saat ini berkembang di masyarakat merupakan turunan dari 

dasar-dasar filosofis ilmu. Ilmu berkembang untuk kehidupan manusia di muka bumi. 

Sedangkan seluruh permukaan bumi merupakan domain kajian utama Geografi. Oleh sebab itu 

banyak ahli telah mengemukakan bahwa Geografi merupakan “mother of science”. Seperti yang 

tergambar dalam skematik di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar Hubungan Ilmu Geografi dengan Perkembangan Pencetusan Ahli Keilmuan Lain 

Sumber : Pemikiran Prof. Dr. Suratman, M.Sc (2010) 

 

Permasalahan sekaligus menjadi tantangan saat ini adalah berdasarkan peluang peran 

geografi dalam mendukung kedaulatan bangsa dan terbentuknya negara tersebut. 

Keterdapatan keahlian geografi di Indonesia ini masih minim. Hal ini yang kemudian 

menjadikan kelemahan di negara kita dalam melihat potensi sumberdaya yang ada sekaligus 
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pola pemanfaatan sehingga akan berdampak terhadap kejadian tertentu baik bersifat positif 

maupun negatif. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati alangkah potensialnya jikalau setiap 

individu bangsa dapat menerapkan pendekatan kegeografian dalam melihat setiap peluang 

dan ancaman kedepan. Sekaligus membentuk jiwa bangga serta visioner didalam 

melaksanakan pembangunan di negara ini. 

 

 

 

 


