
SKENARIO KETAHANAN NASIONAL (GEOSTRATEGI INDONESIA) 

PERTEMUAN KE-14 DAN 15 

Pertemuan ke-14 

Capaian Pembelajaran:  

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis: (1) hubungan antara Pancasila, UUD NRI 
1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional; (2) unsur-unsur Ketahanan Nasional; 
Indikator :  

a) Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis hubungan antara Pancasila, UUD 
NRI 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. 

b) Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis unsur-unsur Ketahanan Nasional. 

Skenario : 

a) Pada pertemuan ke 14, tutor menjelaskan dengan materi dengan bantuan peta konsep 
tentang Ketahanan Nasional, dengan sub-sub materi sebagai berikut: 
(1) Pengertian Ketahanan Nasional 
(2) Landasan Fundamental Ketahanan Nasional 
(3) Asas Ketahanan Nasional 
(4) Sifat-Sifat Ketahanan Nasional 
(5) Potensi Asta Gatra (8 Gatra) 
(6) Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap asta gatra 

b) Mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum jelas dan 
menanggapinya. 

 
Pertemuan ke-15 

Capaian Pembelajaran:  

Mahasiswa mampu menganalisis potensi Astagatra dalam menghadapi Ancaman, Tantangan, 
Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di era global.  

Indikator:  
Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis potensi Astagatra dalam menghadapi 
Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di era globalisasi.  
 
Skenario :  
a. Tutor membimbing mahasiswa dalam memahami dan menganalisis sebuah artikel 

berdasarkan 4 komponen, yakni: ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Setelah 
itu baru diketahui potensinya serta cara pengembangannya untuk mewujudkan 
Ketahanan Nasional selama 15 menit. 

b. Tutor memberikan artikel lain kepada seluruh mahasiswa.  



c) Mahasiswa menganalisis artikel berdasarkan format yang disediakan oleh tutor selama 
35 menit (format terlampir). 

d) Mahasiswa diberi tugas secara berkelompok untuk dikumpulkan minggu depan. 
Mahasiswa dibagi dalam 8 kelompok. Masing-masing kelompok diminta untuk mencari 
artikel di surat kabar dengan sub materi berikut: 
(1) ATHG gatra geografi dan potensi pengembangannya. 
(2) ATHG gatra sumber kekayaan alam (SKA) dan potensi pengembangannya 
(3) ATHG gatra kependudukan (demografi) dan potensi pengembangannya 
(4) ATHG gatra ideologi dan potensi pengembangannya 
(5) ATHG gatra ekonomi dan potensi pengembangannya 
(6) ATHG gatra politik dan potensi pengembangannya 
(7) ATHG gatra sosial budaya dan potensi pengembangannya 
(8) ATHG gatra pertahanan keamanan (HanKam) dan potensi pengembangannya 

e) Setiap kelompok menganalisis artikel berdasarkan format yang disediakan oleh tutor 
(format terlampir).   
 

Bahan Bacaan:  
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Media/Bahan Pembelajaran:  

1. Peta Konsep 
2. Artikel surat kabar  

Materi Ajar:  

Pengertian Geostrategi 
Setiap bangsa merdeka di dunia ini selalu berusaha untuk mempertahankan 

kemerdekaannnya dan berusaha mewujudkan cita-cita yang digariskan sebelumnya. Dalam 
proses mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tersebut sebuah bangsa mau tidak mau 
selain harus mempunyai pemahaman serta pengelolalaan yang cermat akan konsep 
geopolitiknya, juga harus mempunyai strategi yang bersifat nasional yang didasarkan pada 
kondisi statis dan dinamis suatu bangsa untuk mencapai apa-apa yang dicita-citakan maupun 
apa-apa yang menjadi tujuan mereka. Maka konsep geostrategi sungguh merupakan sesuatu 
yang tidak bisa hindarkan dalam usaha sebuah bangsa mencapai cita-citanya. 

Bagi bangsa Indonesia wawasan nusantara sebagai sebuah manifestasi ilmu geopolitik 
merupakan konsep nasional tentang realitas diri dan kondisi lingkungannya yang didasarkan 
pada konsep persatuan dan kesatuan wilayah, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan 
keamanan untuk mencapai tujuan sebagai bangsa merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. 

Namun begitu, untuk menjalankan konsep geopolitiknya tersebut dibutuhkan suatu 
strategi nasional yang cermat dan matang yang bisa secara sederhana kita sebut “geostrategi”. 

Geostrategi secara sederhana dapat diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk 
mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan 
tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan 
terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Sir 
Balford Mackinder (1861-1947) guru besar geostrategi Universitas London telah 
mengembangkan teori “geostrategy continental” yang merupakan teori yang saat ini 
digunakanya baik oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang (Suradinata, 
2005: 10 dalam Kaelan, 2007: 143). 

Usaha Mackinder ini mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya konsep geostrategi 
bagi terwujudnya cita-cita sebuah bangsa dalam usaha mempertahankan kemerdekaannya 
maupun mengembangkan kehidupannya menuju puncak kejayaannya.  

Bagi bangsa Indonesia sendiri, geostrategi dapat diartikan secara lebih rinci sebagai 
metode/strategi untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam 
pembukaan UUD 1945, melalui pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka hal itu 
sebagai pegangan bahkan doktrin pembangunan dan dalam hal ini lazim disebut sebagai 
“ketahanan nasional”. Seperti tertera secara eksplisit dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan 
dalam alinea III tentang pernyataan proklamasi: “...kemudian daripada itu untuk membentuk 
suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa...” (Kaelan, 2007: 143). 
Dari pernyatan dalam pembukaan UUD 1945 itu sungguh betapa penting rumusan para 
pendiri bangsa itu untuk menjadi pegangan dalam menjalankan strategi nasional, karena 
Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan geostrategi nasional Indonesia. 



Bangsa Indonesia yang terdiri dan terbentuk dari berbagai macam etnis, suku, ras, 
golongan, agama, dan terletak dalam sebuah teritori yang terpisah-terpisah dalam wilayah 
kepulauan dan lautan, menjadikan konsep geostrategi seharusnya di dasarkan pada keunikan, 
keragaman, dan keberbedaannya dari konsep geostrategi nasional bangsa lain yang memiliki 
ciri dan karakter yang berbeda. Karena kita tahu, dengan corak dan perbedaan karakter 
bangsa yang khusus, maka konsep nasionalisme kita tentu juga bersifat khusus, dan oleh 
karena itu juga memerlukan konsep geostrategi yang khusus pula. 
Ciri-ciri atau prinsip-prinsip nasionalisme bangsa Indonesia seperti diutarakan oleh 
Notonagoro sebagai berikut: 

1. Kesatuan sejarah, Negara indonesia adalah merupakan buah kesadaran bangsa-bangsa 
Nusantara  yang telah bergulat lama dalam rentang sejarah yang panjang. Yakni sejak 
periode pra sejarah, Hindu-Bunda, zaman Islam, zaman kolonialisme, zaman 
pergerakan, hingga zaman perjuangan revolusi dan kemerdekaan. Konsep Kesatuan 
bangsa-bangsa nusantara di zaman kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan majapahit 
sungguh menjadikan bangsa Indonesia mempunyai perekat awal dalam usaha 
memerdekaan diri dari penjajahan kolonial. Konsep kesatuan/kesamaan sejarah ini 
tentu merupakan basis yang kokoh untuk mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia 
di era pasca kemerdekaan. 

2. Kesatuan nasib, Sejak kedatangan penjajah Belanda maupun sejak hidup dalam 
konsep kesatuan nusantara di jaman Majapahit dan Sriwijaya, bangsa Indonesia telah 
merasakan sebuah rangkaian sejarah yang sama. Oleh karenanya bangsa ini relatif 
memiliki kesamaan sejarah, baik dalam persatuan kerajaan nusantara, maupun dalam 
hal kesamaan penderitaan dan nasib sejak dijajah oleh para penjajah eropa. 

3. Kesatuan Kebudayaan, Dalam rangkaian pengalaman sejarah yang sama, bangsa 
Indonesia tentu mengembangkan suatu corak kebudayaan yang saling-kait mengait 
dan saling pengaruh-mempengaruhi. Corak tersebut tentu menghasilkan sebuah corak 
dan ciri kebudayaan yang beragam namun mempunyai nafas dan dinamika yang 
bersifat integratif, sehingga memunculkan apa yang sekarang disebut sebagai 
kebudayaan nasional Indonesia. 

4. Kesatuan Wilayah, Kesadaran persatuan nusantara yang telah disemai oleh para 
pendahulu oleh kerajaan sriwijaya dan Majapahit dan kerajaan-kerajaan lainnya tentu 
telah mengilhami konsep persatuan wilayah yang berhujung pada konsep Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Kesatuan asas Kerohanian, Dalam rentang historis yang panjang, agama-agama dunia 
maupun pandangan-pandangan kepercayaan yang hidup dan berkembang di seluruh 
wilayah Nusantara telah membentuk konsep kerohanian yang padu tentang konsep 
ketuhanan yang diyakini oleh bangsa Indonesia. Konsep, ide, tujuan, cita-cita,  dan 
nilai-nilai kerohanian tersebut akhirnya termanifestasi dan tersimpul dalam dasar 
filosofis negara Indonesia yakni Pancasila (Notonagoro, 1975: 106). 

 
Berangkat dari konsep dan prinsip-prinsip nasionalisme tersebut, konsep geostrategi 

Indonesia pertama-tama tidak dicirikan oleh geostrategi yang didasarkan demi kepentingan 
militer semata, melainkan sebuah geostrategi yang bertujuan dan dikembangkan untuk tujuan 



nasionalisme yang bersifat mulia yakni konsep kesejahteraan dan kemakmuran dalam 
kehidupan bersama. 
Oleh karena itu corak geostrategi bangsa Indonesia dianggap sebagai cara atau metode dalam 
memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan, arahan, 
serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa dengan berdasar pada asas 
kemanusian dan keadilan sosial. Atau juga dapat dikatakan bahwa geostrategi Indonesia 
adalah memanfaatkan segenap kondisi geografi Indonesia untuk tujuan politik, dalam hal ini 
secara rinci dikembangkan dalam rangka pembangunan nasional (Armawi, 2005:1 dan 
Suradinata, 2005: 33). 
 
Pengertian Ketahanan Nasional 

Rumusan yang relatif baku terkait pengertian Ketahanan nasional sangat dibutuhkan 
bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal dalam 
mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.  
Rumusan bakunya bisa dijelaskan sebagai berikut: 

Ketahanan Nasional (Tannas) adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia, yang berisi 
keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan 
nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik dari 
dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa 
dan negara, serta untuk mencapai perjuangan nasionalnya (Suradinata, 2005: 47, atau lihat 
soemarsono dkk, 2001: 106). 

Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional 
yang harus diwujudkan. Kondisi tersebut harus terus diusahakan sejak dini, dibina dan bisa 
dimulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Proses berkelanjutan untuk 
mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasar pemikiran geostrategi berupa konsepsi yang 
dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi 
Indonesia. Konsep inilah yang disebut ketahanan nasional (Soemarsono dkk, 2001: 106). Jadi 
dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional adalah konsep geostrategi Indonesia. 

Sejak bangsa Indoensia memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, Bangsa 
Indonesia tidak luput dari berbagai gejolak dan gangguan baik dari dalam maupun luar yang 
nyaris mengoyak persatuan dan integritas nasional sebagai sebuah bangsa yang bersatu. 
Misalnya di era-era awal kemerdekaan, bangsa Indonesia harus berjuang sekuat tenaga untuk 
mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer I dan II Belanda yang tidak rela 
melepaskan negara Indonesia menjadi sebuah negara merdeka setelah periode berabad-abad 
penjajahannya di seluruh Wilayah Nusantara. 

Dalam konteks gangguan yang mucul dari dalam negeri sendiri, kita juga bisa 
menyaksikan pergolakan-pergolakan di dalam negeri (daerah) selama masa awal 
kemerdekaan seperti gerakan APRA di bandung, Andi Aziz di Makasar, pemberomntakan 
RMS, pemberontakan PRRI di daerah sumatera, dan permesta di daerah sulawesi, serta 
gerakan DI/TII di bawah pimpinan Kartosuwiryo (1947-1962), serta pemberontakan PKI 
tahun 1965 (Karsono, 1999: 96). 

Gangguan-gangguan integrasi nasional tentu merupakan langkah mundur dan 
merupakan batu uji bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan 
nasionalnya. Selain itu karena dilihat dari letak geografis, potensi sumber daya alam, serta 



besar jumlah dan kemampuan penduduk yang dimilikinya, Indonesia juga menjadi ajang 
perebutan dan persaingan kepentingan dan pengaruh negara-negara besar atau adikuasa. 
Terbukti beberapa pergolakan daerah di beberapa wilayah juga tidak lepas dari dukungan 
kelompok negara-negara adikuasa yang ikut bermain dan menyokong gerakan-gerakan 
tersebut demi keuntungan ekonomi maupun politik dari negara yang bersangkutan. 

Pertimbangan geostrategis bahwa Indonesia menempati kenyataan posisi silang dari 
berbagai aspek, disamping aspek geografi juga aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi, 
sosial budaya, dan hankam. Secara lebih rinci posisi silang Indonesia tersebut sebagai 
berikut: 

1. Geografi: wilayah Indonesia terletak diantara dua benua yakni benua Asia dan Benua 
Australia, serta diantara samudera pasifik dan Samudera Hindia. 

2. Demografi:penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di selatan 
(Australia) dan penduduk paling Padat Utara (RRC dan Jepang). 

3. Ideologi: Indonesia secara ideologis diapit oleh kekuatan ideologi berbeda, yakni 
liberalisme di seletan (australia dan Selandia Baru) dan Komunisme di Utara (RRC, 
Vietnam, dan Korea Utara). 

4. Politik: di aras Sistem Politik, Indonesia diapit oleh kekuatan demokrasi Liberal di 
selatan, dan demokrasi rakyat (proletariat) di utara. 

5. Ekonomi: Secara ekonomi, Indonesia di “perbatasan” antara ekonomi kapitalis di 
Selatan dan masyarakat sosialis di Utara. 

6. Sosial: masyarakat Indonesia diantara masyarakat Individual di selatan dan 
masyarakat sosialisme di Utara. 

7. Budaya: Budaya Indonesia terletak diantara budaya barat di selatan dan budaya 
budaya timur di utara. 

8. Hankam: Geopolitik dan geostrategi Hankam Indonesia terletak diantara wawasan 
kekuatan maritim di selatan di selatan dan wawasan kontinental di utara (Kaelan, 
2007: 132).  
Dalam konteks menangkal ancaman baik dari luar dan dalam, karena sifat silang 

Indonesia dari berbagai aspek geostrategis maupun aspek lain, Indonesia mempunyai dua 
alternatif: yakni hanya menjadi obyek daripada lalu-lintas kekuatan dan pengaruh luar, atau 
menjadi subyek yang turut aktif mengatur lalulintas kekuatan-kakuatan pengaruh luar 
tersebut untuk mewujudkan cita-cita sebagai bangsa merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. 
Sejauh ini Indonesia, terutama terkait kesatuan resmi wilayah Indonesia secara umum masih 
tetap tegak berdiri, meskipun pada wilayah-wilayah penciptaan kemerataan ekonomi, 
ancaman korupsi, kesatuan budaya, politik, dan pertahanan kemanan masih harus perlu 
ditingkatkan dan dikembangkan secara terus menerus. Hal itu tentu tak lepas dari keuletan 
dan ketangguhan bangsa Indonesia sendiri dalam mengembangkan kekuatan nasional dan 
menghadapi ancaman dan tantangan-tatantangan internalnya sendiri (Soemarsono dkk, 2001: 
102). 

Oleh karena itu, strategi untuk mengelola dan mendayagunakan kekuatan-kekuatan 
yang ada (yakni berupa keuletan dan ketahanan) berdasar pertimbangan geostrategis dalam 
menghadapi tantangan dan hambatan yang menerpa Indonesia inilah yang secara umum 
disebut Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional ini sangat diperlukan untuk mewujudkan 
dan mempertahankan integritas bangsa dan wilayah tumpah darah Indonesia, mengingat 



kemajemukan bangsa Indonesia serta sifat khas wilayah tumpah darah Indonesia. Pandangan 
Geostrategi Indonesia inilah yang dikemudian dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional.  
Konsep Dasar Geostrategi Indonesia/Ketahanan Nasional 

Konsep geostrategi Indonesia pada hakekatnya bukan mengembangkan kekuatan 
untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara 
lain, tetapi konsep geostrategi yang didasarkan pada kondisi metode, atau cara untuk 
mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga 
keutuhan kedaulatan Negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan 
gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk mewujudkan geostrategis 
Indonesia akhirnya dirumuskan Bangsa Indonesia dengan Ketahanan Nasional Republik 
Indonesia. 

Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 
10 Juni 1948 di Kotaraja. Namun pada faktanya, gagasan ini kurang dikembangkan oleh para 
pejabat bawahan, karena seperti yang kita ketahui wilayah NKRI diduduki oleh Belanda pada 
akhir Desember 1948, sehingga kurang berpengaruh. Dan akhirnya, setelah pengakuan 
kemerdekaan 1950 garis pembangunan politik berupa “ Nation and character and building “ 
yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia yakni sebagai 
pembangunan jiwa bangsa. 
Berikut beberapa tahapan geostrategi Indonesia dari awal pembentukan hingga sekarang :  

§ Pada awalnya, geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando 
Angkatan Darat (SESKOAD) Bandung tahun 1962. Konsep geostrategi Indonesia 
yang terumus adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan 
strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. 
Geostrategi Indonesia pada saat itu dimaknai sebagai strategi untuk mengembangkan 
dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi 
ancaman komunis di Indonesia.  

§ Pada tahun 1965-an Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep 
geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut: bahwa 
geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan 
keuletan dan daya tahan, juga pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi 
dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik bersifat internal 
maupun eksternal. Gagasan ini agak lebih progresif tapi tetap terlihat sebagai konsep 
geostrategi Indonesia awal dalam membangun kemampuan nasional sebagai faktor 
kekuatan pengangguh bahaya.  

§ Sejak tahun 1972 Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang 
geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstitusi Indonesia. Pada era itu 
konsepsi geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan 
potensi ketahanan nasional dalam menciptakan kesejahteraan menjaga identitas 
bangsa dan negara serta integrasi nasional. 

§ Terhitung mulai tahun 1974 geostrategi Indonesia ditegaskan dalam bentuk rumusan 
ketahanan nasional sebagai kondisi metode dan doktrin dalam pembangunan nasional. 

Pengembangan konsep geostrategi Indonesia bertujuan untuk : 
a) Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada 

aspek ideologi, politik, sosial budaya dan hankam dan aspek-aspek alamiah bagi 



upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita 
proklamasi dan tujuan nasional. 

b) Menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia dalam : 
o Menegakkan hukum dan ketertiban 
o Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran 
o Terselenggaranya pertahanan dan keamanan 
o Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial 
o Tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri 

  
 
 
Konsepsi Ketahanan Nasional 

Konsepsi Ketahanan Nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional 
melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang serasi, selaras 
dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berdasarkan 
Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan 
nasional merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan 
ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional 
dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan (Soemarsono, dkk, 2001: 106). 
Secara konsepsional, ketahanan nasional suatu bangsa dilatarbelakangi oleh: 

a. Kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu 
mempertahankan kelangsungan hidup bangsanya. 

b. Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia 
selalu bisa mempertahankan kehidupannya dalam arus zaman yang terus 
berubah, meskipun  mengalami hambatan, tantangan, dan ancaman.  

c. Ketahanan dan kemampuan suatu bangsa untuk tetap jaya, mengandung 
makna keteraturan dan stabilitas, yang di dalamnya terkandung potensi untuk 
terjadi perubahan (Usman, 2003: 5 dalam Kaelan, 2007: 147) 

Berdasar konsep pengertiannya, maka ketahanan dapat diartikan sebagai suatu kekuatan yang 
bisa membuat bangsa itu dapat bertahan, kuat, dan tahan banting dalam menghadapi 
tantangan, ancaman, dan ganggunan. maka dalam ketahanan implisit terkandung pengertian 
keuletan, yakni sebuah kondisi yang mensyaratkan usaha,  kegigihan, dan kemauman keras 
menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. 
Hal terkait lain adalah soal Tantangan. Tantangan adalah suatu usaha yang bersifat 
menggugah kemampuan, adapun ancaman adalah suatu usaha untuk mengubah atau 
merombak kebijakan atau keadaan secara konsepsional dari sudut kriminal atau politik. 
Adapun Hambatan adalah suatu kendala yang bersifat dan bertujuan melemahkan dan 
merintangi dalam mencapai tujuan yang bisanya berasal dari dalam  (faktor internal). 
Sedangkan jika hal tersebut berasal dari luar disebut sebagai gangguan. 

Selain itu, konsepsi ketahanan nasional juga dapat dipandang sebagai alternatif (suatu 
pilihan) dan konsepsi tentang kekuatan nasional, seperti yang dianut oleh negara-negara besar 
di dunia ini. Di satu sisi konsep kekuatan nasional bertumpu pada kekuatan fisik (militer) 
dengan politik kekuasaan, sedangkan pada ketahanan nasional tidak melulu pada kekuatan 
fisik melainkan terlebih pada memanfaatkan daya dan kekuatan lainnya pada diri bangsa, 



misalnya kekuatan ekonomi, sosial budaya, kekayaan alam, SDA, dll. Ketahanan nasional, 
oleh karena itu, pada hakikatnya usaha menyelenggarakan kesejahteraan dan keadilan 
nasional, kemakmuran, serta pertahanan dan keamanan di dalam kehidupan nasional (Kaelan, 
2007: 148). 

Konsep Ketahanan dikembangkan berdasarkan konsep Wawasan Nusantara sehingga 
konsep Ketahanan Nasional dapat dipahami dengan baik apabila telah memahami Wawasan 
Nusantara. Dengan memiliki konsep Ketahanan Nasional maka keluaran yang hendak dicapai 
adalah sebagai berikut:  

a) Dari segi ideologi mampu menetralisir pengaruh ideologi yang datang dari luar. 
b) Dari segi politik mampu menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, 

sehingga mewujudkan sistem politik yang mampu menetralisir pengaruh negatif 
dari pengaruh lingkungan strategis yang dihadapi.  

c) Dari segi ekonomi mampu mewujudkan segi ekonomi yang tidak mudah goyah 
oleh perkembangan-perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi. 

d) Dari segi sosial budaya, mampu mewujudkan sosial budaya yang tidak mudah 
terpengaruh budaya negatif yang datang dari luar. 

e) Dari segi Pertahanan, keamanan mampu mewujudkan kekuatan pangkal dan 
penyangga, sehingga mampu mencegah keinginan pihak lain yang secara fisik 
berusaha mengganggu integrasi nasional bangsa Indonesia. 

f) Dengan demikian diharapkan kekuatan nasional mampu melakukan tindakan-
tindakan represif terhadap gangguan-gangguan yang terjadi. 
(Sunarso dkk, 2008:215)   

Ketahanan Nasional Sebagai Kondisi 
Sebagai sebuah konsep ketahanan nasional merupakan sebuah konsep umum dan 

obyektif, oleh karenanya dapat diterapkan di negara manapun. Namun, dalam hubungannya 
dengan penerapannya pada situasi dan kondisi di negara yang berbeda, maka penerapan dan 
wujudnyapun bisa berlainan. 
Jika secara sederhana ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa untuk menyusun 
kekuatan yang dimiliki dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, 
maka tentu ketahanan nasional pertama-tama harus bertolak dari kondisi maupun kekuatan 
yang telah dimiliki sendiri. Oleh karena itu, penerapan, metode, dan strategi dalam 
menerapkan konsep ketahanan nasional pun berbeda-beda sesuai dengan kondisi negara 
masing-masing, dalam kasus ini Indonesia.  

Selain itu, karena didasarkan oleh kondisi dan kemampuan diri sendiri maka 
ketahanan nasionalnya juga harus merumuskan ketahanan nasional juga harus didasarkan 
pada pengalaman negara Indonesia sendiri dalam meningkatkan ketahanan nasional. Bahaya, 
ancaman, dan gangguan yang telah menimpa Indonesia bisa dijadikan pelajaran sejarah yang 
berharga dalam usaha penyelenggaraan dan perumusan ketahanan nasional bangsa Indonesia 
untuk mencapai cita-cita yang ingin diraih serta untuk mempertahankan kelangsungan hidup 
berbangsa dan bernegara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. 
Maka dengan demikian ketahanan suatu bangsa adalah bersifat umum, obyektif, dan 
merupakan permasalahan universal, sedangkan dalam usaha menerapkan dan merumuskan 
strategi dan metode bisa berbeda-beda. Dalam hal ini, berbeda dengan negara lain  yang 



menerapkan strategy of limited war, strategy of independence, Bangsa Indonesia memilih 
konsep strategi Ketahanan Nasional (Kaelan, 2007: 150).  
Landasan Fundamental Ketahanan Nasional 

Ada 3 Landasan Ketahanan Nasional, yaitu: 
a. Pancasila Landasan Idiil 

Pancasila merupakan dasar, falsafah, dan ideologi negara, yang berisi nilai-nilai moral 
dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai nilai moral dan 
etika kebangsaan, pengamalan Pancasila harus diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap dan 
pola tindak setiap warga negara Indonesia untuk mengabdikan dirinya dalam 
penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing.  

Nilai-nilai tersebut meliputi keselarasan, keserasian, keseimbangan, persatuan dan 
kesatuan, kerakyatan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Nilai-nilai Pancasila telah teruji dan 
diyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan 
berbangsa serta bernegara yang lebih baik dan berdaya saing. 

b. UUD 1945 Landasan Konstitusional 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah sumber 

dari segala sumber hukum. UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan 
sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang 
terangkum dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 di antaranya adalah pandangan 
bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan 
negara, serta keterlibatan warga negara.  

UUD 1945 bersikap tegas agar Indonesia menentang segala bentuk penjajahan. 
Bangsa Indonesia akan senantiasa berjuang untuk mencegah dan mengatasi usaha-usaha 
pihak tertentu yang mengarah pada penindasan dan penjajahan. Penjajahan bagi bangsa 
Indonesia merupakan tindakan keji yang tidak berperikemanusiaan serta bertentangan dengan 
nilai-nilai keadilan. Pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan yang 
diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia bukan merupakan 
hadiah, melainkan diperoleh dari hasil perjuangan pergerakan bangsa Indonesia melalui 
pengorbanan jiwa dan raga. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menempatkan kemerdekaan 
sebagai kehormatan bangsa yang harus tetap dijaga dan dipertahankan sepanjang masa. 
Namun, mewajibkan warga negara dalam upaya pertahanan negara harus didukung oleh 
perangkat perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Landasan 
konstitusional kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah UUD 1945 yang termuat 
dalam: 

1. Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang,” 

2. Pasal 28E Ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” 

c. Landasan Visional (Wawasan Nusantara) 
Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan 

lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Wawasan Nusantara adalah geopolitik 
Indonesia di mana wilayah Indonesia tersusun dari gugusan Kepulauan Nusantara beserta 



segenap isinya sebagai suatu kesatuan wadah serta sarana untuk membangun dan menata 
dirinya menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi dalam dinamika lingkungan strategis.  
Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan mengandung arti bahwa 
setiap ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia pada hakikatnya merupakan ancaman 
terhadap kedaulatan nasional yang harus dihadapi bersama dengan mengerahkan segenap 
daya dan kemampuan. 
Asas-Asas Ketahanan Nasional 

Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, 
UUD 1945 dan Wawasan Nusantara, yang terdiri dari: 

a. Asas Kesejahtetaan dan Keamanan 
Kesejahteraan dan keamanan merupakan dua hal utama dalam menyelenggarakan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa dua hal ini kehidupan bernegara dan berbangsa 
dan bernegara kehilangan relevansi keberadaannya. Dua hal ini merupakan asas dalam sistem 
kehidupan nasional, tanpa kedua hal ini maka kehidupan nasional tidak dapat berlangsung. 
Oleh karenanya kesejahteraan dan kemananan merupakan nilai intrinsik dalam sistem 
kehidupan nasional itu sendiri. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan 
keamanan yang telah dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional secara umum. 

b. Asas Komprehensivitas Integral atau Menyeluruh dan Terpadu 
Ketahanan nasional sebagai sebuah cara dan metode dalam mencapai dan 

menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan selaras harus 
dilaksanakan mencakup ketahanan dari segenap aspek kehidupan berbangsa secara utuh, 
menyeluruh, dan terpadu (integral-komprehensif). 

c. Asas Kekeluargaan 
Karena di dalam Ketahanan nasional asas kekeluargaan dijunjung tinggi, maka 

perbedaan-perbedaan dan keragaman yang ada di seluruh wilayah Indonesia diakui. 
Perbedaan dan keragaman tersebut harus dikelola dan dijadikan kekayaan dan modal untuk 
membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dalam konteks internasional, asas 
kekeluargaan bermakna menghargai perbedaan-perbedaan untuk mengembangkan hubungan 
kemitraan yang serasi agar tidak berkembang menjadi konflik. 

d. Asas Mawas Ke Dalam dan Ke Luar 
Seluruh kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa 

yang saling berinteraksi. Selain itu sistem kehidupan berbangsa dan bernegara juga sangat 
mempengaruhi dan berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam interaksi timbal-
balik tersebut maka sering muncul dampak positif maupun negatif. Maka sangat dibutuhkan 
suatu sikap mawas ke dalam maupun mawas ke Luar. 

Mawas Ke Dalam, Artinya ketahanan nasional harus berusaha menegok keunggulan 
dan kelemahan pada diri bangsa sendiri. Dengan cara tersebut bangsa Indonesia dapat 
mengukur dan meningkatkan ketahanan nasionalnya dari aspek yang kurang. Hal ini juga 
berarti menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasar 
nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian 
sebuah bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional 
mengandung sikap isolasi atau mengandung nasionalisme sempit. 

Mawas Ke Luar, Ketahanan nasional harus mempunyai asas mawas keluar yang 
bertujuan untuk dapat mengantisipasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima 



kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Kehidupan 
nasional harus mampu mengembangklan kekuatan nasional untuk memberikan dampak ke 
luar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Interaksinya dengan pihak lain diutamakan 
dalam bentuk kerjasama yang saling memberi keuntungan (Soemarsono dkk, 2001: 108).  

 
Sifat-Sifat Ketahanan Nasional 

Ketahanan Nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung 
dalam landasan dan asas-asasnya yaitu: 

a. Mandiri 
Ketahanan nasional sebagai cara, metode, dan strategi untuk mengembangkan 

kekuatan nasional sudah semestinya harus bertolak dari kekuatan (keuletan dan ketangguhan) 
yang dimiliki oleh bangsa Sendiri). Artinya prinsip ini mengandung konsep pantang 
menyerah, dan bersandar pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Independency 
(kemandirian) merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan di 
era perkembangan global ini. 

b. Dinamis 
Ketahanan Nasional secara umum tidak bersifat statis melainkan harus bersifat 

dinamis. Artinya ketahanan nasional ini dapat berubah-ubah, bisa naik-turun, seturut 
perubahan situasi baik di level internal maupun muncul dari dorongan luar. Oleh karena itu 
ketahanan sosial harus mengorientasikan dirinya jauh ke masa depan dengan memperhatikan 
dinamika perubahan maupun aspek-aspek yang tetap untuk kehidupan nasional yang lebih 
baik. 

c. Berwibawa 
Pembangunan ketahanan nasional harus dilakukan dalam konsep berkelanjutan dan 

berkesinambungan akan peran meningkatkan kekuatan nasional Indonesia. Dengan cara itu, 
makin tinggi tingkat ketahanan suatu bangsa akan semakin meningkatkan kewibawaan 
nasional di mata negara-negara Internasional. 

d. Konsultasi dan Kerjasama 
Ketahanan nasional bangsa Indonesia pertama-tama tidak didasarkan pada sikap 

konfrontatif dan mengandalkan kekuasaan dan kekuatan militer semata, melainkan lebih 
menitik beratkan pada model-model kerjasama saling menguntungkan, dan sikap saling 
menghargai dengan mengandalkan kekuatan yang berpijak pada kepribadian bangsa sendiri.  

e. Integratif 
Seluruh elemen dan aspek kehidupan bangsa dalam hubungan dengan lingkungan 

sosialnya, lingkungan alam, dan suasana ke dalam, harus mengadakan penyelarasan dan 
penyesuaian (Kaelan 2007: 148, Karsono 1999: 100-1, dan Soemarsono dkk; 2001: 109). 

 
Model dan Unsur-Unsur Ketahanan Nasional 

Jika melihat konsep Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia 
untuk mengembangkan kekuatan nasional dan menjamin identitas, integritas, kelangsungan 
hidup bangsa dan negara, serta untuk mencapai perjuangan nasionalnya, maka Konsep 
Ketahanan Nasional tentu sangat berhubungan dengan kondisi kehidupan nasional secara 
keseluruhan. Oleh karenanya, ketahanan nasional bisa dikata merupakan gambaran dari tata 
(sistem) kehidupan nasional dalam berbagai aspek yang meliputinya. Tiap aspek-aspek 



kehidupan nasional tersebut terus-menerus berubah seiring berjalannnya waktu, sehingga 
menciptakan situasi dan pemahaman yang kompleks dan amat sulit untuk dipantau. 

Dalam rangka menyederhanakan kondisi dinamis dari segala aspek kehidupan 
nasional tersebut maka dibuatlah penyederhanan model dari hasil pemetaan keadaan nyata 
melalui analisis mendalam yang dilandasi teori hubungan antar manusia maupun teori 
hubungan manusia antar lingkungannnya. 
Dari penyederhanan tersebut maka timbul gambaran konsepsi ketahanan nasional yang 
menyangkut kondisi dinamis dari hubungan antar segala aspek yang mendukung kehidupan 
nasional 

a. Aspek yang berkaitan dengan alam yang bersifat Statis, yang meliputi aspek 
geografi, aspek kependudukan, dan aspek kekayaan alam. Aspek ini sering 
disebut sebagai Trigatra. 

b. Aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis, yang meliputi aspek 
Ideologi, Aspek Politik, Aspek Sosial Budaya, dan aspek Petahanan Kemanan. 
Aspek ini sering disebut sebagai Pancagatra.  

Jika kita gabungkan antara tiga aspek alamiah (trigatra) dan lima aspek sosial-
kemasyarakatan (pancagatra) maka kita punya 8 Aspek yang kemudian disebut sebagai 
Astagatra (Soemarsono dkk, 2001: 110).  

a. Model Astagatra  
Model ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan 

budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang 
dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model yang dikembangkan oleh 
Lemhanas ini menyimpulkan adanya 8 unsur aspek kehidupan nasional yaitu (Srijanti dkk, 
2011: 167): 

1) Aspek Trigatra (Kehidupan Alamiah): 
o Gatra letak dan kedudukan geografi; 
o Gatra keadaan dan kekayaan alam; 
o Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 

2) Aspek Pancagatra (Kehidupan Sosial): 
o Gatra Ideologi 
o Gatra Politik 
o Gatra Ekonomi 
o Gatra Sosial Budaya, dan 
o Gatra Pertahanan Keamanan. 

b. Model Morgenthau 
Model ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jumlah gatra cukup banyak. Bila model 

Lemhanas berevolusi dari pengalaman empiris perjalanan dan perjuangan bangsa, maka 
model ini dibuat secara analitis. Dalam analisisnya, Morgenthau menekankan penelitian 
kekuatan nasional dibina dalam kaitannya dengan Negara lain. Artinya, ia menganggap 
pentingnya perjuangan mendapatkan power position dalam satu kawasan, sehingga 
konsekuensinya, maka terdapat advokasi untuk power position sehingga muncul strategi ke 
arah balance (keseimbangan) (Srijanti dkk, 2011: 168). 

c. Model Alfred Thayer Mahan 



Mahan dalam bukunya "The Influence Seapower” mengatakan bahwa kekuatan 
nasional suatu bangsa dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai 
berikut: 

i. Letak geografi, khususnya mengenai morfologi topografinya yang 
dikaitkan dengan akses ke laut dan penyebaran penduduk 

ii. Kekayaan alam yang dikaitkan dengan kemampuan industry serta 
kemandirian dalam penyediaan pangan 

iii. Konfigurasi wilayah negara yang akan mempengaruhi karakter rakyat 
dan orientasinya 

iv. Jumlah penduduk (Srijanti dkk, 2011: 168). 
d. Model Cline 

Cline melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. 
Baginya hubungan antar negara pada hakikatnya amat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara 
terhadap negara lainnya, termasuk di dalamnya persepsi atau sistem penangkalan dari negara 
lainnya. 

Menurut Cline suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki 
potensi geografi besar atau negara secara fisik yang wilayahnya besar dan memiliki sumber 
daya manusia yang besar pula. Model ini mengatakan bahwa suatu negara kecil 
bagaimanapun majunya tidak akan dapat memproyeksikan diri sebagai negara besar. 
Sebaliknya, suatu negara dengan wilayah yang besar, tetapi jumlah penduduknya kecil juga 
tidak akan menjadi negara besar walaupun berteknologi maju (Srijanti dkk, 2011: 168-169). 
Komponen Strategi Astagatra dalam Ketahanan Nasional 

Komponen ini adalah komponen strategi yang terdiri atas depalan gatra (aspek). 
Delapan gatra ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian (Srijanti, 2011: 172-174): 
Ketahanan Nasional di Indonesia mengenal konsep Astagatra (8 aspek kehidupan), yang 
terdiri dari : 

A). Trigatra (Aspek alamiah), terdiri dari:  
1). Geografi 
Sebagai Negara Archipelego dengan wilayah laut dan pedalaman yang luas, wilayah 

Indonesia berada pada posisi silang dunia, yakni posisi silang antar benua Asia dan Australia 
dan Posisi silang antar samudera: Samudera Pasifik dan samudera Hindia. Hal ini 
menyebabkan Indonesia sangat terbuka oleh pengaruh-pengaruh di luar dirinya, baik 
pengaruh ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Selain itu, 
karena secara geografis berada pada posisi silang dunia itu juga Indonesia sungguh 
mempunyai posisi strategis baik dalam kepentingan mondial maupun dalam hubungan 
bertetangga, berbangsa, dan bernegara.  

Pengaruh letak geografis tersebut menyebabkan Indonesia mengembangkan konsep 
geopolitik dan geostrategi yang berciri khusus dan berbeda yakni dikenal dengan wawasan 
nusantara dan ketahanan nasional. Wawasan maupun ketahanan tersebut menyangkut baik 
wilayah laut maupun meyangkut wilayah dirgantara.  

Dengan luas wilayah sebesar wilayah negara eropa dan Amerika tersebut, wilayah 
Indonesia tentu membutuhkan pengembangan konsep wawasan nasional dan ketahanan 
nasional yang menyeluruh dan utuh dalam mengelola keterbukaan wilayah berdasar corak 
dan sifat sebagai negara dengan laut luas yang ditaburi oleh pulau-pulau di atasnya. 



Selain itu secara klimatologi, Indonesia mengenal dua musim (hujan dan kemarau) sehingga 
terbebas dari bahaya thypoon yang merugikan. Namun begitu, di wilayah timur Indonesia 
sangat terpengaruh pada angin kering dari benua australia sehingga daerah-daerah ini sering 
mengalami kekeringan. Pengaruh musim ini menyebabkan beberapa perbedaan satwa di 
Indonesia timur dan di Barat. 
Berperan dalam persoalan global positif maupun negatif. Topografinya: 

o Banyak pulau 
o Perbandingan luas wilayah darat:laut = 2:3 
o Berbatasan dengan banyak Negara. 

2). Kekayaan Alam (Gatra Kekayaan Alam) 
Secara umum kekayaan alam yang dimiliki atau yang terkandung dalam seluruh 

wilayah Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
o Menurut Jenisnya: Hewani, Nabati, Mineral, Tanah, Udara, Potensi ruang 

angkasa, Energi alami air dan lautan. 
o Menurut Sifatnya: Dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, dan tetap. 

Kekayaan Alam yang sungguh melimpah ini sungguh harus menjadi modal utama 
bagi pembangunan Indonesia dan dimanfaatkan secara optimal dengan mengembangkan 
penguasaan teknologi yang tepat guna, sumber daya manusia yang tangguh, serta harus 
penjagaan konsep kelestarian alam untuk warisan anak cucu kita. 

3). Kependudukan (Gatra Kependudukan) 
Dari segi kependudukan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepadatan 

penduduk yang sangat tinggi. Berikut adalah poin-poin/hal-hal yang perlu dipertimbangkan 
terkait corak dan karakteristik kependudukan yang ada di Indonesia. 

1). Komposisi penduduk 
o Jumlah penduduk berubah-ubah dan terus bertambah. Pertambahan ini jika 

tidak diimbangi oleh konsep pembangunan ekonomi dan kebudayaan yang 
matang akan menimbulkan dampak-dampak negatif, seperti ketimpangan 
ekonomi, pengangguran, dll. 

o Susunan penduduk, pendekatan umur, kelamin, agama, suku, tingkat 
pendidikan yang berbeda-beda dan diperlukan untuk memperkuat kondisi 
ketahanan nasional. Selain itu, susunan kependudukan Indonesia yang 
beragam juga harus dikelola dalam konteks persatuan dan kesatuan nasional. 

2). Persebaran Penduduk  
Persebaran tidak merata, banyak di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Ketidak merataan 

ini tentu menjadi problem tersendiri bagi bangsa Indonesia. Persebaran penduduk yang tidak 
merata ini salah satunya juga disebabkan oleh ketidakmerataan “pembagian kue” yang ada di 
dunia. Ketidak merataan ekonomi menyebakan terjadinya arus urbanisasi ke kota-kota besar, 
sehingga menyebakan kepadatan penduduk di kota yang menyebabkan masalah-masalah baru 
seperti munculnya permukiman kumuh, kriminalitas, kemacetan, dll. 

3). Kualitas 
o Faktor fisik: kesehatan, gizi, dan kebugaran. 
o Faktor nonfisik: mentalitas dan intelektualitas. 

Tingkat kualitas penduduk sangat berhubungan dengan tingkat kesehatan, kecerdasan 
suatu bangsa, dan persebaran informasi dan pengetahuan. Selain itu, kualitas penduduk juga 



dicerminkan oleh kemampuan daya kreatifitas, etos kerja, dan produktivitas kerja. Masalah 
yang dihadapi Indonesia seperti pendapatan perkapita yang rendah, jumlah angka kelahiran 
yang besar, rasio ketergantungan yang tinggi, maupun rendahnya tingkat pendidikan 
merupakan faktor-faktor yang menentukan terkait konsep ketahanan nasional bangsa 
Indonesia.  

Apalagi di era globalisasi-informasi saat ini faktor peningkatan kualitas penduduk 
merupakan prasyarat utama untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dibawanya. Dengan 
kualitas penduduk yang tinggi, bangsa Indonesia akan dapat menjemput era globalisasi-
informasi secara matang dan dewasa sehingga pembangunan bangsa Indonesia akan menuju 
apa-apa yang dicita-citakan selama ini.  

 
B). Pancagatra (Aspek Sosial-Kemasyarakatan), terdiri dari: 

1). Ideologi 
Ketahanan Ideologi adalah sikap mental bangsa Indonesia akan fondasi ideologi 

Pancasila. Pancasila sebagai dasar dari pemersatu bangsa tentu memiliki peran yang sangat 
penting dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, terutama di era globalisasi 
informasi saat ini. Dengan keterbukaan informasi di segala aspek kehidupan, globalisasi telah 
membuat sekat-sekat nasional yang dulu tertutup rapi sekarang terbuka secara luas. Hal ini 
menyebabkan bangsa Indonesia tidak hanya merupakan warga Indonesia, melainkan juga 
bagian warga dunia yang terbuka dengan informasi-informasi mancanegara yang 
membanjirinya namun juga terbuka dengan dampak-dampak perubahan dari luar yang juga 
ikut mempengaruhinya. Sentimen global telah menjadi kesadaran warga suatu bangsa sebagai 
bagian dari warga dunia. 
Dalam konteks keterbukaan tersebut, tentu pengaruh sistem dan tata ideologi dunia juga telah 
menjadi bagian dari kesadaran bangsa Indonesia. Sejak Francis fukuyama meramalkan bahwa 
kapitalisme-liberal merupakan satu-satunya ideologi yang berjaya. Ramalan tersebut tentu 
sudah bisa kita rasakan sendiri dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ekonomi kapitalisme 
telah menjadi keseharian bangsa ini. Privatisasi di berbagai sektor BUMN, privatisasi sektor 
kekayaan alam, serta semakin diabaikannnya ekonomi kerakyatan dalam sistem perkoperaian 
sungguh merupakan tantangan yang harus dijawab oleh segenap elemen bangsa ini. 

Dalam konteks lain, isu-isu teranyar mengenai krisis lingkungan, pelanggaran HAM, 
kesetaraan jender, gerakan keagaman transnasional, intoleransi terhadap kalangan minoritas, 
dll tentu akan menyentuh sendi-sendi dasar ideologi kita.     

Sebagai contoh dalam konteks keagamaan, sekarang ini telah muncul subur gerakan-
gerakan Islam transnasional yang berbaju “khilafah Internasional” yang berusaha mengganti 
ideologi pancasila dengan ideologi Khilafahnya. Di era keterbukaan dan demokrasi semenjak 
zaman reformasi telah membuat gerakan-gerakan keagamaan berbasis internasional ini bisa 
hidup dan menjadi bagian dari realitas keindonesiaan. Tentu ini menjadi PR tersendiri bagi 
bangsa Indonesia untuk mengkontekstualisan ideologi pancasila dan Undang-Undang dasar 
kita menjawab isu-isu mutakhir dalam konteks ketahanan nasional. Oleh karenanya 
ketahanan nasional harus tanggap dan cermat dalam mengalisis isu-isu mutakhir tersebut. 
Dalam hal ini perlu diperhatikan konsep ketahanan dari segi fungsi dan faktor-faktor yang 
melingkunginya. 
 



Fungsi: 
o Menggalang dan menjaga persatuan dan kesatuan nasional di era globalisasi-

informasi ini. 
o Menangkal dan merespon secara kontekstual baik tantangan disentegrasi dari 

dalam maupun penetrasi ideologi dari luar dan desakan-desakan tuntutan-
tuntutan universal seperti kesetaraan jender, konflik sara, gerakan keagamaan 
internasional, ketidakadilan perdagangan global, pelanggaran ham, krisis 
lingkungan, dll.  

o Memberi arah dalam sebuah strategi kebudayaan nasional yang mampu untuk 
membentuk kepribadian bangsa yang tahan, responsif, dan kreatif dalam 
menyaring nilai-nilai yang datang dari luar. 

Faktor-faktor: 
o Kemajemukan masyarakat Indonesia dengan segala latar sosial-budaya yang 

meliputinya. 
o Perkembangan dunia yang menuju era keterbukaan informasi global dalam 

segala aspek kehidupan bangsa Indonesia 
o Kepemimpinan, keteladanan, paternalistik. 

2). Politik 
Ketahanan politik adalah kehidupan politik bangsa yang didasarkan pada cita-cita 

pancasila dan UUD 1945. Sejak masa Reformasi dan  era keterbukaan informasi yang 
melanda bangsa ini tantangan-tantangan di ranah politik menjadi bertambah dan semakin 
komplek. Prinsip-prinsip transparansi dalam kebijakan publik/politik, akuntabilitas, good 
goverment/governance, law inforcement,  partisipasi luas publik, pemerintahan yang bersih, 
reformasi birokrasi, demokratisasi, dan lain-lainnya telah menjadi norma keseharian dalam 
diskursus pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah. 

Konsep ketahanan politik di masa ini seharusnya adalah strategi dan metode ataupun 
usaha-usaha untuk menjawab tuntutan-tuntutan di atas. Kita masih ingat, bahwa di zaman 
Orde Baru ketahanan politik dimaknai sebagai semata mengandalkan dan menjaga “stabilitas 
politik dan politik luar negeri bebas aktif” untuk menopang kepentingan rezim otoriter dan 
kroni-kroninya yang korup, nepotis, dan kolutif. Namun kondisi telah berubah. Kebebasan 
informasi yang disuarakan oleh pers dan media kita sebagai penyeimbang kekuasaan telah 
berperan sangat aktif di zaman reformasi ini.  

Oleh karena itu ketahanan nasional di bidang politik di zaman reformasi ini bisa 
direformulasi untuk menciptakan tata kelembagaan politik yang lebih terbuka, transparan, 
akuntabel, bersih, tidak korup, melibatkan partisipasi luas masyarakat, deliberatif, dan 
bersifat melayani.  

Kita tahu di era desentralisasi saat ini korupsi tidak lagi terpusat pada simpul-simpul 
kekuasaan yang berada di pusat melainkan telah meresap di segala lini kehidupan politik kita, 
dari yang atas hingga yang bawah. Tentu kondisi ini bisa menggerogoti kelembagaan politik 
kita sehingga menjadi keropos dan akibatnya kesejahteraan sebagai cita-cita kehidupan 
bangsa ini terbengkalai.  

Dengan terus menyelenggarakan kehidupan demokratis yang didasarkan pada prinsip 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan, serta permusyawaratan perwakilan 
dengan dasar persatuan dan ketuhanan untuk tercapainya keadilan sosial, ketahanan nasional 



harus menyusun dan membangun konsep kelembagaan maupun penyelenggaraan kehidupan 
politik yang demokratis, akuntabel, bersih, dan melayani. 

3). Ekonomi 
Ketahanan Ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia 

berlandaskan demokrasi ekonomi Pancasila dan dijiwai oleh semangat gotong royong. 
Sedangkan Pengertian ketahanan nasional di bidang ekonomi adalah perokonomian bangsa 
yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang bersendi Pancasila yang mengandung 
kemampuan memelihara stabilitas ekonomi bangsa dengan daya saing yang tinggi dan 
mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata (Karsono, 1999: 118). 

Setelah sistem kapitalisme dunia menjadi norma keseharian bangsa-bangsa-bangsa di 
dunia, tak terkecuali Indonesia, ketahanan nasional di bidang ekonomi tentu harus 
mempertimbangkan kondisi merajalelanya ketimpangan ekonomi yang diciptakan oleh sistem 
kapitalisme tersebut. Fakta bahwa ketimpangan ekonomi yang semakin menganga di hadapan 
kita tentu menjadi batu uji tersendiri bagi daya tahan bangsa ini menghadapi gerak, dinamika 
ekonomi yang semakin mengglobal. 

Selain itu ketimpangan dan ketidakmerataan ekonomi antara pusat dan daerah telah 
sedikit dicari solusinya dengan menyelenggarakan desentralisasi maupun otonomi daerah. 
Namun praktik desentralisasi daerah yang seharusnya dijadikan tonggak bagi pemerataan 
pembangunan dan kesejahteraan daerah ternyata “dibajak” oleh para pemimpin-pemimpin 
daerah dengan mengeruk kekayaaan-kekayaan daerah melalui praktik koruptif anggaran, 
penerbitan ijin konsensi lahan-lahan untuk kepentingan ekonomi pribadi dan golongan, dan 
masih banyak lagi. Hal-hal ini tentu merupakan praktik-praktik negatif yang dapat 
menggerogoti ketahanan nasional kita. 
Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait peningkatan ketahanan di bidang ekonomi: 

o Semakin terbukaan sistem perekonomian dunia yang bercorak kapitalis yang 
menyebabkan ketimpangan ekonomi dan ketidakmerataan kesejahteraan. 

o Pembangunan struktur ekonomi yang bertumpu pada penguasaan modal, 
teknologi, sarana prasaranan, dan kemampuan manajerial. 

o Pembinaan Sumber Daya Manusia yang menjadi titik kemampuan dalam 
mendukung pengelolaan sumber daya ekonomi. 

o Pengelolaan sumberdaya alam yang memungkinkan peningkatan 
kesejahteraan yang memerlukan persediaan modal, perencanaan nasional, 
pelestarian masalah lingkungan hidup, dan penguasaan teknologi. 

o Peningkatan kemampuan menejerial, baik dtingkat perencanaan, organisasi, 
pelaksanaan, dan pengawasan. 

o Penyediaan dan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang 
mempermudah dan menunjang kegiatan ekonomi. 

o Penciptaan birokrasi ekonomi yang efisien, terbuka, akuntabel, dan ramah. 
4). Sosial Budaya 

Budaya sebagaimana telah jamak kita ketahui adalah totalitas hidup sebuah 
masyarakat, yang terdiri dari sistem peralatan, teknologi, sistem religi dan pandangan hidup, 
kesenian, sistem ilmu pengetahuan serta lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap tata-
perilaku masyarakat.  



Pengertian ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang dijiwai oleh 
kepribadian nasional (yang secara prinsip terkandung dalam pancasila) yang mengandung 
kemampuan untuk membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan 
masyarakat Indonesia yang bersatu, cinta tanah air, berkualitas, yang dapat merespon secara 
kreatif penetrasi nilai-nilai maupun budaya asing yang tidak sesuai cita-cita nasional kita.  

Perubahan tatanan sosial masyarakat atau perubahan sosial budaya sebuah masyarakat 
disebabkan oleh beberapa aspek antara lain, aspek geografis, biologis, teknologis, dan 
kultural (Karsono, 1999: 122-3). 
Faktor tekonologi informasi yang berkembang saat ini misalnya telah ikut membentuk wajah 
dan kehidupan sosial maupun budaya bangsa ini. Sejak era keterbukaan informasi merupakan 
wajah kebudayaan kontemporer kita sangat dipengaruhi oleh faktor desakan globalisasi 
teknologi informasi tersebut. Kebudayaan populer atau sering dikenal dengan Pop-culture 
atau mass culture sebagai sebuah realitas kebudayaan yang tercipta dari menjamurnya media 
massa, baik televisi, koran, majalah, dan media-media berbasis online telah membentuk 
sebagian besar wajah kebudayaan kontemporer kita.  

Globalisasi informasi juga dapat diartikan sebagai globalisasi kebudayaan. Dan ini 
sungguh didukung oleh faktor perkembangan teknologi-informasi yang tidak lagi mengenal 
sekat-sekat nasionalisme. Fakta ini tentu menjadi PR tersendiri bagi perumusan ketahanan 
nasional yang responsif dalam merawat kebudayaan-kebudayaan tradisional dan nasional 
yang menjadi akar dan sekaligus jangkar kepribadian bangsa.  

Namun, jika kita tergolong bangsa yang optimis, maka globalisasi informasi dan 
kebudayaan bukanlah ancaman yang akan memupus watak dan kepribadian bangsa, 
melainkan sebuah tantangan untuk semakin kreatif untuk merawat, menjaga, sekaligus 
mengkontekstualisasi, meredifinisi, dan menyaji ulang kebudayaan kita secara kreatif, 
realistis, dan kontekstual menghadapi tuntutan zaman. Dengan cara itu ketahanan nasional di 
bidang kebudayaan akan lebih bersifat dinamis dan bergerak sesuai tuntutan zaman. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan: 
o Merekonstekstualisasikan, mendinamisasi, dan menyaji-ulang Kebudayaan 

daerah secara kreatif, realistis, dan mengikuti gerak zaman. 
o Menghidupi Kebudayaan nasional yang bercorak integratif dan responsif 

untuk pembentukan karakter bangsa Indonesia yang dinamis dan tanggap 
zaman. 

o Integritas nasional sebagai pandu ketahanan nasional di bidang sosial budaya. 
o Pengembangan Kehidupan beragama dalam toleran, terbuka, dan berbudaya. 
o Pendidikan nasional yang demokratis yang bisa membentuk insan-insan 

berkarakter dan berbudaya yang nasionalis yang tanggap terhadap 
perkembangan zaman. 

Pembinaan Ketahanan Sosbud: 
o Pengembangan aspek sosial budaya untuk mendukung persatuan. 
o Toleransi kehidupan beragama yang berbudaya. 
o Merespon perkembangan IPTEK untuk penciptaan budaya kreatif dan sebagai 

sarana rekontekstualisasi kebudayaan daerah dan nasional. 
5). Hankam (Pertahanan dan Keamanan), Konsepsi hankam: 



Pengertian ketahanan nasional di bidang pertahanan keamanan adalah kondisi daya 
tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara (patriotisme) yang mengandung 
kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, 
menyelenggarakan pembangunan, serta mempertahankan kedaulatan negara dengan 
menangkal segala bentuk ancaman. Seperti terlukis dalam filsafat perang Indonesia: Bangsa 
Indonesia sangat cinta damai, melainkan lebih cinta kemerdekaan”. 

Pertahanan keamanan adalah upaya seluruh rakyat, dengan Tentara Nasional 
Indonesia sebagai intinya, dalam usaha menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan 
mencapai rasa aman bagi bangsa, negara beserta perjuangannya. Pelaksanaannya dilakukan 
dengan menyusun, mengerahkan, menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan bangsa dalam 
segenap aspek kehidupan secara terencana, terintegrasi, dan terkoordinasi melalui sistem 
keamanan rakyat semesta/Sishankamrata (Karsono, 1999: 123). 
Faktor-faktor yang berpengaruh dalam konsep pertahanan dan keamanan, diantaranya: 

o Doktrin keamanan tentang bahaya invasi luar dan pemeliharaan keamanan 
dalam negeri dan wilayah. 

o Wawasan Nasional 
o Sistem pertahanan keamanan berbasis sistem senjata sosial dan teknologi.  
o Posisi geografi Indonesia yang strategis. 
o Sumberdaya manusia yang berkualitas dan mempunyai jiwa nasionalisme 

tinggi. 
o Integrasi kekuatan TNI, polri, dan Masyarakat. 
o Pendidikan kewarganegaraan yang membentuk pribadi berkarakter dan 

mempunyai jiwa bela bangsa. 
o Peningkatan kerjasama pertahanan kemanan dengan industri sipil yang 

meningkatkan modernisasi alutsista 
o penguasaan/penyerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi secara kreatif. 
o Kemampuan manajerial yang tangguh dalam pemanfaatan SDA, SDM, untuk 

managemen kekuatan nasional. 
o penguatan kerjasama dan diplomasi secara aktif. 
o Kepemimpinan nasional yang berwibawa (Karsono, 1999: 126). 

Hubungan antar gatra dalam Astagatra 
1) Hubungan antara Trigatra dan Pancagatra 

Trigatra dan Pancagatra mempunyai hubungan timbal balik yang erat dalam bentuk 
korelasi dan interdependensi. Hubungan antara Trigatra dan Pancagatra merupakan 
suatu kesatuan yang bulat dan dinamakan Astagatra. 
(a) Ketahanan Nasional pada hakikatnya tergantung kepada kemampuan bangsa dan 

negara dalam memanfaatkan dan mempergunakan aspek alamiah (Trigatra) 
sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan nasional di bidang sosial (Pancagatra).  

(b) Ketahanan Nasional adalah suatu pengertian holistik, dimana terdapat saling 
hubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional (Astagatra). 

(c) Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan 
mempengaruhi kondisi secara keseluruhan.  



(d) Ketahanan Nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan 
segenap gatranya, melainkan suaturesultante keterkaitan yang integratif dari 
kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di seluruh aspek kehidupannya.  

Hubungan antar gatra dalam Trigatra 
Hubungan antar gatra dalam Trigatra dan Pancagatra adalah bersifat hubungan timbal 
balik dan saling mempengaruhi.  
(a) Antara gatra geografi dan gatra kekayaan alam.  

Karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan 
alam dan sebaliknya kekayaan alam dapat mempengaruhi karakter geografi.  

(b) Antara gatra geografi dengan gatra kependudukan 
Bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan serta persebaran penduduk sangat 
erat kaitannya dengan karakter geografi dan sebaliknya karakter geografi 
mempengaruhi kependudukan. 

(c) Antara gatra kependudukan dengan gatra kekayaan alam 
Kehidupan dan penghidupan penduduk dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, 
dan persebaran kekayaan alam demikian pula sebaliknya jenis, kualitas, kuantitas, 
dan persebaran kekayaan alam dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan. 
Kekayaan alam mempunyai manfaat nyata jika telah diolah oleh penduduk yang 
memiliki kemampuan dan teknologi.  

Hubungan antar gatra dalam Pancagatra 
Hubungan antar gatra dalam Pancagatra merupakan hubungan timbal balik yang erat 
dan saling terkait secara utuh dan menyeluruhdalam arti saling mempengaruhi, saling 
mengisi, dan saling tergantung secara seimbang, serasi, dan selaras. Dengan demikian 
maka perubahan di salah satu gatra akan berpengaruh terhadap gatra lain. Dalam 
rangka mencapai tujuan nasional dengan peningkatan Ketahanan Nasional maka 
setiap gatra dalam Pancagatra memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain 
dan sebaliknya setiap gatra menerima kontribusi dari gatra-gatra lain secara 
terintegrasi sebagai berikut: 
(a) Hubungan antara gatra ideologi dengan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, dan 

pertahanan keamanan dalam arti ideologi sebagai falsafah bangsa dan landasan 
idiil negara merupakan nilai penentu bagi kehidupan nasional yang meliputi 
seluruh gatra dalam Pancagatra dalam memelihara kelangsungan hidup bangsa 
dan pencapaian tujuan nasional.  

(b) Hubungan antara gatra politik dengan gatra ekonomi, sosial budaya dan 
pertahanan keamanan dalam arti kehidupan politik Indonesia yang dilandasi oleh 
ideologi dan falsafah Pancasila, dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi dan sosial 
budaya serta ditunjang oleh situasi keamanan. Kehidupan politik bangsa 
dipengaruhi oleh bermacam hal yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. 
Ia dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan dan kesadaran politik, tingkat kemakmuran 
ekonomi, ketaatan beragama, keakraban sosial dan rasa keamananannya. Keadaan 
politik yang stabil dan dinamis memungkinkan pembangunan disegala bidang dan 
memberikan rasa aman. 

(c) Hubungan antara gatra ekonomi dengan gatra politik, sosial budaya, dan 
pertahanan keamanan dalam arti kehidupan ekonomi Indonesia yang dilandasi 



oleh ideologi dan falsafah Pancasila dipengaruhi oleh kehidupan politik nasional, 
kehidupan sosial budaya dan situasi keamanan yang berfungsi sebagai penunjang. 
Keadaan ekonomi yang stabil, maju dan merata menunjang stabilitas dan 
peningkatan ketahanan di bidang lain.  

(d) Hubungan antara gatra sosial budaya dengan gatra politik, ekonomi, dan 
pertahanan keamanan dalam arti kehidupan sosial budaya yang dilandasi oleh 
ideologi dan falsafah Pancasila, dipengaruhi oleh kehidupan politik, ekonomi dan 
ditunjang oleh situasi keamanan. Keadaan sosial yang terintegrasi secara serasi, 
stabil, dinamis, berbudaya, dan berkepribadian hanya dapat berkembang dalam 
suasana aman dan damai. Kebesaran dan keluhuran nilai sosial budaya bangsa 
mencerminkan tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional baik fisik materiil 
maupun mental spiritual. Keadaan sosial yang timpang dengan kontradiksi di 
berbagai bidang kehidupan memungkinkan timbulnya ketegangan sosial yang 
dapat berkembang menjadi revolusi sosial.  

(e) Hubungan antara gatra pertahanan keamanan dengan gatra politik, ekonomi, dan 
sosial budaya dalam arti situasi keamanan perlu ditunjang oleh kehidupan 
ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Keadaan pertahanan dan keamanan 
yang stabil, dinamis, maju, dan berkembang diseluruh aspek kehidupan akan 
memperkokoh dan menunjang kehidupan Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial 
Budaya.  
(Lemhannas, 1997:26-30) 

 
Implementasi Ketahanan Nasional dalam Menghadapi Ancaman, Tantangan, 
Hambatan, dan Gangguan (ATHG) 

Implementasi ketahanan nasional diartikan melaksanakan atau menggunakan 
kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan yang dilandasi sikap ulet dan tangguh untuk 
mengembangkan daya saing bangsa sehingga menjadi bangsa yang kompetitif dan dihormati 
dunia 
Untuk menjadikan bangsa yang berdaya saing, maka bangsa Indonesia harus mampu 
memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan efesien, transparan, dan akuntabel. 
Beberapa permasalahan besar adalah masalah politik yang terkait dengan kesiapan 
menghadapi globalisasi, politik luar negeri yang bebas aktif, masalah disintegrasi dan 
otonomi, sistem partai politik dan birokrasi. Permasalahan di bidang ekonomi adalah biaya 
tinggi dengan adanya pungutan liar, kebijakan pertanian yang tidak berpihak pada petani. 
Pada bidang sosial budaya adalah rentannya klaim-klaim budaya dari negara tetangga. 
Setidaknya ada empat sarana untuk mengimplementasikan ketahanan nasional (Srijanti dkk, 
2011: 174-178): 

a. Implementasi ketahanan nasional dalam bidang politik; menghadapi 
globalisasi diperlukan peningkatan kompetensi diplomat menjadi perunding 
internasional. Di samping itu banyak kasus disintegrasi disebabkan 
ketidakadilan politik, hukum, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu persoalan 
tersebut harus diselesaikan dengan pendekatan modernisasi yang tida 
tercerabut dari akarnya, sementara untuk kasus disintegrasi hendaknya 



pemerintah mempertimbangkan hak asasi manusia dalam menyelesaika 
konflik tersebut. 

b. Implementasi ketahanan nasional dalam bidang ekonomi; hal-hal yang harus 
dibenahi dalam bidang ekonomi adalah menata kebijakan fiskal, industri 
dalam negeri dan swasembada pangan agar tidak terjadi krisis pangan 

c. Implementasi ketahanan nasional dalam bidang social dan budaya; hal ini 
dapat dilakukan dengan standarisasi pendidikan serta keterjangkauan 
masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan, toleransi dalam berbagai hal, 
termasuk agama, serta yang harus segera diimplementasikan adalah jaminan 
sosial dan kesehatan bagi seluruh masyarakat 

d. Implementasi ketahanan nasional di bidang hukum. Hal ini harus betul 
dipahami aspek keadilan, profesionalitas hakim, penegakan hukum secara adil, 
serta yang harus segara diberantas adalah kasus-kasus korupsi yang 
melibatkan banyak pejabat dan politisi. 

Keberhasilan Ketahanan Nasional 
Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan Ketahanan Nasional 

yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan 
keamanan, sehingga Ketahanan Nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam 
semua aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan bernegara dalam wadah 
NKRI yang dilandasi Pancasila, UUD 1945, dan landasan visional Wawasan 
Nusantara. Dalam mewujudkan Ketahanan Nasional diperlukan kesadaran setiap 
warga Indonesia yaitu:  

a) Memiliki semangat perjuangan non fisik berupa keuletan dan ketangguhan 
yang tidak kenal menyerah yang mengandung kemampuan mengembangkan 
kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ATHG baik yang datang 
dari luar dan dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup 
bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. 

b) Sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul  pada aspek ideologi, politik, 
ekonomi, sosial budaya, dan Hankam, sehingga setiap WNI baik individu 
maupun kelompok dapat mengeliminir pengaruh tersebut. Oleh karena bangsa 
Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Hal tersebut tercermin 
dalam kesadaran bela negara dan cinta tanah air. (Sunarso dkk, 2008:212-213) 

Apabila setiap WNI memiliki semangat juang, sadar dan peduli terhadap 
pengaruh yang timbul dalam masyarakat berbangsa dan bernegara serta 
mengeliminir pengaruh tersebut maka akan tercermin keberhasilan Ketahanan 
Nasional Indonesia. Untuk mewujudkan Ketahanan Nasional diperlukan suatu 
kebijakan umum dan pengambil kebijakan yang disebut Polstranas (Sumarsono 
dalam Sunarso dkk, 2008: 213).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

1. Contoh Tugas Analisis 

Artikel: BAHAN BAKAR MINYAK 

Kehilangan Momentum 

Penyaluran bahan bakar minyak ke Papua dan ke Papua Barat sungguh rumit. PT 
Pertamina (Persero) mengangkut bahan bakar minya tersebut dari kilang minyak Pertamina di 
Balikpapan, Kalimantan Timur. Ongkos angkutnya ke sejumlah kabupaten di Papua dan 
Papua Barat berkali-kali lipat dari harga jual bahan bakar itu sendiri.  

Di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Puncak Jaya, misalnya ongkos 
angkut BBM Rp 29.000 per liter. Ongkos angkut ke Kabupaten Lany Jaya Rp 11.500 dan 
Kabupaten Jayawijaya Rp 8.500 per liter .  

Padahal sejak 1 April 2016, harga premium Rp 6.450 per liter di luar Jawa, Madura, 
dan Bali. Ongkos angkut mahal lantara menggunakan pesawat terbang untuk mencapai 
lokasi.  

Lalu bagaimana cara menekan ongkos distribusi? Dalam setahun, biayan angkut BBM 
yang harus ditanggung Pertamina untuk wilayah Papua Barat Rp 79 miliar dan di Papua Rp 
736 miliar. Sempat muncul ide pembangunan kilang minyak berukuran mini, berkapasitas 
5.000 barrel sampai 10.000 barrel per hari di Papua. Kilang dibangun di dekat lokasi sumur 
minyak yang ada. Namun, nilai keekonomian membangun kilang menjadi perdebatan saat 
dikaitkan dengan umur cadangan minyak. 

Ada rencana juga, juga yang sudah dianggarkan dalam APBN, membangun sejumlah 
tangki timbun untuk hampir disetiap kabupaten, khususnya di kawasan timur Indonesia. 
Tangki dibangun untuk mendekatkan pasokan BBM dalam jumlah besar ke konsumen.  

Hingga 2020, Pertamina sudah menetapkan peta jalan pembangunan infrastruktur 
tangki timbun dengan dana non-APBN. Setidaknya, ada 23 lokasi di seluruh Indonesia yang 
dipilih sebagai lokasi pembangunan tangki timbun. Langkah ini seiring rencana menaikkan 



ketahanan pasokan BBM, yang saat ini cukup untuk 18-22 hari, menjadi cukup untuk 
memenuhi kebutuhan BBM selama 30 hari pada 2020. 

Bisa dikatakan, Indonesia kehilangan momentum saat harga minyak sedang murah 
dalam dua tahun terakhir. Indonesia miskin infrastruktur sehingga kesempatan 
mengumpulkan dan mengolah minyak menjadi BBM untuk menaikkan ketahanan pasokan 
dalam negeri berlalu begitu saja. Hampir dua dasawarsa terakhir, kesempatan disia-siakan 
dengan tak membangun satu pun kilang minyak baru. Kapasitas kilang yang ada saat ini 
hanya mampu memenuhi separuh konsumsi BBM nasional yang mencapai 1,6 jula kiloliter 
per hari. 

Kebutuhan BBM akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah 
penduduk. Antisipasi harus dilakukan segera. Tren memperbanyak impor BBM tanpa 
membangun infrastruktur sudah bukan jamannya lagi karena hanya menjadi praktik 
perburuan rente mafia migas. (Kompas, 1 Julia 2016 hal. 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTOH ANALISIS 
 

Topik Artikel : Ketahanan Sumber Kekayaan Alam (BBM) 
Isi Artikel :  

1. Penyaluran BBM ke Papua dan Papua Barat mengalami kesulitan karena ongkos kirim 
berkali-kali lipat daripada harga BBM itu sendiri.  

2. Ide pembangunan kilang minyak di dekat sumur di Papua belum bisa dilakukan karena 
alasan keekonomian membangun kilang menjadi perdebatan saat dikaitkan dengan umur 
cadangan minyak saat ini.  

3. Pembangunan tangki timbun yang dianggarkan Pertamina juga masih menjadi rencana 
yang belum direalisasikan.  

4. Indonesia kehilangan kesempatan untuk menyetok cadangan BBM disaat harga minyak 
dunia turun.  

Potensi  :  
Pada saat harga minyak dunia turun selama dua tahun berturut-turut sebenarnya Indonesia 

mempunyai kesempatan untuk menyetok BBM guna memenuhi kebutuhan minyak di Papua. 
Pembangunan tangki timbun merupakan langkah yang tepat guna, sehingga ketahanan SDA 
(energi) akan terjamin terutama di daerah Papua. Harga minyak yang murah dapat mengurangi 
kesenjangan harga minyak di Jawa dan Papua yang relatif tinggi.  
Analisis Artikel 
Ancaman :  

a) Harga minyak dunia yang tidak stabil akan mempengaruhi pengambil kebijakan 
melakukan politik praktis menaikkan harga BBM jika harga minyak dunia naik.   

Tantangan :  
a) Kebutuhan BBM diseluruh daerah termasuk di Papua merupakan sesuatu yang pastiyang 

perlu pemenuhan agar tidak memicu konflik.  
b) Pengambil kebijakan perlu keberanian untuk memutuskan merealisasikan  pembangunan 

tangki timbun 
Hambatan :  

a) Infrastruktur jalan menuju Papua mengalami kendala sehingga BBM harus disalurkan 
menggunakan pesawat yang mengakibatkan biaya operasional mahal.  

b) Pembangunan tangki timbun hanyalah sebuah rencana yang sulit untuk direalisasikan.  
Gangguan :  

a) Infrastruktur yang tidak merata di seluruh daerah di Indonesia menimbulkan benih-benih 
konflik dalam diri individu rakyat.  

Alternatif Solusi:  
a) Rencana pembangunan tangki timbun harus segera direalisasikan untuk cadangan sumber 

daya jangka panjang. 



 

 

 

 

 

 

2. TUGAS ANALISIS 

Artikel : KELAUTAN (Kompas, 1 Juli 2016 hal. 18) 

Pengelolaan Laut Libatkan Swasta 

Perlindungan terumbu karang untuk menopang ketahanan pangan dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir membutuhkan aksi konkret antar negara. 
Pihak swasta juga dilibatkan melalui kemitraan dalam mengelola ruang laut.  

Demikian salah satu butir hasil Konsultasi untuk Implementasi Resolusi Terumbu 
Karang yang Berkelanjutan di Manado, Sulawesi Utara, 28-29 Juni 2016. Pertemuan itu 
merupakan tindak lanjut Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Lingkungan 
(UNEA) ke-2 di Nairobi pada 23-27 Mei 2016. 

Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah perwakilan negara-negara Program 
Lingkungan PBB (UNEP). Perwakilan negara yang hadir antara lain Indonesia, Antigua-
Barbuda, Eritea, Fiji, Grenada, Madagaskar, Maladewa, Tonga, dan Seychelles. Selain itu 
hadir juga Malaysia, Vietnam, Filiphina, Myanmar, dan Thailand.  

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementrian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi, di Jakarta, Kamis (30/6), mengemukakan, laut 
merupakan milik bersama yang harus dikelola melalui kerjasama lintas negara dengan 
melibatkan masyarakat dan pelaku usaha. 

“Komitmen lintas negara akan diterjemahkan tiap-tiap daerah dengan mendorong 
konservasi kawasan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.” Ujar 
Brahmantya. 

Anggaran konservasi tahun 2016 sebesar Rp 269 miliar. Dari jumlah itu, sekitar 
Rp 229 miliar berasal dari proyek Coremap III yang didukung pendanaan Bank 
Pembangunan Asia, Bank Dunia, dan alokasi APBN Rp 19 miliar.  

Indonesia menargetkan luas kawasan konservasi pada 2019 mencapai 17,1 juta 
hektar. 

Butir B kesepakatan pertemuan itu menyebutkan, pengelolaan ruang laut dapat 
dilakukan swasta. Terkait itu UNEP sedang menjajaki Organisasi Pangan dan Pertanian 
(FAO) untuk mengkaji potensi kemitraan tersebut.  

Brahmantya menambahkan, pengelolaan terumbu karang yang merupakan sumber 
makanan bagi ikan dapat memberikan manfaat ekonomi, antara lain untuk wisata bahari 
dan memperluas ruang pemijahan ikan. Di samping itu, juga bisa dimanfaatkan untuk 



riset bioteknologi. Hasil riset bisa ditawarkan kepada pelaku swasta untuk pengembangan 
ke skala ekonomi.  

Penyelamatan dan pelestarian terumbu karang menjadi isu sentral dalam 
pertemuan tersebut karena fenomena kerusakan dan perubahan warna terumbu karang. 
Selama ini, terumbu karang menjadi tempat hidup dan bergantung 25 persen mamalia 
dunia dan 3,2 juta spesies dunia. Ada lebih dari 100 negara dengan zona terumbu karang 
di dunia.  

Brahmantya menuturkan, dunia menghadapi sejumlah persoalan kerusakan 
terumbu karang yang dipicu pemanasan global, kerusakan lingkungan, penangkan ikan 
berlebih, penggunaan zat berbahaya, dan pembuangan sampah ke laut.  

Menurut Coordinator UNEP Pacific Office Sefania Newarda, negara-negara 
terumbu karang sedang menghadapi tantangan dan hambatan pengelolaan terumbu karang 
yang berkelanjutan. Kerjasama regional yang telah dimulai perlu diperkuat dengan aksi 
konkret negara-negara terumbu karang dunia.  

Solusi untuk perlindungan laut dan terumbu karang harus mampu berdampak pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, juga bisa mempererat hubungan 
antar negara dalam menjaga lingkungan. “Mengelola terumbu karang adalah mengelola 
masyarakat,” ujar Sefanaia. 

Terkait terumbu karang, Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya 
menjajaki rencana pembentukan taman terumbu karang di kawasan Pulau Seribu. 
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