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Penelitian ini berusaha melihat relasi regionalisasi kebudayaan dalam 

praktik sosial masyarakat dengan mengambil studi jaring – jaring kebudayaan – 
sosial masyarakat di wilayah nodal, yaitu: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 
dan Bekasi. Argumen yang dibangun yakni kebudayaan pada dasarnya adalah 
cara atau praktik pembentukan diri (self) atau cara diri mengada melalui 
tindakan-tindakan yang dilangsungkan secara terus menerus di dalam 
masyarakat. Jika meminjam istilah Bourdieu (1977), hal tersebut dikenal dengan 
habitus. Sementara regionalisasi kebudayaan yaitu berupa upaya  
mengelompokkan atau mengklasifikasikan unsur – unsur  kebudayaan pada 
suatu wilayah. Dari pemetaan regionalisasi kebudayaan inilah dapat memetakan 
bagaimana dinamika praktik sosial masyarakat, dan relasinya dengan wilayah – 
wilayah lain yang saling terkait. Penelitian direncanakan dua tahap, tahap 
pertama untuk mengidentifikasi jarring wilayah nodal Jabodetabek dan identitas 
kebudayaan-sosial di Kawasan Jabodetabek, serta osmosis kebudayaan, modal 
sosial dan praktik sosial kawasan Jabodetabek.  

Hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa dari masing – masing wilayah 
nodal ini dengan berbagai aspek sosial – budaya yang heterogen, dimana 
masyarakat di wilayah tersebut sudah dihuni oleh berbagai kaum pendatang 
yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Akhirnya terbentuk akulturasi 
kebudayaan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa bentuk kebudayaan asli di daerah 
nodal tersebut tidak hilang walaupun banyaknya kebudayaan yang masuk 
melalui perkembangan masyarakatnya dari berbagai daerah. Namun justru 
kebudayaan asli berkembang akibat adanya pengaruh dari kebudayaan lain. 
Akulturasi budaya tersebut kemudian dimapankan dalam struktur sosial 
masyarakat tersebut melalui mekanisme difusi budaya. Realita ini secara sosio-
geografis sejalan dengan teori melting pot dimana suatu wilayah dengan lokasi 
geografis yang sangat strategis seperti kawasann Jabodetabek merupakan 
tempat saling berinterakinya berbagai etnik beserta identitas budaya masing-
masing yangsaling mempengaruhi. 

Dengan adanya akulturasi kebudayaan dalam setiap wilayah nodal, 
rupanya terjadi juga resapan kebudayaan dalam jaring – jaring kebudayaan antar 
wilayah nodal ini atau terjadinya osmosis kebudayaan. Dengan kata lain antar 
wilayah nodal (Jabodetabek) ini tidak terjadi dialektika kebudayaan yang 
berujung pada negasi kebudayaan, tetapi justru terjadinya adaptasi kebudayaan 
melalui osmosis kebudayaan tersebut. Dari proses osmosis kebudayaan 
tersebut, kemudian memiliki relasi dalam praktik sosial antar masyarakatnya. 
Dimana relasi yang paling kuat yakni adanya konstruksi identitas sosial ke 
wilayahan. Namun konstruksi identitas sosial tersebut rupanya tidak menjadi 
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pemicu terjadinya konflik sosial. Justru praktik sosial yang terjadi bersifat cair dan 
dinamis. 

Konteks bentuk kebudayaan yang terjadi di masyarakat pada wilayah 
nodal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang terjadi 
berupa akulturasi kebudayaan. Akulturasi itu kemudian dimapankan melalui difusi 
budaya oleh masyarakatnya. Sementara secara jaring kebudayaan antar wilayah 
nodal terjadi osmosis kebudayaan. Sedangkan dalam aspek praktik sosial, 
dengan adanya regionalisasi kebudayaan kemudian mengkonstruksi identitas 
sosial masyarakat. Namun hal tersebut tidak menjadi sumber masalah atau 
konflik sosial antar wilayah nodal. Melihat kondisi tersebut, maka ini sebenarnya 
dapat menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk dapat menjalin kerjasama di 
berbagai sektor dalam rangka meningkatkan peradaban kebudayaan, 
keharmonisan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Selain itu juga, melalui 
kebudayaan setidaknya dapat menjadi pendekatan alternatif bagi pemerintah 
untuk meminimalisir masalah atau konflik sosial yang terjadi antar masyarakat.  

 
Kata kunci: regionalisasi kebudayaan, wilayah nodal, praktik sosial. 
 
 
PENDAHULUAN 

 Sebagai makhuk yang berbudaya, tindakan manusia sebagai perwujudan 

kesadarannya terhadap lingkungan yang meliputinya itu akan membentuk 

jaringan-jaringan yang disebut kultur atau budaya. Menurut Bakker (1984, h. 37), 

budaya merupakan penciptaan dan perkembangan nilai yang meliputi segala 

apa yang ada dalam alam fisik, personal, dan sosial yang disempurnakan untuk 

realisasi tenaga manusia dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Arybowo, 

bahwa pada hakikatnya manusia secara filosofis dikonstruksi melalui realitas 

budayanya (2010, h. 209 – 229). Kebudayaan dengan segala dinamikanya tidak 

lepas atas dimensi kesadaran manusia maupun masyarakat (Geertz, 1992).  

Kebudayaan dalam kaitan dengan dimensi-dimensi manusia dapat dilihat 

dalam dua sudut, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata kerja. Kata benda 

disini berarti kebudayaan dilihat sebagai hasil produksi kreativitas manusia 

sebagai sesuatu yang sudah jadi, beku, dan mati (meskipun merupakan hasil 

dari kesadaran, kehendak, dimensi rohani dan jasmani). Sedangkan sebagai 

kata kerja berarti kebudayaan dilihat sebagai proses yang tumbuh, berkembang 

terus, sebagai ekspresi tindakan sadar manusia dalam mengolah lingkungannya. 

Jadi kebudayaan pada dasarnya merupakan segala perwujudan daya kreasi 

manusia, baik yang spiritual, mental, maupun material. Penempatan kebudayaan 

sebagai kata kerja membawa konsekuansi logis, yaitu manusia sebagai subjek 

sadar diri dan aktor dari tindakan-tindakannya.  

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal ini kebudayaan pada hakikatnya 

menjadi pengikat dalam kehidupan manusia. Kebudayaan menjadi identitas 

dalam suatu kehidupan manusia maupun masyarakat, bahwa kebudayaan 

memiliki relasi dengan kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Karena 

adanya relasi inilah yang membuat pola regionalisasi kebudayaan dalam setiap 

masyarakat sebagai identitas yang khas pada dirinya. 

 Menurut Taylor (2010), Berger dan Luckmann (1990), kebudayaan pada 

dasarnya adalah cara atau praktik pembentukan diri (self) atau cara diri mengada 
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melalui tindakan-tindakan yang dilangsungkan secara terus menerus di dalam 

masyarakat. Jika meminjam istilah Bourdieu (1977), hal tersebut dikenal dengan 

habitus. Dimana habitus merupakan hasil dari suatu proses internalisasi yang 

meliputi struktur persepsi, modus apresiasi, dan sistem-sistem klasifikasi 

tindakan kedalam diri seseorang yang  kemudian tereksternalisasi ulang dalam 

bentuk tindakan, yang pada gilirannya menjadi elemen-elemen pembentuk 

struktur sosial obyektif. Habitus terinternalisasi secara relatif lama dan kadang 

terlupakan dari sisi prosesnya.  Dengan begitu maka habitus melibatkan 

proses kesejarahan yang panjang dan mendarah-daging pada agen, 

terinternalisasi seakan alami, meresap, terdisposisi, dan menjadi bagian inheren 

dari agen (Bourdieu, 1977). 

Regionalisasi kebudayaan yaitu berupa upaya  mengelompokkan atau 

mengklasifikasikan unsur – unsur  kebudayaan pada suatu wilayah. Konsep 

regionalisasi tidak lepas dari kajian geografi. Menurut Sumaatmadja (1988, h. 51) 

regionalisasi menentukan pewilayahan suatu wilayah di permukaan bumi dengan 

menggunakan kriteria geografi hasil relasi keruangan aspek-aspek yang secara 

umum lebih menonjol atau lebih dominan pada wilayah yang bersangkutan. 

 Sedangkan secara sosiologis, regionalisasi kebudayaan ini memiliki 

implikasi terhadap dinamika praktik sosial masyarakat, dalam hal ini menentukan 

pola perilaku, struktur, maupun sistem, yang kemudian membentuk habitus. Dari 

pemetaan regionalisasi kebudayaan inilah kita dapat memetakan karakteristik 

dinamika praktik sosial masyarakat. 

Dari uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian awal 

mengenai regionalisasi kebudayaan dalam lingkup wilayah nodal Jakarta, Bogor, 

Depok, Tangerang, dan Bekasi atau dikenal dengan istilah Jabodetabek. Wilayah 

nodal sendiri menurut Budihardjo (1995) yaitu suatu konsep wilayah yang secara 

fungsional memiliki sifat saling ketergantungan antara pusat (inti) dan daerah 

dibelakangnya (hinterland). Lebih lanjut Budihardjo (1995) menambahkan bahwa 

ketergantungan antara wilayah pusat dan daerah dapat dilihat dari faktor 

produksi, penduduk, barang dan jasa, komunikasi, transportasi serta 

perhubungan di antara keduanya. Struktur dari wilayah nodal dapat digambarkan 

berupa suatu sel hidup dengan adanya inti dan plasma yang saling melengkapi. 

Intergrasi fungsional merupakan dasar hubungan ketergantungan atas dasar 

kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Maka untuk itu dalam penelitian ini 

peneliti ingin melihat bagaimana kebudayaan yang ada pada wilayah nodal 

kemudian memiliki relasi terhadap dinamika praktik sosial masyarakatnya, 

bahkan dimungkinkan dari silang kebudayaan antar wilayah ini lalu 

mempengaruhi masyarakat di wilayah lain, atau terjadinya osmosis kebudayaan. 

Dari sinilah habitus terjalin dalam ranah jaring – jaring kebudayaan pada wilayah 

nodal. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terbagi menjadi dua tahap. Dimana 

tahap pertama yang saat ini dilakukan penelitian, peneliti lebih memfokuskan 

melihat bentuk interaksi kebudayaan – sosial yang terbangun di dalam dan antar 

wilayah nodal. Dengan kata lain, penelitian awal ini merupakan bentuk 

pendeskripsian mengenai bentuk kebudayaan dan dinamika dalam tatanan 

praktik sosial. Kemudian dari hasil penelitian ini, akan membantu peneliti untuk 
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melakukan penelitian kedua atau penelitian lanjutan. Dimana penelitian kedua 

atau lanjutan ini berkaitan dengan bagaimana proses relasi religionalisasi 

kebudayaan bermain dalam aspek politik dan kekuasaan. Kiranya inilah 

gambaran latar belakang mengenai penelitian ini. 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan dalam penelitian ini yaitu: 

(a) bagaimana jaring kebudayaan di wilayah nodal Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)? b Bagaimana identitas kebudayaan-

sosial masyarakat yang ada pada wilayah nodal Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek); (c) bagaimana osmosis kebudayaan, 

modal sosial dan praktik sosial kawasan Jabodetabek? 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian tahap  ini yaitu: (a) Untuk 

menjelaskan bentuk kebudayaan masyarakat yang ada pada wilayah nodal 

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dalam konteks 

regionalisasi kebudayaan.; (b) Untuk menjelaskan dinamika relasi regionalisasi 

kebudayaan dalam tatanan praktik sosial masyarakat di wilayah nodal Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). 

 Manfaat dari penelitian tahap awal ini adalah; (a) referensi maupun 

pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya dalam menerapkan kebijakan 

sosial sesuai karakteristik kebudayaan dan sosial masyarakatnya; (b) dapat 

bermanfaat bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih jauh masalah 

regionalisasi kebudayaan dalam mempengaruhi dinamika praktik sosial 

masyarakatnya. ; (c) proses implementasi terhadap Tridharma Perguruan Tinggi, 

khususnya dalam bidang penelitian, dan sekaligus sebagai medium 

pengembangan keilmuan bagi peneliti sendiri. 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif jenis 

penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini di daerah Jakarta, Kota Bogor, Kota 

Depok, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi. Waktu penelitian ini selama 5 bulan, 

dari bulan Juni sampai Oktober 2014. 

 Unit analisis yang dipilih dalam penelitian masing-masing mewakili 

elemen organisasi pemerintahan daerah, perguruan tinggi, dan tokoh 

masyarakat  yang ada di masing-masing wilayah terkait. Unsur sebagai berikut: 

a) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta; b) Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi. Unit 

analisis berikutnya adalah akademisi perguruan tinggi dari Universitas Negeri 

Jakarta; Institut Pertanian Bogor, Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) 

Tangerang , Universitas Islam 45 Bekasi. Adapun teknik penarikan sampling 

dalam pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik penarikan 

purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik wawancara 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam (in-

depth interview).  

 Analisis data dilakukan secara interpretative yang meliputi; 

pengorganisasian data, pengolahan data, penarikan kesimpulan. Untuk 

melengkapai keabsahan data maka dilakukan tringulasi data dengan cara 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 
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membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan-pandangan orang.  

 

PEMBAHASAN 

Jabodetabek Sebagai Jaring Wilayah Nodal 

 Terkonstruksinya sebuah peradaban manusia tidak lepas atas dialektika 

berbagai aspek kehidupan, khususnya aspek kebudayaan – sosial. Dimana 

Indonesia yang memiliki berbagai kehidupan multikulturalnya kemudian menjadi 

modal untuk proses perkembangan peradaban manusia, yang dimana daya 

kreatif kemajemukan, daya relijiusitas, daya budaya, daya sosial-ekonomi dan 

local wisdom memberikan sumbangan terbaik bagi proses ke-Indonesia-an. 

Proses meng-Indonesia merupakan proses budaya kebhinekaan yang sering kali 

dalam sejarah menyumbangkan konsensus yang menghidupi Indonesia dengan 

perekat kemauan merdeka, kemauan untuk menjadi yang beradab, kemauan 

untuk kesejahteraan, kemauan untuk hidup saling harmonis, dan kemauan untuk 

dapat maju secara bersama sebagai sebuah bangsa. Secara mikro, kondisi ke 

Indonesia tersebut dapat kita lihat dalam aspek pada kehidupan di wilayah nodal 

Jabodetabek. Dimana wilayah nodal ini menjadi wilayah yang secara fungsional 

memiliki sifat saling ketergantungan antara pusat yakni Jakarta dan daerah 

dibelakangnya (hinterland) yaitu Bogor, Depok, Tagerang, Bekasi. 

Ketergantungan antara pusat dan daerah dibelakangnya ini dapat dilihat dari 

berbagai kegiatan produksi barang dan jasa, interaksi sosial, komunikasi, 

kebudayaan, pendidikan, transportasi serta perhubungan di antara keduanya. 

Struktur dari wilayah nodal ini setidaknya dapat dianalogikan seperti sebuah sel 

hidup dengan adanya inti dan plasma yang saling melengkapi. Dimana intergrasi 

fungsional menjadi dasar hubungan ketergantungan atas dasar kepentingan 

masyarakat di wilayah tersebut. Kondisi itulah yang kemudian menjadi ciri khas 

suatu wilayah nodal. 

 Pada konteks Jabodetabek, rupanya konsep wilayah nodal yang 

terbangun tidak lepas karena adanya berbagai faktor yang melatarbelakanginya. 

Dimana mekanisme kehidupan kebudayaan – sosial yang sudah berlangsung 

lama, menjadi perekat dalam jaring – jaring simbiosis mutualisme. Interaksi dan 

kerjasama yang sudah terbangun ini, pada akhirnya membuat antar wilayah 

saling mendukung dalam proses kemajuan kesejahteraan masyarakatnya 

maupun perkembangan wilayahnya. Dengan demikian Jabodetabek sebagai 

wilayah nodal, sebenarnya dapat menjadi role model bagi wilayah nodal lain. 

 

Identitas Kebudayaan-Sosial Jabodetabek 

 Pada hakikatnya disetiap wilayah memiliki karakteristik kebudayaan – 

sosial yang berbeda dengan wilayah lain. Dengan karakteristik itu kemudian 

setiap wilayah memiliki identitasnya masing – masing. Namun bagi wilayah yang 

sudah mengalami proses perkembangan di berbagai aspek kehidupan dan 

tingginya laju pertumbuhan penduduk dari luar wilayah, tentu ini membuka celah 

adanya pengaruh bagi kebudayaan – sosial di wilayah tersebut. Oleh karena 

itulah hal yang wajar bilamana dalam suatu wilayah mengalami perpaduan 

budaya, baik akulturasi maupun asimilasi. Dan wilayah yang termasuk 
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mengalami pengaruh kebudayaan-sosial antara lain wilayah nodal yang terdiri 

dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. 

 

A. Kebudayaan – Sosial Kota Jakarta 

 Secara Astronomis DKI Jakarta terletak antara 5°19’12’’ sampai 6°23’54” 

Lintang Selatan dan 106°22’42” sampai 106°58’18” Bujur Timur dengan 

ketinggian 7 mdpl. Sementara itu batas-batas wilayah DKI Jakarta, yaitu sebelah 

utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan 

Kabupaten Bekasi, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, dan 

sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. DKI Jakarta sebagai 

ibukota negara memiliki luas sekitar 661,52 km2 untuk darat, dan lautan sekitar 

6.977,5 km2.  

 DKI Jakarta memiliki status khusus sebagai Daerah Khusus Ibukota 

berdasarkan Pasal 6 UU No.5 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No.25 Tahun 1978 wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam 5 

wilayah kota dan 1 kabupaten yang setingkat dengan kotamadya Daerah Tingkat 

II dan berada langsung di bawah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari 

44 kecamatan dan 267 kelurahan.  

 Berdasarkan aspek kebudayaan, Jakarta disebut sebagai budaya mestizo 

atau campuran budaya dari beragam etnis. Dimana sejak jaman Belanda, 

Jakarta menjadi magnet bagi para pendatang di luar wilayah Jakarta untuk 

datang ke wilayah ini. Oleh karena itu secara kebudayaan – sosial, masyarakat 

Jakarta sangat tinggi tingkat heterogenitasnya, baik dari segi suku, agama, ras, 

maupun etnis. Adapun suku-suku yang ada di Jakarta  antara lain Betawi, Jawa, 

Sunda, Minang, Batak, Bugis, Aceh, Ambon, Flores, dan masih banyak lagi. 

Selain itu juga, Jakarta dipengaruhi oleh budaya Arab, Tiongkok, India dan 

Portugis. Oleh karena itu tidak heran dalam beberapa produk kebudayaan 

Jakarta, ada unsur – unsur yang bernilai kebudayaan tersebut. Sementara itu 

suku Betawi yang diyakini sebagai penduduk asli Jakarta sebenarnya berasal 

dari hasil perkawinan antar etnis dan bangsa dimasa lalu (Chaer, 2012). Dimana 

orang Betawi lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lain yang sudah lebih 

dulu hidup di Jakarta, seperti orang Sunda, Jawa, Arab, Bugis, Makassar, 

Ambon, Melayu, dan Tionghoa.  

 Ada beberapa hal yang menjadi sifat positif dari masyarakat Betawi yaitu 

jiwa sosial mereka sangat tinggi. Walaupun kadang-kadang dalam beberapa hal 

mereka cenderung tendensius. Selain itu masyarakat Betawi juga sangat 

menjaga nilai-nilai agama yang tercermin dari ajaran orang tua kepada anak-

anaknya. Masyarakat Betawi juga sangat menghargai pluralisme. Hal ini terlihat 

dengan hubungan yang baik antara masyarakat Betawi dengan penduduk 

pendatang dari luar Jakarta (Chaer, 2012). Masyarakat Betawi juga sangat 

menghormati budaya yang mereka miliki. Hal ini terbukti dari perilaku 

kebanyakan masyarakatnya yang masih memainkan lakon atau kebudayaan 

yang diwariskan dari masa ke masa seperti lenong, ondel-ondel, gambang 

kromong, dan masakan khas Betawi. 

 Jakarta sebagai wilayah inti dalam wilayah nodal memainkan peran 

penting dan strategis dalam menggerakan ruang – ruang kebudayaan – sosial 
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antar wilayah nodal yang lain. Maka untuk itu perannya yaitu turut mendukung 

proses perkembangan masyarakat dan wilayah disekitarnya. Sehingga simbiosis 

mutualisme berjalan secara harmonis dan saling menguntungkan satu sama lain. 

 

B. Kebudayaan – Sosial Kota Bogor 

 Kota Bogor terletak di antara 106°43’30”BT -106°51’00”BT dan 30’30”LS 

– 6°41’00”LS. Kota Bogor memiliki jarak sekitar 60 Km dari wilayah Ibu kota DKI 

Jakarta. Secara administrasi, Kota Bogor berbatasan wilayah dengan 

kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor, antara lain sebelah Utara 

berbatasan dengan Sukaraja, Bojong Gede dan Kemang; sebelah timur 

berbatasan dengan Sukaraja dan Ciawi; sebelah Selatan berbatasan dengan 

Cijeruk dan Caringin; dan di sebelah Barat berbatasan dengan Ciomas, Kemang 

dan Dramaga. Sementara secara demografi, menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS) Provinsi Jawa Barat sampai tahun2012 Kota Bogor memiliki jumlah 

penduduk yaitu 987.448 jiwa. 

 Kota Bogor terletak pada ketinggian 190 sampai 330 meter dari 

permukaan laut. Udaranya yang relatif sejuk dengan suhu udara rata-rata setiap 

bulannya adalah 26 °C dan kelembaban udaranya kurang lebih 70%. Suhu rata-

rata terendah di Kota Bogor adalah 21,8 °C. Selain itu juga Kota Bogor yang 

terletak pada kaki Gunung Salak dan Gunung Gede membuat wilayah ini 

memiliki potensi tinggi akan hujan orografi. Kemudian angin laut dari laut jawa 

yang membawa banyak uap air yang kemudian terkondensasi membuat Kota 

Bogor sering mengalami hujan. Bahkan intensitas hujan di Kota Bogor mencapai 

70% dalam setahun, hal inilah yang kemudian Kota Bogor dikenal sebagai Kota 

Hujan. Keunikan iklim lokal serta struktur tanah yang subur ini yang kemudian 

menarik minat para ilmuwan di era kolonial Belanda untuk menjadikan Bogor 

sebagai pusat penelitian botani maupun pertanian, bahkan sampai hari ini.  

 Selain keunikan iklim dan morfologinya, Kota Bogor  juga menjadi salah 

satu kawasan di Tatar Sunda yang kaya akan sumber daya arkeologis dari 

berbagai periode budaya. Peninggalan-peninggalan tersebut antara lain berasal 

dari masa prasejarah hingga ke periode-periode budaya berikutnya, seperti masa 

klasik, masa Islam, serta dari masa pengaruh Eropa. Persebaran lokasi 

penemuan peninggalan-peninggalan tersebut hampir tersebar di seluruh wilayah 

Bogor (Hafidz, 2012). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di 

kawasan Bogor Selatan dan Bogor Barat telah diperoleh data tentang tinggalan 

arkeologi yang cukup beragam, baik dari jenis maupun bentuknya.  Penelitian 

yang yang dilakukan yang lebih tepat disebut sebagai penelitian historical-

archaeology yang telah dapat menunjukkan bahwa peninggalan tersebut 

termasuk benda cagar budaya.  

 Kota Bogor juga dipengaruhi oleh kebudayaan dari luar, seperti etnis 

Tionghoa dan Arab. Dimana kawasan etnis Tionghoa di Kota Bogor ditandai 

dengan keberadaan vihara tertua yang di bangun di Kota Bogor. Vihara ini di 

kenal dengan Vihara Dhanagun. Sedangkan untuk kawasan etnis Arab berada di 

sekitar wilayah yang sekarang dinamakan kawasan Empang (Hafidz, 2012). 

 Seiring dengan perkembangan masa, perlahan kawasan ini mengalami 

perubahan-perubahan, baik fisik, sosial dan budaya. Namun kawasan ini tetap 
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mempunyai corak budaya khas yang dimiliki etnis keturunan Arab di Kota Bogor. 

Namun yang jelas, kawasan Empang kemudian menjadi permukiman cikal bakal 

lahirnya Kota Bogor. Melalui kawasan Empang, kemudian menjadi embrio dari 

akulturasi maupun asimilasi yang terjadi di Kota Bogor, yakni antara etnis Sunda 

dengan etnis Arab. 

 Tidak hanya etnis Tionghoa maupun Arab yang menjadi embrio lahirnya 

akulturasi maupun asimilasi di Kota Bogor. Seiring laju perkembangan Kota 

Bogor dengan segala potensinya (khususnya ekonomi), membuat penduduk dari 

luar daerah Kota Bogor berdatangan, seperti Jawa, Betawi, Palembang, 

Kalimantan. Kedatangan penduduk dari luar Kota Bogor ini perlahan mewarnai 

pola kebudayaan – sosial masyarakat di Kota Bogor. Akan tetapi kedatangan 

penduduk yang berasal dari luar Kota Bogor, tidak menjadi masalah yang serius 

dalam menciptakan kerawanan sosial di wilayah ini. 

 

C. Kebudayaan – sosial Kota Depok 

 Secara Astronomis, Kota Depok terletak pada koordinat 60 19’ 00’’ – 60 

28’ 00’’ Lintang Selatan dan 1060 43’ 00’’ – 1060 55’ 30’’ Bujur Timur. Kota 

Depok berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam wilayah 

Jabodetabek. Kota Depok sebagai wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai 

luas wilayah sekitar 200,29 km². Sementara dalam aspek demografi, 

berdasarkan data yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Depok, jumlah penduduk Kota Depok sampai dengan 25 Maret tahun 2014 

adalah sebanyak 2.007.610 jiwa. 

 Kota Depok sendiri sebelumnya merupakan salah satu kecamatan dalam 

wilayah di Kabupaten Bogor. Kemudian pada tahun 1982 mendapat status kota 

administratif. Lalu terhitung pada 20 April 1999, Depok ditetapkan menjadi 

kotamadya yang terpisah dari Kabupaten Bogor, yang saat ini dikenal sebagai 

Kota Depok. Kota Depok terdiri atas 11 kecamatan, yang dibagi menjadi 63 

kelurahan. Walaupun Kota Depok termasuk kedalam wilayah atau Provinsi Jawa 

Barat, tapi bahasa yang digunakan di Kota Depok adalah bahasa Betawi. Hal ini 

disebabkan karena orang Depok pada umumnya merupakan masyarakat 

pindahan atau migrasi dari Jakarta. 

 Selain itu juga Kota Depok di era kolonial termasuk wilayah yang menjadi 

persinggahan orang – orang Belanda. Oleh karena itu di Kota Depok banyak 

sekali peninggalan peninggalan Belanda yang masih utuh sampai sekarang, 

misalnya saja jembatan panus yang ada di depok lama, lalu old house yang 

sekarang berada dalam kawasan Mall Margocity. Tidak hanya itu saja, di Kota 

Depok juga terdapat sebuah tugu yang berada di daerah tanah baru. Tugu itu 

terletak pada sebuah persimpangan jalan, sehingga jangan heran ketika tugu 

tersebut menjadi sebuah patokan untuk menunjukan wilayah Tanah Baru. Tugu 

tersebut merupakan Tugu Gong Si Bolong. Dimana Gong si Bolong merupakan 

salah satu kesenian khas Kota Depok.  

 Secara dinamika kebudayaan – sosial, Kota Depok termasuk wilayah 

nodal yang mengalami proses akulturasi bahkan asimilasi. Hal ini tidak lepas dari 

konsekuensi perkembangan Kota Depok diberbagai bidang, yang pada akhirnya 

menjadi daya tarik penduduk luar Kota Depok untuk berdatangan dengan 
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maksud menetap dan menjadi bagian dari masyarakat Kota Depok. Proses 

kedatangan penduduk yang berasal dari luar ini kemudian turut memberikan 

penetrasi kebudayaan kepada kebudayaan Kota Depok itu sendiri. Sehingga 

tidak heran untuk konteks saat ini, kebudayaan otentik Kota Depok mulai 

mengalami keberagaman akibat pengaruh dari berbagai kebudayaan yang 

dimiliki dan dibawah oleh penduduk pendatang di Kota Depok. 

 

D. Kebudayaan – Sosial Kota Tangerang 

 Secara Astronomis, Kota Tangerang terletak pada posisi 106 36 - 106 42 

Bujur Timur (BT) dan 6 6 - 6 Lintang Selatan (LS). Dimana batas wilayah Kota 

Tangerang yaitu: Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan 

Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang; Sebelah Selatan berbatasan 

dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong dengan DKI Jakarta; dan 

sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. 

Lalu untuk Kota Tangerang terdiri dari 13 kecamatan, dan 104 kelurahan. 

Kemudian secara demografi, jumlah penduduk Kota Tangerang sampai tahun 

2013 yakni 1.952.396 jiwa. 

 Dalam konteks kebudayaan – sosial, Kota Tangerang termasuk juga yang 

mengalami proses akulturasi bahkan asimilasi. Hal tersebut terjadi karena di Kota 

Tangerang bermukim berbagai masyarakat dengan segala perbedaan suku 

ataupun etnis, seperti Betawi, Tionghoa, Makasar, Lampung, dan Sunda. Dari 

sekian suku ataupun etnis tersebut, yang paling banyak mempengaruhi suasana 

kebudayaan masyarakat Kota Tangerang yaitu kebudayaan masyarakat 

Tionghoa. Oleh karena itu tidak heran jika di Kota Tangerang banyak bangunan-

bangunan dari hasil peninggalan masyarakat Tionghoa. Peninggalan 

kebudayaan fisik tersebut seperti: Klenteng Boen Tek Bio, Klenteng Boen San 

Bio, Klenteng Boen Hay Bio, Rumah Kapitan Oey Dji San, Rumah Keluarga Tan 

Un Long, Makam Kapitan Oey Giok Koen, Makam Kapitan Oey Kiat Tjin, Rumah 

Kebaya, Perahu Pecun, dan Kereta Jenazah. 

 Berbagai kebudayaan pun berkembang di Kota Tangerang, khususnya 

kebudayaan yang banyak dipengaruhi dari kebudayaan Tionghoa. Hal tersebut 

setidaknya dapat dilihat pada berbagai kesenian yang dimiliki oleh Kota 

Tangerang. Misalnya saja Tari Lenggang Cisadane. Dimana Tari Lenggang 

Cisadane merupakan perpaduan dari unsur budaya yang ada di Kota Tangerang 

seperti budaya Sunda, Jawa, Betawi, Cina, dan Arab. Kemudian kesenian 

Barongsai. Dimana kesenian ini terdiri dari beberapa jenis antara lain Kilin, 

Peking Say, Lang Say, Samujie. Barongsai sendiri merupakan kesenian yang 

berasal dari kebudayaan etnis Tionghoa, yang kemudian seiring perkembangan 

jaman mengalami adaptasi dengan kebudayaan lokal. Kesenian selanjutnya 

yaitu Gambang Kromong. Gambang Kromong sendiri merupakan sejenis orkes 

yang memadukan gamelan dengan alat-alat musik Tionghoa, seperti sukong, 

tehyan dan kongahyan. Disebut Gambang Kromong karena diadopsi dari nama 

dua buah alat perkusi yaitu gambang dan kromong. Namun nuansa dinamika 

kebudayaan – sosial Kota Tangerang saat ini tidak lagi dominan dipengaruhi oleh 

kebudayaan Tionghoa. Akan tetapi dengan laju perkembangan Kota Tangerang 

dari berbagai aspek, kemudian tidak berbeda jauh dengan wilayah nodal yang 
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lain membuat penduduk dari luar Kota Tangerang berdatangan untuk kemudian 

menetap menjadi bagian dari penduduk Kota Tangerang. Kondisi itu kemudian 

secara tidak langsung rupanya mempengaruhi perkembangan pola kebudayaan 

– sosial di Kota Tangerang. Hal itu setidaknya dapat dilihat dari contoh adanya 

iringan nyanyian lagu Jawa atau Sunda pada pertunjukan Barongsai. 

 

E. Kebudayaan – Sosial Kota Bekasi 

 Letak Astronomis Kota Bekasi berada pada 106o48’28’’ – 107o27’29’’ 

Bujur Timur dan 6o10’6’’ – 6o30’6’’ Lintang Selatan. Kota Bekasi memiliki luas 

wilayah sekitar 210,49 km2, dengan batas wilayah Kota Bekasi yaitu: Sebelah 

utara berbatasan dengan Kabupaten Bekasi; Sebelah selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok; Sebelah barat berbatasan dengan 

Provinsi DKI Jakarta; dan Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi. 

Secara demografi, jumlah penduduk Kota Bekasi berdasarkan data BPS Provinsi 

Jawa Barat tercata pada  tahun 2012 sebesar 2.448.291 jiwa.  

 Sama halnya dengan Surabaya yang dikenal sebagai Kota Pahlawan, 

Kota Bekasi pun dikenal sebagai Kota Patriot. Pemberian identitas Kota Patriot 

merupakan sebuah penghormatan dan penghargaan yang besar bagi wilayah 

Bekasi sebagai daerah perjuangan dan pertahanan Republik Indonesia pada 

masa kemerdekaan. Gambaran heroisme dan pratiotisme masyarakat Bekasi ini 

kemudian diabadikan dalam berbagai karya seni, misalnya puisi "Karawang-

Bekasi" karya penyair ternama Indonesia yaitu Chairil Anwar; lalu Lagu "Melati di 

Tapal Batas Bekasi" karya Hendri Rotinsulu; dan Novel Legendaris "Di Tepian 

Kali Bekasi". Selain karya seni, heroisme dan pratiotisme masyarakat Bekasi 

juga diabadikan dalam beberapa simbol monumen atau bangunan, seperti 

Monumen Revolusi Rakyat Bekasi (di Alun-Alun Bekasi), Monumen Perjuangan 

Rakyat di Bekasi, Tugu di Agus Salim, Gedung Papak, Tugu Bambu Runcing, 

dan Gedung Tinggi. 

 Dalam aspek dinamika budaya, keragaman kesenian di Kota Bekasi tidak 

lepas karena adanya interaksi dari keberagaman etnis dan unsur budaya yang 

masuk ke daerah Kota Bekasi. Maka untuk itu berdasarkan catatan di 

kelembagaan kesenian Bekasi, keanekaragaman jenis kesenian yang ada di 

Kabupaten dan Kota Bekasi merupakan produk perkembangan budaya yang 

dipengaruhi oleh pergeseran pola hubungan antara penduduk asli dengan 

masyarakat pendatang. Sikap terbuka dari masyarakat Bekasi berkonsekuensi 

pada masuknya unsur-unsur seni yang dibawa oleh masyarakat pendatang. 

 Konsekuensi dari bukti masuknya unsur budaya masyarakat pendatang 

dapat dilihat dari aktivitas kebudayaan – sosial yang mencerminkan unsur-unsur 

etnis tertentu, seperti pengaruh budaya pesisir Jawa yang dapat dilihat pada 

pertunjukan Wayang Kulit; pengaruh budaya Parahiangan yang dapat dilihat 

pada Wayang Golek, pakaian kebaya dan Gelung (sanggul); pengaruh Melayu 

yang dapat dilihat pada Tari Japin dan Musik Gambus; pengaruh Eropa antara 

lain Kesenian Tanjidor; dan pengaruh Cina seperti Tari Cokek. Beragamnya 

pengaruh kebudayaan – sosial masyarakat pendatang ini jelas memperkaya 

khasanah kehidupan budaya – sosial masyarakat Kota Bekasi. 
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 Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat kita lihat bahwa dalam fase 

perkembangan kebudayaan – sosial pada masing – masing wilayah nodal tidak 

lepas dari pengaruh kebudayaan – sosial dari luar. Hal tersebut tentu tidak lepas 

dari kedatangan berbagai penduduk diluar wilayah nodal yang kemudian singgah 

sementara atau menetap tinggal dan kemudian menjadi bagian dari penduduk 

tersebut. Kondisi singgah sementara atau menetap, kemudian secara tidak 

langsung memberikan pengaruh bagi kehidupan kebudayaan – sosial 

masyarakat setempat. Oleh karena itulah menurut Lombard (2005) bahwa pada 

hakikatnya kehidupan kebudayaan pada masyarakat di Indonesia tidak ada yang 

murni kebudayaannya, tetapi kebudayaan itu sudah tersentuh oleh berbagai 

pengaruh kebudayaan luar. Hal ini jugalah yang terjadi pada wilayah nodal, 

dimana terjadi interaksi kebudayaan – sosial.  

 Kemudian dengan adanya proses interaksi kebudayaan – sosial  di dalam 

wilayah nodal, lalu membentuk identitas ke wilayahan dari hasil produk interaksi 

tersebut. Namun identitas kewilayahan yang terjadi pada wilayah nodal, tidak 

menjadi pemicu untuk terciptanya kerawanan atau konflik sosial di masyarakat 

wilayah nodal. Justru identitas itu menjadi positif karena menciptakan ikatan 

emosional untuk saling membantu satu sama lain dalam proses perkembangan 

kehidupan. Proses interaksi itu dapat dilihat pada gambar dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Osmosis Kebudayaan, Modal Sosial, dan Praktik Sosial 

 Wilayah nodal Jabodetabek pada hakikatnya saling memiliki keterkaitan 

satu sama lain, baik dalam hal lapangan pekerjaan, keterkaitan sanak – saudara, 

lingkungan, budaya dan lain sebagainya. Terkait dengan aspek kebudayaan – 

sosial yang dimiliki oleh masing – masing di wilayah nodal ini, dari hasil observasi 

dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, rupanya hasil 

kebudayaan di setiap wilayah nodal saat berinteraksi dengan kebudayaan 

wilayah nodal yang lain tidak terjadi negasi kebudayaan. Justru sebaliknya yang 

terjadi adalah bentuk adaptasi kebudayaan melalui mekanisme osmosis 

kebudayaan.  
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 Terkait dengan makna osmosis kebudayaan secara generik, Lombard 

(2005) mengungkapkan bahwa osmosis kebudayaan berkaitan dengan pengaruh 

kebudayaan yang datangnya dari kebudayaan luar dan kemudian bersimbiosis 

dengan kebudayaan lokal. Jika dikontekstualisasikan pada kasus penelitian ini, 

maka yang dimaksud osmosis kebudayaan disini yaitu bahwa kebudayaan yang 

ada pada setiap wilayah nodal pada akhirnya memiliki kaitan saling bersimbiosis 

antar satu sama lain. Simbiosis inilah yang kemudian secara tidak langsung 

membentuk semacam modal sosial dalam praktik sosial di antara masyarakat 

wilayah nodal. Bentuk modal sosial yang ada pada masyarakat wilayah nodal ini 

dapat dilihat dalam berbagai praktik sosial di ruang – ruang kehidupan 

masyarakat, seperti sosial, ekonomi, bahkan kerjasama kebijakan antar 

pemerintah daerah. 

 Sebagaimana yang kita ketahui bahwa modal sosial merupakan sesuatu 

yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan 

norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam 

suatu masyarakat. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Cox (1995), bahwa 

modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang di 

dukung oleh jaringan norma-norma dan kepercayan sosial yang memungkinkan 

efisiensi dan efektifitas koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. 

Sementara Fukuyama (1995) lebih menekankan modal sosial pada dimensi yang 

lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk 

mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan di dalamnya diikat nilai- 

nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi.  Hal tersebut tanpa rupanya 

terinternalisasi dalam praktik sosial yang terjadi pada masyarakat di wilayah 

nodal. 

 Jika dilihat secara praktik sosial dari modal sosial yang terkonstruksi di 

wilayah nodal ini, terlihat kemampuan masyarakat terbangun untuk saling bekerja 

sama membangun suatu jaringan. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola 

interrelasi yang saling timbal balik dan saling menguntungkan, dan dibangun di 

atas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang 

positif dan kuat. Kekuatan tersebut kemudian semakin maksimal karena 

didukung oleh semangat proaktif  masyarakat antar wilayah nodal untuk saling 

membentuk kohesi sosial dalam hal saling membutuhkan satu sama lain untuk 

tujuan tertentu, khususnya tujuan ekonomi.  

 Adapun modal sosial yang ada tersebut kemudian termanifestasikan 

dalam praktik sosial masyarakat dalam jaring wilayah nodal ini. Setidaknya 

terdapat tiga hal sebagai manifestasi dari praktik sosial tersebut, yakni sebagai 

berikut:  

1) Keaktifan masyarakat dalam suatu jaringan 

Adanya modal sosial yang termanifestasikan dalam praktik sosial masyarakat di 

wilayah nodal ini, setidaknya bukan hanya dibangun oleh satu individu atau 

pemerintah daerah. Justru hal tersebut tumbuh dalam suatu lingkaran praktik 

sosial masyarakat karena adanya kekuatan antar masyarakat untuk aktif dalam 

membangun sejumlah asosiasi dan jaringan. 

2) Adanya hubungan timbal balik (reciprocal) 
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Praktik sosial yang terjalin di antara masyarakat nodal senantiasa diwarnai oleh 

kecenderungan untuk saling bertukar sesuatu hal antar individu dalam suatu 

kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran ini bukanlah sesuatu 

yang dilakukan secara resiprokal seketika seperti dalam proses jual beli, 

melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam nuansa 

altruisme kebudayaan – sosial yang sudah terbangun sekian puluh tahun 

lamanya. Bentuk nyata dari contoh tersebut yakni pola pertukaran dalam ruang – 

ruang ekonomi. 

3) Rasa saling percaya (trust) 

 Keaktifan masyarakat dan terciptanya hubungan timbal balik di wilayah 

nodal, tentu tidak lepas karena adanya rasa kepercayaan antar pihak. Rasa 

saling mempercayai ini merupakan suatu bentuk keinginan untuk mengambil 

resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin 

bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan 

senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling 

tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan dari dan kelompoknya (Lawang, 

2004). Hal ini juga yang dikemukakan oleh Fukuyama (2002), bahwa rasa saling 

mempercayai dalam kehidupan sosial merupakan sikap saling mempercayai di 

masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan 

yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosialnya.  

 Oleh karena itulah jika tindakan masyarakat yang di dasari oleh rasa 

saling mempercayai yang tinggi akan meningkatkan keaktifan masyarakat dalam 

berbagai ragam bentuk dan dimensi, terutama dalam konteks membangun 

kemajuan bersama. Sementara kehancuran rasa saling percaya dalam 

masyarakat akan mengundang hadirnya berbagai problematik sosial yang serius. 

Dimana masyarakat yang kurang memiliki perasaan saling mempercayai akan 

sulit menghindari berbagai situasi kerawanan dan ketidakteraturan sosial. Jika 

hal itu terjadi, maka akan mendatangkan biaya tinggi bagi proses pembangunan 

karena masyarakat cenderung bersikap apatis dan hanya menunggu apa yang 

diberikan oleh pemerintah. 

 Kondisi rasa saling percaya itu justru pada masyarakat di wilayah nodal 

terbangun dengan baik. Hal ini sebagaimana yang terungkap dalam hasil 

penelitian dilapangan. Dimana dari hasil wawancara peneliti ke beberapa 

perwakilan subjek informan di wilayah nodal, mereka secara umum 

mengungkapkan bahwa pada hakikatnya wilayah Jabodetabek itu memiliki ikatan 

sejarah yang saling berkaitan dan memiliki hubungan emosional dalam berbagai 

aspek, antara lain aspek budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan.  

 Berdasarkan uraian di atas, dari ketiga hal tersebut kemudian 

mengkontruksi habitus disetiap generasi masyarakatnya melalui mekanisme 

internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi. Sehingga modal sosial yang sudah 

terbangun antar wilayah nodal ini terus terkokohkan, karena dimapankan melalui 

praktik sosial berupa habitusisasi. Untuk mempermudah memahami dinamika 

antar wilayah nodal dalam praktik sosial dapat dilihat pada  gambar dibawah ini. 
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KESIMPULAN  

 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dari hasil 

penelitian awal ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bentuk kebudayaan masyarakat di wilayah nodal yang mengalami 

interaksi kebudayaan – sosial antara kebudayaan dan penduduk asli 

dengan kebudayaan dan penduduk pendatang, melahirkan suatu 

pengaruh yang berbentuk akulturasi bahkan asimilasi.  

2. Bentuk interaksi dengan kebudayaan wilayah nodal yang lain tidak terjadi 

negasi kebudayaan. Justru sebaliknya yang terjadi adalah bentuk 

adaptasi kebudayaan melalui mekanisme osmosis kebudayaan. Terkait 

dengan makna osmosis kebudayaan secara generik bahwa osmosis 

kebudayaan berkaitan dengan pengaruh kebudayaan yang datangnya 

dari kebudayaan luar dan kemudian bersimbiosis dengan kebudayaan 

lokal. Jika dikontekstualisasikan pada kasus penelitian ini, maka yang 

dimaksud osmosis kebudayaan disini yaitu bahwa kebudayaan yang ada 

pada setiap wilayah nodal pada akhirnya memiliki kaitan saling 

bersimbiosis antar satu sama lain. 

3. Jakarta sebagai daerah inti dan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi 

sebagai daerah dibelakangnya, walaupun secara identitas kebudayaan 

antar wilayah nodal ini berbeda, namun rupanya ini melahirkan sebuah 

modal sosial dalam jaring wilayah nodal. Hal tersebut kemudian 

dimanifestasikan dalam praktik sosial masyarakatnya. Dimana 

masyarakat dalam jaring wilayah nodal ini membentuk praktik sosial yang 

sifatnya positif berupa: (1) Keaktifan dalam jaringan; (2) Hubungan timbal 

– balik; dan (3) Rasa saling percaya. Praktik – praktik sosial tersebut 

kemudian dimapankan melalui habitusisasi yang dibentuk melalui 

mekanisme internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi dalam setiap 

generasi masyarakat di wilayah nodal. 

4. Bentuk kebudayaan yang dimiliki oleh setiap wilayah nodal menjadi 

identitas bagi masyarakatnya. Identitas itu tidak ditempatkan dalam 

tatanan yang negatif, yang dimana dapat memicu terjadinya konflik sosial 
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antar masyarakat wilayah nodal.  Justru identitas ke wilayahan itu saling 

beradaptasi dan menghormati satu sama lain masyarakat di wilayah 

nodal. Hal itu terjadi karena sudah terbentuknya modal sosial dalam jaring 

masyarakat wilayah nodal. Sehingga hal ini sebenarnya dapat menjadi 

modal bagi pemerintah daerah untuk menjalin berbagai kerjasama yang 

mendukung proses kemajuan bersama antar wilayah nodal 
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