
SKENARIO WAWASAN NUSANTARA (GEOPOLITIK INDONESIA) 

PERTEMUAN KE-13 

Capaian Pembelajaran:  

Mahasiwa mampu memahami dan menganalisis : (1) pengertian geopolitik; (2) latar 
belakang, fungsi, kedudukan dan tujuan geopolitik Indonesia; (3) sejarah perkembangan 
geopolitik Indonesia; (4) mengimplementasikan wawasan nusantara dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara terutama dalam konsep otonomi daerah. 
 
Indikator :  

a) Mampu memahami dan menganalisis hubungan antara Pancasila, UUD NRI 1945, 
dan Wawasan Nusantara. 

b) Mampu mengidentifikasi pentingnya pemahaman Wawasan Nusantara dalam 
menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. 

c) Mampu menganalisis pemahaman Wawasan Nusantara dalam mewujudkan tujuan 
nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. 

d) Mampu mengevaluasi implementasi Wawasan Nusantara dalam konsep pemerintah 
otonomi daerah demi terwujudnya tujuan nasional. 
 

Skenario :  
a) Pada pertemuan pertemuan sebelumnya tutor sudah memberikan tugas kepada salah 

satu kelompok untuk mempresentasikan materi tentang wawasan nusantara. 
b) Tutor mempersilahkan kelompok yang sudah ditunjuk untuk mempresentasikan 

materi Wawasan Nusantara di depan kelas selama 20 menit. Sub bab materi yang 
dipresentasikan yakni:  
(1) Pengertian Wawasan Nusantara 
(2) Latar belakang Wawasan Nusantara 
(3) Sejarah dan Yuridis Formal Wawasan Nusantara 
(4) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
(5) Implementasi Wawasan Nusantara dalam konsep pemerintahan otonomi daerah 

c) Setelah presentasi berakhir, tutor membagi mahasiswa selain kelompok yang 
presentasi ke dalam 6 kelompok.  

d) Masing-masing anggota kelompok ahli menjelaskan secara singkat ke kelompok baru 
selama 2 menit. Kemudian secara bergantian masing-masing anggota kelompok baru 
menanggapi penjelasan dari anggota kelompok ahli (Bisa mengajukan pertanyaan, 
sanggahan, mengklarifikasi), berlangsung selama 30 menit. 

e) Dalam proses diskusi apabila ditemui kesulitan, mahasiswa dapat menuliskan 
kesulitan atau pertanyaan yang belum terjawab di papan tulis, minimal satu kelompok 
satu pertanyaan. 

f) Setelah semua kelompok menuliskan kesulitannya, tutor membahas satu per satu 
pertanyaan yang dituliskan di papan tulis.  

g) Kemudian tutor mengklarifikasi hasil diskusi tentang Wawasan Nusantara dan 
hubungannya dengan otonomi daerah. 



h) Di akhir pembelajaran tutor memberikan sebuah studi kasus dari surat kabar Kompas 
tentang permasalahan otonomi daerah, kemudian mahasiswa menanggapi artikel 
dalam selembar kertas yang telah disiapkan dengan menggunakan konsep Wawasan 
Nusantara yang telah dipelajari. Tugas dikumpulkan pada hari itu juga. (Lembar Kerja 
Mahasiswa (LKM) terlampir).  
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Media/Bahan Pembelajaran: 

1. Peta/Gambar 
a) Peta wilayah Indonesia ketika diberlakukan Hukum Laut TZMKO 1939 
b) Peta wilayah RI 13 Desember 1957-17 Februari 1969 
c) Peta wilayah Indonesia ketika sudah diberlakukan Hukum Laut UNCLOS 1982 
d) Gambar lebar laut kewenangan Nusantara 
2. Kebijakan/Peraturan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan 

keamanan yang berprinsip pada Wawasan Nusantara.  
3. Kebijakan/Peraturan tentang Otonomi Daerah yang mendukung implementasi prinsip 

Wawasan Nusantara. 
 

 
Materi Ajar: 

Wawasan Nusantara (Geopolitik Indonesia) 
 
Pengertian Geopolitik dan Teori Geopolitik 

Geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam 
wujud kebijakan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik 
(pertimbangan geografi, wilayah teritorial) suatu negara, yang jika dilaksanakan akan 



berdampak langsung atau tidak langsung pada sistem politik suatu negara. Sebaliknya politik 
negara tersebut secara langsung maupun tidak langsung juga akan berdampak pada geografi 
negara yang bersangkutan. (Kaelan MS, 2007; 122) 

Jika dirunut dari asal katanya berasal dari kata Ge/Geo berarti bumi dan Politik berarti 
pengaturan hidup bersama. Dengan sederhana dapat dikatakan bahwa Geopolitik adalah 
pengaturan dan pengelolaan (politik) yang berkenaan dan berlangsung di atas letak tanah 
wilayah geografis di bumi itu sendiri (Pusat Studi Kewiraan UB, 1980: 34)  

Istilah Geopolitik semula diartikan oleh Frederich Ratzel sebagai ilmu bumi politik 
(Political Geography). Namun kemudian istilah ini kemudian dikembangkan diperluas oleh 
ilmuan politik Swedia, Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1964) dari 
Jerman menjadi Geografical Politics dan disingkat Geopolitik. Perbedaan istilah tersebut 
terletak pada tekanan pada politik ataukah pada geografi. Ilmu politik bumi (Political 
Geography) lebih menekankan dan mempelajari geografi dari aspek politik, sedangkan 
geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. 

Geopolitik merupakan dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan nasional 
untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip geopolitik selanjutnya juga digunakan 
untuk membangun sebuah wawasan nasional. Pengertian geopolitik sudah dipraktekkan sejak 
abab 19, namun pengertiannya baru tumbuh pada awal abad 20 sebagai ilmu 
penyelenggaraan negara berkait dengan kebijakan masalah-masalah geografi wilayah yang 
menjadi tempat tinggal suatu bangsa (Kaelan MS, 2007: 129). 

a. Pandangan Geopolitik Ratzel dan Kjellen 
Frederich Razel pada akhir abad ke -19 mengembangkan sebuah konsepsi geopolitik 

yang berasumsi bahwa negara dari sudut ruang yang ditempati oleh kelompok masyarakat 
politik (bangsa) sangat mirip sebuah organisme (mahluk hidup). Oleh karena itu ia sangat 
ditentukan dan terikat dengan hukum alam. Sebagai konsekuensinya, jika ingin tetap terus 
ada (exist) dan berkembang, maka ia harus berusaha mengembangkan dirinya (yakni melalui 
hukum ekspansi/perluasan wilayah). Dari sinilah maka kita mengenal konsep kolonialisme 
dan imperialisme.  

Senada dengan Razel, Rudolf Kjellen juga mengembangkan konsep bahwa negara 
adalah satuan/sudut ruang yang mirip organisme, seturut dengan konsep ekspansionismenya. 
Namun begitu Kejellen sangat menekankan konsep ekspansionisme yang didasarkan oleh 
intelektualisme, yakni sebuah negara harus mempunyai kapasitas intelektual untuk 
mempertahankan dan mengembangkan wilayahnya yang mencakup geopolitik, ekonomi 
politik, kratopolitik, dan sosio politik. 

Dalam rangka mengajukan paham ekspansionismenya (dalam mempertahankan dan 
mengembangkan wilayahnya), lebih lanjut Kjellen menekankan sekaligus mengajukan 
langkah strategis untuk memperkuat negara dengan cara membangun kekuatan daratan 
(kontinental) dan kekuatan bahari (maritim). Pandangan Ratzel dan Kjellen secara umum 
sama, yakni mereka memandang bahwa pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan 
organisme yang terikat dengan syarat-syarat: yakni memerlukan ruang hidup (lebensraum), 
mengenal proses lahir, tumbuh, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Dari prinsip ini 
keduanya menyetujui paham ekspansionisme yang kemudian melahirkan konsep “adu 
kekuatan” (Power Politics atau Theory of Power) (Kaelan, 2007: 129-130). 

b. Pandangan Haushofer 



Padangan Haushofer tentang geopolitik berkembang di era pemerintahan Nazi 
dibawah pimpinan Adolf Hitler yang menekankan pentingnya ekspansionisme yang dilandasi 
oleh ideologi fasisme yang saat itu sedang berkembang. Oleh karena itu pandangan tersebut 
juga diterapkan dan dikembangkan juga di Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi 
oleh semangat militerisme dan fasisme. Dalam rangka peneguhan semangat fasisme itulah 
pandangan Haushofer berkembang. Pokok-pokok ajaran haushofer tentang geopolitik sebagai 
berikut: 

1. Suatu bangsa layaknya organisme untuk mempertahankan kehidupannya perlu 
mengembangkan paham ekspansionisme, karena terikat dengan hukum alam. 
Akibatnya secara logis diterima pandangan bahwa hanya bangsa yang unggullah yang 
dapat terus bertahan hidup dan terus berkembang. 

2. Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium 
Maritim untuk menguasai kekuasaan laut. 

3. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, Asia 
Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya. 

4. Rumusan Haushofer lainnya adalah Geopolitik adalah doktrin negara yang 
menitikberatkan soal strategi perbatasan. Ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan 
kekuasaan dan sosial rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di dunia. 
Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapat ruang 
hidup (Soemarsono, 2001: 61 dan Kaelan, 2007: 130-1). 
 

Geopolitik Indonesia 
Setelah dipaparkan mengenai pandangan Ratzer, Kjellen dan Haushofer mengenai 

konsep negara atau geopolitik secara luas, bagaimana pandangan bangsa Indonesia terkait 
Geopolitik. Apakah geopolitik Indonesia memiliki persamaan dengan pandangan geopolitik 
tokoh-tokoh di atas atau justru memiliki pandangan geopolitik sendiri yang berbeda? 

Secara umum, geopolitik Indonesia didasarkan pada nilai-nlai yang tercantum dalam 
sila-sila Pancasila, khususnya terkait nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur yang jelas 
dan tegas tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta 
damai namun lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia sangat menentang penjajahan 
(ekspansionisme) di muka bumi ini karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan keadilan. 
Oleh karenanya bangsa Indonesia sangat menolak paham ekspansionisme apalagi rasialisme, 
karena dimata tuhan setiap orang mempunyai martabat luhur yang sama yang berdasarkan 
nilai ketuhanan dan kemanusiaan. 

Dalam konteks Indonesia, geopolitik disebut dengan istilah Wawasan Nusantara. 
Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1993 dan 1998 tentang 
GBHN, wawasan nusantara adalah: 

“….merupakan wawasan nasional merupakan wawasan yang bersumber pada 
Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang 1945 adalah cara pandang dan sikap 
bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan 
dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara untuk mencapai tujuan nasional”. 

Pengertian wawasan nusantara/nasional menurut Prof. Dr. Wan Usman (Ketua 
Program S-2 PKN UI): “Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia 



mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan 
yang beragam”. 

Sedangkan menurut Kelompok kerja Wawasan Nusantara, yang diusulkan menjadi 
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas tahun 1999 adalah 
sebagai berikut: 

“Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang 
serbaberagam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan 
bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara mencapai tujuan nasional”. (Soemarsono dkk, 2001: 82). 

Dari konsep ini jelas sekali bahwa konsep geopolitik Indonesia berbeda dengan 
konsep geopolitik yang memandang negara adalah organisme—yang untuk mempertahankan 
hidupnya secara alami—harus (berekspansi) atau mengekspansi wilayah (lain)nya. Karena 
bagi bangsa Indonesia, ekspansi wilayah atau penjajahan secara umum bertolak belakang 
dengan nilai-nilai kemanusian dan ketuhanan. 

Selain itu terkait dengan hubungan internasional, pandangan geopolitik Bangsa 
Indonesia berpijak pada paham nasionalisme kebangsaan.  Atau tersirat dalam Pidato 
Pancasila Soekarno Yakni “sebuah paham kebangsaan yang bukan menyendiri, bukan 
chauvinisme, melainkan kebangsaan yang menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia”. 
Sebuah negara Indonesia merdeka yang harus didirikan, tetapi juga harus menuju pula kepada 
kekeluargaan bangsa-bangsa (Latif; 2010; 15-17, lihat juga Soekarno; 147-154). Bangsa 
Indonesia selalu terbuka menjalin kerjasama dengan antar bangsa yang saling tolong-
menolong dalam rangka mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.  

Pandangan geopolitik seperti dipaparkan diatas adalah dasar dari pendirian bangsa 
Indonesia dalam mendirikan negara ini, serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang ingin 
diraih dengan konsep persatuan yang melandasinya. Oleh karena itu singkat kata pandangan 
geopolitik bangsa Indonesia adalah wawasan nusantara. Yakni sebuah cara pandang dan 
sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya yang bhineka, dan lingkungan geografinya yang 
berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara ini 
dijiwai dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta 
menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan 
nasional. 

Seperti telah kita ketahui bersama, bahwa Indonesia merupakan negara dihuni, 
didiami, dan dikarunai keanekaragaman, baik dalam hal adat-kebudayaan, bahasa, agama, 
suku, dll. Keanekaragaman ini bisa menimbulkan masalah, namun juga bisa merupakan 
manifestasi kekayaan bangsa Indonesia yang dapat dijadikan keunggulan bagi proses 
berbangsa untuk mencapai tujuan nasional. Seperti tertera dalam undang-undang dasar 1945 
dan Pancasila, negara Indonesia ada karena berkat rahmat tuhan dan didasarkan pada konsep 
persatuan yang menjadi tumpuan berdirinya negara ini. Soekarno sering mengatakan bahwa 
Pancasila yang terdiri dari lima sila bisa diperas dalam tiga sila bahkan menjadi 1 sila yakni 
“gotong royong” atau “persatuan”. Artinya persatuan bangsa Indonesia berangkat dari asumsi 
bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang dihuni oleh keragaman sosial-religi-budaya, 
namun begitu harus bersatu dan bergotong royong dalam pembentukan negaranya maupun 
dalam mewujudkan cita-cita dan tujuanlah kemerdekaan dicapai.  



Sebagai sebuah bangsa merdeka yang telah menegara, Bangsa Indonesia dalam 
menyelenggarakan hidupnya tentu tidak terlepas oleh pengaruh lingkungannya. Pengaruh itu 
timbul dari hubungan timbal-balik antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, serta cita-cita dan 
kondisi sosial masyarakat, sosial-budaya, tradisi, keadaan alam, wilayah, serta pengalaman 
sejarahnya. Oleh karena itu sebuah cara pandang tertentu terhadap kondisi bangsanya, baik 
dari segi bumi atau ruang dimana masyarakat itu hidup, jiwa tekad, semangat manusia dan 
rakyatnya, juga lingkungan sekitarnya, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dan cita-cita 
yang telah dirumuskan para pendiri bangsa ini. Singkat kata Bangsa Indonesia memerlukan 
wawasan nasional, atau yang telah disepakati oleh negara ini bernama wawasan Nusantara, 
untuk menyelenggarakan kehidupannya. 

Wawasan ini secara garis besar dimaksudkan untuk  menjamin kelangsungan hidup, 
keutuhan wilayah, serta jati diri bangsa Indonesia. Kata wawasan sendiri berasal dari kata (m) 
wawas  atau awas (bahasa jawa) yang berarti “melihat atau memandang”, dengan 
penambahan akhiran “an” yang secara harafiah berarti: cara memandang, cara penglihatan, 
atau cara tinjau atau cara pandang (Soemarsono dkk, 2001: 55). 

Selain itu, Kehidupan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh perkembangan 
lingkungan strategisnya. Oleh karena itu, wawasan itu harus mampu memberi inspirasi pada 
suatu bangsa, dalam hal ini Indonesia, dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan 
yang ditimbulkan oleh lingkungan dan dalam mengejar kejayaannya. Singkat kata, yang 
dinamakan geopolitik bangsa Indonesia atau Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan 
sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya yang bhineka, dan lingkungan geografinya yang 
berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara ini 
dijiwai dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta 
menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan 
nasional. 

Wawasan Nasional seperti dikembangkan oleh negara Indonesia merupakan wawasan 
yang didasarkan teori wawasan nasional secara universal. Wawasan tersebut dibentuk dan 
dijiwai oleh paham kekuakasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia. Bangsa 
Indonesia sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat mengakui Pancasila sebagai ideologi 
dan falsafah bangsa Indonesia. Ideologi ini menganut paham kekuasaan tertentu terkait 
konsep perang dan damai: “bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan”. 
Konsekuensinya bangsa Indonesia menolak konsep wawasan nasional yang mengembangkan 
ajaran perang, ekspansi, dan adu kekuatan yang dapat menyebabkan persengaketaan yang 
berlarut-larut. Namun begitu, wawasan nusantara yang dikembangkan oleh Indonesia bersifat 
dan berusaha menjamin kepentingan bangsa dan negara, dan tentu kemerdekaan, di tengah 
perkembangan dunia. Ajaran tersebut yakni didasarkan pada sebuah ideologi yang digunakan 
sebagai landasan ideal dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan 
konstelasi geografi Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya. 

Di dalam karakteristik geografisnya, Bangsa Indonesia adalah gugus-gugus wilayah 
yang ditaburi oleh kekayaan dan keanekaragaman hayati dan non-hayati, dan didiami oleh 
berbagai suku-suku dengan aneka bahasa, agama, adat-kebudayaan, maupun nilai-nilai 
sebagai manifestasi cara pandang dunianya, serta dicirikan dengan keadaan wilayahnya 
terdiri dari lautan maupun pulau-pulau (daratan) yang bertabur di atasnya.   



Oleh karena itu, terkait dengan konsep wawasan nusantara dalam pengertian 
geopolitiknya, bangsa Indonesia menganut “paham negara kepulauan” (archipelego) atau 
dalam bahasa yang lebih disukai Soekarno adalah “negeri lautan yang ditaburi oleh pulau-
pulau” (archiphilego). Sesuai dengan titik tekannya, Bangsa Indonesia adalah sebuah wilayah 
geografi berbentuk lautan yang di atasnya terdapat pulau-pulau (Latif (2002; 2-3).  

Paham archipelego ini juga menegaskan perbedaan esensial bahwa laut menurut 
paham Indonesia adalah “faktor penghubung” yang merupakan satu-kesatuan utuh sebagai 
“tanah-air” Indonesia, dan bukan “faktor pemisah” pulau seperti dalam konsepsi Barat. 
 
Dasar Pemikiran Geopolitik Indonesia 

Dalam membina dan mengembangkan wawasan nasionalnya, bangsa indonesia selalu 
berpijak pada kondisi nyata yang terdapat dalam lingkungannya sendiri. Oleh karena itu 
Wawasan nusantara (nasional) dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa 
Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia 
yang berlandaskan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, 
dasar pemikiran yang melatarbelakangi pengembangan Wawasan nusantara dapat dilihat dari: 

a. Falsafah Pancasila 
Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan Wawasan nusantara, antara lain 

gotong royong. Suatu nilai khas dari bangsa Indonesia. Gotong royong bukan hanya sekedar 
tolong-menolong, peduli atau empati. Gotong royong merupakan kerja kolektif dari berbagai 
elemen masyarakat dalam mambangun jalan, misalnya, yang bertujuan untuk kebaikan 
bersama. Nilai-nilai ketuhanan juga mengarahkan kita untuk memahami Tuhan bukan yang 
satu, tetapi Tuhan dalam arti mutlak yang harus diakui keberadaannya. Lebih dari sekedar itu, 
nilai-nilai ketuhanan, seperti kabaikan, kejujuran, kasih sayang, rahmat dan seterusnya 
hendaknya dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa.   

Dalam prakteknya ini berarti antara agama tidak ada yang bertentangan sebab setiap 
agama mengajarkan kebaikan. Nilai kemanusiaan Indonesia juga menjadi dasar wawasan 
nusantara yang kemudian melahirkan HAM. Dalam filsafat Pancasila juga mengedepankan 
kepentingan masyarakat yang lebih luas harus lebih diutamakan, tanpa mematikan 
kepentingan golongan. Pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama 
diusahakan melalui musyawarah mufakat. Kemakmuran yang hendak dicapai oleh masing-
masing warganya tidak merugikan orang lain. Sikap tersebut mewarnai Wawasan nusantara 
yang dianut dan dikembangkan bangsa Indonesia. Semua nilai filsafat hidup dari Pancasila 
tersebut menjadi dasar pijakan untuk kita dalam melihat diri dan lingkungan. 

b. Aspek Kewilayahan Nusantara 
Kondisi objektif geografi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena 
yang mutlak diperhitungkan karena mengandung beraneka ragam kekayaan alam (baik di 
dalam maupun di permukaan bumi) dan jumlah penduduk yang besar. Dengan demikian 
secara kontekstual kondisi geografi Indonesia mengandung keunggulan sekaligus 
kelemahan/kerawanan. Kondisi ini perlu diperhitungkan dan dicermati dalam perumusan 
geopolitik Indonesia. 

c. Aspek Sosial Budaya  



Menurut ahli antropologi, tidak mungkin ada masyarakat kalau tidak ada kebudayaan, 
dan sebaliknya. Kebudayaan hanya mungkin ada di dalam masyarakat. Indonesia terdiri atas 
ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan 
kepercayaan. Oleh karena itu, tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi 
antargolongan masyarakat mengandung potensi konflik yang besar, terlebih lagi kasadaran 
nasional masyarakat masih relatif rendah dan jumlah masyarakat yang terdidik relatif terbatas 
(Srijanti dkk, 2011: 142-143). 

d. Aspek Kesejarahan Bangsa Indonesia 
Perjuangan bangsa Indonesia memerdekaan diri menjadi sebuah negara berdaulat dari 

belenggu penjajahan tentu dibentuk dan terbentuk faktor-faktor historis yang memicunya. 
Selain itu, perumusan cita-cita, tujuan, dasar negara, dan falsafah hidup bangsa tumbuh dan 
berkembang dari latar belakang sejarahnya.  

Sebagaimana telah jamak kita ketahui, Konsep bernegara kita yang diproklamirkan 
sejak 18 Agustus 1945 tidak lahir begitu saja, melainkan tumbuh dan berevolusi dari bibit-
bibit kerajaan yang tersebar dalam wilayah Nusantara. Kedatuan Sriwijaya dan Kerajaan 
Majapahit adalah dua contoh manifestasi kesadaran persatuan bangsa dalam wilayah luas 
Nusantara.  
Meskipun belum ada konsep rasa kebangsaan seperti dirujuk dalam pengertian negara 
modern, namun mereka telah mempunyai konsep-konsep bernegara yang solid dan padu. 
Konsep persatuan dalam keberbedaan misalnya muncul dan termanifestasi dalam konsep 
Kerajaan Majapahit seperti tertulis dalam Negara Kartagama (dikarang oleh Empu Tantular): 
Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua. Sebuah konsep bernegara yang berusaha 
mengatur/mengelola perbedaan-perbedaan yang berlangsung dalam masyarakat plural dalam 
sebuah persatuan. Konsep Nusantara juga adalah konsep yang berasal dari kata Nuswantoro 
yang merupakan wilayah luas taklukkan/kekuasaan majapahit yang merentang di seluruh 
penjuru, seperti sekarang dikenal sebagai Nusantara itu. 

Setelah kedatangan penjajah Eropa di bumi Nusantara, bangsa Indonesia benar-benar 
telah merasakan kepedihan dan penderitaan. Namun penjajahan ini justru menyadarkan para 
pendiri bangsa untuk bertekad memerdekaan diri, merebut wilayah luas Nusantara yang dulu 
merupakan warisan nenek-moyang dari kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya, dan 
memproklamirkan pendirian negara Indonesia yang berdaulat dan mempunyai akar persatuan 
di masa lalu. 

Dari uraian di atas, maka wawasan nusantara (nasional Indonesia) telah diwarnai oleh 
pengalaman sejarah yang tidak menginginkan terpecahnya dalam lingkungan bangsa dan 
negara Indonesia yang akan melemahkan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan untuk 
mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional (Soemarsono, 2001: 81). 
 
Unsur-Unsur Geopolitik Indonesia (Wawasan Nusantara) 

a. Wadah 
Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen yaitu: 
1). Wujud wilayah 
Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang didalamnya 

terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Baik laut 
maupun selat serta di atasnya merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Oleh karena itu 



nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan dalamnya. 
Sedangkan secara vertikal ia merupakan suatu bentuk kerucut terbuka ke atas dengan titik 
puncak kerucut dipusat bumi. 

Letak geografis negara berada di posisi dunia antar dua samudera dan dua benua. 
Letak geografis ini berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kehidupan nasional di Indonesia. 
Perwujudan wilayah nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya 
dan pertahanan keamanan. 

2). Tata Inti Organisasi 
Bagi Indonesia, tata inti organiasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang 

menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan 
dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. 
Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang. Sistem 
pemerintahannya menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan 
berdasarkan UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) bukan negara 
kekuasaan (machsstaat). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kedudukan kuat, yang 
tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota MPR merangkap sebagai anggota DPR. 

3). Tata Kelengkapan Organisasi 
Tata kelengkapan organisai adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang 

harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi 
masyarakat, kalangan pers serta seluruh aparatur Negara (Srijanti dkk, 2011: 150-151). 

b. Isi wawasan Nusantara 
Isi Wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesian 

dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu. 
a. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang meliputi: 

o Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 
o Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yng bebas. 
o Pemerintaahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan bangsa dan ikutmmelaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

b. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh 
menyeluruh yang meliputi: 

o Satu kesatuan wilayah Nusantra yang mencakup daratan, perairan dan 
digantara secara terpadu. 

o Satu kesatuan politik, dalam arti UUD dan politik pelaksanaannya serta satu 
ideologi dan identitas nasional. 

o Satu kesatuan sosial budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia 
atas dasar “Bhineka Tunggal Ika”. Nilai filosofis dalam Bhineka Tunggal Ika 
adalah bahwa meskipun pada kenyataannya ada perbedaan di antara kita, 
namun hakikatnya kita adalah satu. Dalam perspektif ontologis ini merupakan 
pemahaman plural-monisme, keberagaman dalam kesatuan. Sementara dalam 
konteks sosial dapat dipahami sebagai kesatuan dalam satu tertib sosial dan 
satu tertib hukum. Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha 
bersama dan asas kekelurgaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. 



o Satu kesatuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) 
o Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan 

hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional. 
c. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan Lahiriah 

o Tata laku batiniah berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental 
bangsa yang memilki kekuatan batin. 

o Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan 
kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan dan 
pengadilan (Srijanti dkk, 2011: 152-153). 

Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada pencapaian 
tujuan nasional diperlakukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi 
wawasan nusantara. Wawasan nusantara Indonesia menumbuhkan dorongan dan rangsangan 
untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Upaya pencapaian 
tujuan nasional dilakukan dengan pembangunan nasional yang juga harus berpedoman pada 
wawasan nusantara. 

Dalam proses pembangunan nasional untuk pencapaian tujuan nasional selalu 
menghadapi berbagai kendala dan ancaman. Untuk mengatasinya perlu dibangun suatu 
kondisi kehidupan nasional yang disebut ketahanan nasional. Keberhasilan pembangunan 
akan meningkatkan kondisi dinamik kehidupan nasional dalam wujud ketahanan nasional 
yang tangguh. Sebaliknya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan 
nasional semakin baik. 

Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan yang merupakan pedoman bagi 
proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. sedangkan ketahanan nasional 
merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut 
dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu perlu adanya suatu konsepsi Ketahanan 
Nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. 
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa wawasan nusantara dan ketahanan nasional merupakan 
konsepsi yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan 
berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya.  

Sesuai dengan karakteristik ditinjau dari latarbelakang budaya, sosial, sejarah, 
kondisi, kostelasi geografi, dan perkembangan lingkungan strategis, arah pandang geopolitik 
(wawasan Nusantara) meliputi arah pandang ke dalam dan ke luar. 

Arah Pandang Ke Dalam, arah pandang ke dalam bertujuan untuk menjamin 
persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun 
aspek sosial. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan 
berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya 
disintregasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan 
dalam kebhinekaan. 

 Arah Pandang Ke Luar, arah pandang ke luar wawasan nusantara ditujukan demi 
terjaminnya kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia ini maupun 
kehidupan dalam negeri serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. 
Arah pandang ke luar ini memiliki arti bahwa bangsa Indonesia harus terus-menerus 
mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalm kehidupan internasionalnya dalam 



semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan 
keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 
(Soemarsono, dkk; 2001: 88-89). 

 
Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya 

Untuk lebih memahami aspek kewilayahan sebagai dasar pemikiran wawasan 
nusantara, alangkah lebih baiknya wilayah geografis Nusantara diuraikan lebih lanjut dan 
lebih tertata. Seperti dalam arti umumnya, geografi adalah wilayah yang tersedia dan 
terbentuk secara alamiah oleh proses alam. Kondisi obyektif ini merupakan modal dalam 
pembentukan sebuah negara sebagai sebuah ruang gerak hidup suatu bangsa yang 
didalamnya terdapat sumber kekayaan alam dan penduduk yang mempengaruhi proses politik 
maupun kebijakan yang diambil untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara tersebut. Oleh 
karena itu fungsi dan pengaruh keadaan geografi suatu bangsa akan membentuk suatu 
perilaku dan tata laku negara bersangkutan. Dengan begitu, suatu perilaku dan tata laku 
terhadap kondisi geografi maupun pengaruh geografi terhadap sikap dan tata-laku sungguh 
harus diperhatikan dengan seksama. 

Secara obyektif, Geografi Nusantara merupakan wilayah lautan yang luas dengan 
taburan dan untaian ribuan pulau yang tersebar dan terbentang di katulistiwa serta terletak di 
posisi silang strategis. Keadaan geografis Indonesia termasuk terbesar di antara negara-
negara asia tenggara lain.  
Kepuluan Indonesia yang bertebaran di atas lautnya berada pada batas-batas astronomis sbb: 
Utara: ± 6º L.U. (lintang Utara) 
Selatan: ±11º L.S. (lintang Selatan) 
Barat: ±95º B.T. (bujur Timur) 
Timur: ±141º B.T. (bujur Timur) 
Jarak paling terjauh antara dua tempat, dengan arah: 

• Utara-Selatan: ± 1.888 km 
• Barat Timur: ± 5.110 km 

Pulau-pulau besar menurut luasnya adalah: 
o Ø Kalimantan: 539.460 Km2 
o Ø Sumatera: 473.606 km2 
o Ø Irian Jaya: 421.751 km2 
o Ø Sulawesi:189.035 km2 
o Ø Jawa (dan Madura):132.174 km2 
o Ø Halmahera: 20.000 km2 
o Ø Seram: 18.625 km2 
o Ø Sumbawa: 15.500 km2 
o Ø Timur Barat: 15.000 km2 
o Ø Flores: 14.250 km2 
o Ø Bali: 5.561 km2 
o Ø Lombok: 4.669 km2 

Secara umum keadaan iklim Indonesia adalah tropis dua musim: yakni musim hujan 
dan kemarau, sehingga mat dipengaruhi oleh adanya angin pasat, tetapi tidak dilanda oleh 
typoon-typoon yang berarti. Keadaan perairan sebagian besar relatif dangkal max. ± 600 



kaki, sehingga wilayah ini sangat baik untuk lalulintas pelayaran maupun penerbangan. 
Wilayah Indonesia dengan laut membentang luas yang ditaburi oleh pulau-pulau dikelilingi 
oleh dua samudera: Hindia dan Pacifik (Utara-Selatan), dan diapit oleh dua benua: Australia 
dan Asia (Utara-Selatan). Karena letaknya demikian maka Indonesia dinamakan Nusantara 
(nusa: pulau) dan Antara (dua benua dua samudera). 

Wilayah Nusantara dengan luas wilayah perairannya yang luas serta bertaburnya 
ribuan pulau-pulau di dalamnya dianggap sebagai kesatuan yang tak terpisah-pisahkan alias 
kesatuan yang bulat dan utuh. Oleh karena itu bangsa Indonesia memakai istilah yang dipakai 
sehari-hari yakni “TANAH AIR” (Pusat Studi Kewiraan UB, 1980: 28-30). 

a. Sejak Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945) hingga 13 Desember 1957 
Wilayah Indonesia sejak kemerdekaannya, 17 Agustus 1945, masih mengikuti 

Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie (TZMKO) tahun 1939, dimana lebar laut 
wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah dari masing pantai pulau di 
Indonesia. Penetapan lebar wilayah ini tentu tidak mendukung konsep wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi hal ini lebih terasa lagi munculnya pergolakan 
dan pemberontakan daerah-daerah yang berlangsung di masa tersebut. Mengingat persatuan 
dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan dorongan kuat untuk mewujudkan kemakmuran 
yang ada di seluruh wilayah, maka keinginan ini pun sedikit-demi sedikit bisa terwujud 
hingga sekarang (Soemarsono, dkk, 2001: 67). 

b. Dari Deklarasi Juanda 
Sebagai tonggak kesatuan wilayah, pada tahun 13 desember 1957 Deklarasi Juanda 
mengukuhkannya, seperti terekam dalam deklarasinya sebagai berikut: 

“...Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka pemerintah menyatakan bahwa 
segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang 
termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-
bagian yang wajar dari pada wilayah daratan negara Indonesia dan dengan demikian 
bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan 
mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-
kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu 
kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas lautan teritorial (yang 
lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar 
pada pulau-pulau negara Indonesia...”. 

Deklarasi ini menyatakan bahwa bentuk geografis Indonesia adalah archipelego yang terdiri 
dari ribuan pulau besar dan kecil  dengan sifat dan corak tersendiri. Deklarasi juga 
menyatakan bahwa demi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara yang 
terkandung di dalamnya, pulau-pulau, serta laut yang ada di antaranya harus dianggap 
sebagai kesatuan utuh dan bulat. Untuh mengukuhkan ini maka ditetapkanlah Undang-
undang Nomor.4/prp tahun 1960 tentang perairan Indonesia. 

Maka sejak saat itu luas wilayah indonesia menjadi bertambah luas yakni dari +2 juta 
km² menejadi +5 juta Km², dimana +65% wilayahnya terdiri dari laut/perairan, sedangkann 
+35% lagi adalah daratan. Jika dirinci Daratan Indonesia sendiri terdiri dari 17.508 buah 
pulau-pulau antara lain 5 pulau besar (Sumatera, kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Irian jaya 
(papua)) dan +11.808 pulau-pulau kecil yang belum (ada) diberi nama. Luas daratan dari 
seluruh pulau-pulau tersebut +2.028.087 km², dengan panjang pantai 81.000 km. 



Topografinya berupa pegunungan dengan gunung-gunung yang masih aktif maupun tidak 
aktif. (Soemarsono, dkk, 2001: 68). 

 
 

c. Dari 17-2-1969 (Deklarasi Landas Kontinen) sampai Sekarang 
Deklarasi tentang landas kontinen negara Indonesia merupakan konsep politik yang 

berdasar konsep wilayah. Deklarasi ini semakin memantapkan konsep wawasan Nusanatara 
juga upaya mewujudkan amanat undang-undang seperti tersurat dalam pasal 33 ayat 3 UUD 
1945. Dengan konsep tersebut konsekuensinya segala sumber kekayaan alam dalam landas 
kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Indonesia. 
Asas-asas pokok yang termuat dalam deklarasi Deklarasi Landas kontinen tersebut sebagai 
berikut: 

a) Segala sumber daya kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia 
yang merupakan milik eksklusif adalah milik negara RI. 

b) Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan 
negara tetangga melalui perundingan. 

c) Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik di 
tengah-tengah pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar negara tetangga. 

d) Klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landas 
kontinen Indonesia maupun udara di atasnya. 

Demi kepastian hukum dan melindungi kebijakan pemerintah, asas-asas pokok berkait 
dengan aturan-aturan landas kontinen telah diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1973 
tentang Landas Kontinen Indonesia. UU ini juga memberi dasar bagi pengaturan eksplorasi 
serta penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen dan masalah-masalah yang 
ditimbulkannya (Kaelan MS, 2007: 134-135).  

Lebih jelasnya, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menjelaskan landas 
kontinen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di 
bawah permukaan laut, terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan 
alamiah wilayah daratannya. Jaraknya 200 mil laut dari garis pangkal darimana batas 
teritorial diukur, atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil, atau tidak boleh 
melebihi 100 mil dari batas kedalaman dasar laut sedalam 2500 m. Dalam menetapkan ZEE 
maupun landas kontinen dimana dua negara atau lebih berdampingan atau berhadapan 
pantainya, ditentukan melalui kesepakatan atau perundingan sebagaimana halnya pada laut 
teritorial (Lemhannas, 1997:55).  

d. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) 
Pengumuman pemerintah ihwal Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada tanggal 21 

maret 1980. Melalui perjuangan yang sangat panjang di forum internasional, akhirnya pada 
konferensi PBB tentang hukum laut II di New York 30 April 1982 menerima The United 
Nation and Covention on The Law of the Sea (UNCLOS) yang ditandatangani tanggal 10 
Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica oleh 117 Negara termasuk Indonesia. Konvensi 
tersebut mengakui konsep “negara Kepulauan” (Archipelegic State Prinsiple) serta 
menetapkan asas-asas pengukuran ZEE. Pemerintah dan DPR RI akhirnya menetapkan UU 
No.5 tahun 1983 tentang ZEE, serta UU. No.17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS. 



Sejak 3 Februari 1986 akhirnya Indonesia telah tercatat sebagai salah satu 25 negara yang 
telah meratifikasinya (Kaelan MS, 2007: 135). 

Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 mengatur hak dan kewajiban negara 
kepulauan. Konvensi tersebut pada dasarnya merupakan pengakuan dunia Internasional 
terhadap konsep negara kepulauan. Setelah 16 November 1994 HLI 1982 sebagai hukum 
positif masyarakat bangsa dapat diartikan pula sebagai keberhasilan bangsa Indonesia 
memperjuangkan Wawasan Nusantara di hadapan masyarakat Bangsa-Bangsa (Lemhannas, 
1997:56). 
 
Implementasi Wawasan Nusantara 

Wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional Indonesia mencakup di dalamnya 
kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pada tahap 
implementasinya wawasan nusantara bisa digunakan sarana peneguh maupun pancaran dari 
falsafah pancasila, sebagai landasan pembangunan, benteng perwujudan Kepulauan 
Nusantara sebagai satu-kesatuan sosial budaya, maupun perwujudan kepulauan nusantara 
sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. 

a. Sebagai Pancaran Falsafah Pancasila 
Wawasan Nusantara sebagai sebuah cara pandang diri dan lingkungan yang 

menunjung persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan bangsa tentu sangat dijiwai 
manifaestasi pancaran dari pancasila. Karena, kita tahu pancasila adalah (kristalisasi) cara 
pandang pandang dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuannya, tentunya 
wawasan nusantara dengan sendirinya berpangkal dan berdasar dari sila-sila dalam pancasila. 
Atau dapat dikatakan bahwa wawasan nusantara merupakan aktualisasi dari falsafah 
pancasila. 

b. Sebagai Landasan Pembangunan 
Karena merupakan aktualisasi dari falsafah pancasila, maka wawasan nusantara juga 

merupakan konsep dasar bagi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Dalam konteks 
pembanguan nasional, dapat digunakan sebagai pemersatu wilayah kepulauan nusantara 
dalam pengertian sebagai kesatuan Politik, kesatuan Ekonomi, dan kesatuan sosial budaya, 
serta kesatuan keamanan.  

c. Kesatuan Politik 
o Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan  milik bersama 

bangsa Indonesia 
o Keaanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama yang 

dianutnya tetap dalam kerangka kesatuan nasional. 
o Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa serta pemersatu bangsa yang 

merupakan panduan yang akan membimbing bangsa Indonesia dalam 
mencapai tujuan dan cita-cita bersama. 

o Kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara diatur berdasar sistem hukum 
nasional. 

o Semua kepulauan Nusantara merupakan satu-kesatuan sistem hukum nasional. 
o Bangsa Indonesia bersama-sama bangsa lain ikut menciptakan ketertiban 

dunia dan perdamaian abadi melalui politik luarnegeri yang bebas aktif. 
d. Kesatuan Ekonomi 



o Kekayaan di seluruh wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, 
merupakan modal dan hak milik bangsa bersama untuk memenuhi kebutuhan 
di seluruh wilayah Indonesia secara adil dan merata. 

o Tingkat perkembangan maupun pemerataan ekonomi harus seimbang dan 
serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang dimiliki (proporsi) 
daerah masing-masing. 

o Kehidupann ekonomi di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan 
berdasarkan sistem usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan dalm 
sistem ekonomi rakyat untuk kemakmuran rakyat bersama. 

e. Kesatuan Sosial-Budaya 
o Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan 

serasi dengan tingkat kemajuan merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan 
bangsa-bangsa. 

o Budaya Indonesia terbentuk akulturasi keragaman budaya-budaya daerah yang 
ada di Indonesia. Sungguh keberadaan dan keberagaman budaya daerah tidak 
menghambat kebudayaan nasional, melainkan justru akan memperkaya dan 
mempertinggi kebudayaan nasional. 

o Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka dengan kebudayaan-
kebudayaan bangsa lain, sejak dari dulu. Kemampuan menyerap-menyaring-
menerima-memberi bangsa Indonesia telah membuktikan daya tangguh 
bangsa Indonesia menghadapi tantangan-tantangan kebedudayaan yang 
menggerus bangsa. 

f. Kesatuan Keamanan 
o Wilayah Indonesia adalah wilayah dengan bentang luas laut yang ditaburi 

pulau-pulau di atasnya adalah satu-kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, 
juga dalam hal keamanan. 

o Ancaman terhadap salah satu wilayah Indonesia adalah merupakan ancaman 
bagi bangsa Indonesia seluruhnya. 

o Tiap-tiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama 
dalam hal mempertahankan keamanan seluruh wilayah negara dalam rangka 
bela negara (Kaelan 2007: 139-140). 

 
Manfaat Implementasi Wawasan Nusantara 

Dengan Adanya konsep wawasan nusantara, negara Indonesia secara resmi memiliki 
sebuah konsep dan cara pandang dalam mengatur, mengelola wilayah indonesia yang begitu 
luas dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Maka wawasan 
nusantara merupakan hal pokok dalam menjalankan negara ini. Dari segi penerapan dan 
manfaat yang bisa kita rasakan dari adanya wawasan nasional diantaranya: 

a) Dalam konteks pengakuan wilayah, konsep Wilayah atau tanah air Nusanatara secara 
keseluruhan telah diakui dan diterima dalam kesepakatan di forum-forum 
internasional. Sehingga wilayah Indonesia dianggap sebagai kesatuan utuh yang tidak 
bisa dipisah-pisah. Integritas wilayah/kepulauan indonesia dengan laut-laut yang 
berada di antara pulaunya dengan sendirinya menjadi terjaga dan menegaskan hak 
milik bangsa Indonesia. Dari sejak kemerdekaan hingga ditanda-tanganinya deklarasi 



Juanda, kita dapat menyaksikan, bahwa Negara Kesatuan yang diidam-idamkan 
bangsa Indonesia akhirnya tercapai.  

b) Pengakuan Landas Kontinen dan ZEE oleh masyarakat dunia sangat menghasilkan 
pertambahan luas wilayah dan dengan sendiri menambah modal dan hak milik bangsa 
indonesia untuk kesejahteraan bersama. 

c) Dalam pertambahan wilayah nusantara secara umum, juga diakuinya gugus wilayah 
Indonesia sebagai kesatuan tentu sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia, 
terutama secara ekonomi. Di dalam luas wilayah tersebut terdapat kekayaan alam 
yang luar biasa, dari mulai minyak bumi dan mineral-mineral bermanfaat lain, serta 
kekayaan hayati maupun non hayati yang ada di pedalaman maupun di (dalam) air 
laut kita. 

d) Dengan diakuinya wilayah kesatuan Indonesia oleh forum-forum internasional, maka 
Indonesia juga menjalin kerjasama dan memberi kelonggaran bagi hubungan saling 
menguntungkan di wilayah perairan. Seperti misalnya Indonesia mengakui hak 
nelayan tradisional (traditional fishing right) dan hak lintas dari Malaysia Barat ke 
Malaysia Timur atau sebaliknya. 

e) Penerapan wawasan nusantara sangat tampak dalam pembangunan sarana komunikasi 
dan transportasi, seperti misalnya pembangunan satelite palapa, microwave system, 
lapangan terbang perintis, lapangan pelayaran perintis. Dengan adanya pronyek 
tersebut hutan dan laut tidak lagi menjadi penghambat bagi integrasi nasional. Dengan 
demikian lintas perdagangan dan integrasi budaya dapat berlangsung dengan lebih 
intens. 

f) Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika bangsa Indonesia merasa punya payung 
kebersamaan, dan tetap merasa satu bangsa, tanah-air, senasib sepenanggungan 
dengan dasar pancasila. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalam 
pemerataan pendidikan dan ekonomi. 

g) Penerapan wawasan di bidang pertahanan keamanan yakni dapat dilihat pada 
kesiapsiagaan seluruh rakyat dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta 
untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara (Kaelan, 2007: 140-141). 
 

Otonomi Daerah untuk Mewujudkan Demokratisasi 
Dinamika dan kebutuhan masyarakat membuat penyelenggaraan pemerintahan 

dengan asas sentralisasi di masa lalu tidak lagi efektif, apalagi dengan bentangan wilayah 
nusantara yang sangat luas. Oleh karena sejak awal berdirinya Negara ini, para pendiri 
Negara telah merencanakan pemberian otonomi dalam kerangka negara kesatuan. 

Hakikat asas disentralisasi sebagai perwujudan otonomi daerah adalah kewenangan 
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sesungguhnya dimaksudkan untuk lebih 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta 
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. 

Adanya penilaian skeptis dari berbagai pihak terhadap pelaksanaan otonomi daerah 
yang sekarang berjalan, khususnya menyangkut kesiapan sumber daya manusia di daerah 
dalam mengelolah kewenangan dan mendayagunakan potensi lokalnya merupakan suatu 
kewajaran. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa otonomi daerah sesungguhnya merupakan 
langkah sistematis untuk memperkuat dan merekatkan kembali pilar-pilar negara yang 



cenderung mengalami proses perapuhan. Otonomi dipandang sebagai proses 
terselenggaranya distribusi kewenangan secara serasi dan proporsional antara pemerintah 
pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten dan kota dalam bingkai keutuhan 
negara-negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

a. Pemahaman tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah. 
Banyak salah tafsir yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari 

akademisi, pengamat sampai politisi tentang konsep desentralisasi otonomi daerah. 
Kesalahan ini muncul karena terbatasnya pemahaman tentang pemerintahan daerah, ataupun 
karena argumentasi yang diajukan lebih merupakan argumentasi politik ketimbang 
argumentasi keilmuan. 
Menurut Harun Al Rasyid (2003), ada beberapa kesalahan penafsiran pada awal pelaksanaan 
otonomi daerah,antara lain: otonomi semata-mata dikaitkan dengan uang, daerah belum 
mampu dan belum siap, melalui otonomi daerah maka pusat akan melepaskan tanggung 
jawab untuk membantu dan membina daerah, dengan otonomi daerah maka daerah dapat 
melakukan apa saja, otonomi daerah akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan 
memindahkan pola KKN ke daerah. Padahal, salah satu landasan pemikiran dari otonomi 
daerah adalah demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, menjadi 
tugas seluruh komponen untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan 
fungsi dan kapasitas masing-masing. Pemberdayaan daerah dalam melaksanakan otonomi ini 
hanya bisa diwujudkan jika faktor-faktor seperti personil, peralatan, dan pembiayaan tersedia 
cukup memadai. 

b. Kewenangan Daerah. 
UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu 

wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi 
kepada dua daerah yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah 
kabupaten/kota. 
Perbedaan antara UU yang lama dengan yang baru adalah: 

1. UU yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government 
looking). 

2. UU yang baru, titik pandang kewenangannya di mulai dari daerah (local government 
looking). UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sesuai dengan tuntutan 
reformasi yang mengharapkan adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya 
untuk semua daerah yang pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkan masyarakat 
madani (civil society). 
Keterkaitan otonomi daerah dengan demokratisasi pernah diungkapkan oleh 

Muhammad Hatta, Proklamator RI, yang menyatakan “memberikan otonomi daerah tidak 
saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya auto-activiteit, 
artinya bertindak sendiri. Dengan berkembangnya auto-activiteit, tercapailah apa yang 
dimaksud dengan dempkratisasi, yakni pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat. Rakyat 
tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga memperbaiki nasibnya sendiri” 

Pemikiran Bung Hatta tersebut jelas memberikan gambaran mengenai rakyat dengan 
segala keunikan dan keunggulan masing-masing di setiap daerah. Karakteristik setiap daerah, 
baik pada ranah social-kultural dan alam,  seharusnya menjadi modal dasar untuk 
mengembangkan daerah masing-masing. Di sinilah lalu dipahami akan pentingnya pelibatan 



masyarakat secara demoktratis. Posisi pemerintah memang sangat penting untuk terus 
mendorong dan member dukungan, baik secara yuridis maupun kekuasaan. Secara yuridis-
formal otomoni daerah telah kembali diundangkan dalam UU Nomor 32 tahun 2004. Jadi, 
inti pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya keluasan pemerintah daerah (discretionary 
power) untuk penyelenggaraan pemerintahan sendiri atas dasar parkas, krativitas dan peran-
peran aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya.  

Oleh karena itu, otonomi daerah harus dipahami sebagai instrument desentralisasi 
dalam rangka mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa. Otonomi daerah juga 
harus didefinisikan sebagai otonomai bagi rakyat daerah, bukan otonomi pemerintah daerah, 
juga bukan otonomi bagi daerah. 

 
Implementasi Wawasan Nusantara dalam Konsep Otonomi Daerah 

Wawasan Nusantara menghendaki adanya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah 
nasional. Pandangan untuk tetap perlunya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah ini 
merupakan modal berharga dalam melaksanakan pembangunan. Wawasan Nusantara juga 
mengajarkan perlunya kesatuan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya 
dan sistem pertahanan-keamanan dalam lingkup negara nasional Indonesia. cerminan dari 
semangat persatuan itu diwujudkan dalam bentuk negara kesatuan. Walaupun demikian, 
semangat negara kesatuan jangan sampai mengarah pada negara kekuasaan, negara 
menguasai segala aspek kehidupan bermasyarakat termasuk menguasai hak dan kewenangan 
yang ada di daerah di Indonesia. Tiap-tiap daerah hendaknya diberi kewenangan mengatur 
dan mengelola sendiri dalam rangka mendapatkan keadilan dan kemakmuran.  

Penyelenggaraan otonomi yang dibebankan pada setiap Kabupaten/Kota/Provinsi 
haruslah otonomi daerah yang bertanggung jawab yakni, berupa perwujudan pertanggung 
jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud 
tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian 
otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, 
pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan 
yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI 
(Winarno, 2014:208).  

Permasalahan kesenjangan pembangunan pada era orde baru menyulut api kemarahan 
bagi warga yang berada di luar Pulau Jawa. Pembangunan yang tersentralisasi di Pulau Jawa 
dan pembagian keuangan yang tidak seimbang lebih banyak terpusat sehingga menumbuhkan 
benih-benih disintegrasi bangsa. Era reformasi mencoba menerapkan cara desentralisasi 
dengan tujuan pembangunan kesejahteraan baik secara rohani dan jasmani dapat merata. 
Nantinya pembangunan yang merata ke seluruh warga Indonesia akan menumbuhkan 
semangat nasionalisme dalam jiwa bangsa yang nantinya berpengaruh pada keutuhan NKRI. 
Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila ke 5, yakni 
mewujudkan keadilan sosial. Pada masa orde baru yang hanya mempercayai sumber daya 
manusia (SDM) dari Pulau Jawa untuk mengelola daerah-daerah di Indonesia. Bahkan, dalam 
pikiran orang luar Jawa sudah ter-mindset “orang Jawa pintar-pintar”, sehingga kebanyakan 
yang duduk di pemerintahan daerah bukan orang asli daerah tersebut melainkan banyak yang 



dari Jawa. Dengan adanya otonomi SDM di luar Pulau Jawa diberi kewenangan dan tanggung 
jawab untuk mengelola daerahnya sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan wilayahnya dan 
warganya.  Tidak dapat dipungkiri bahwa hanya orang-orang yang asli dari daerah tersebut 
yang mengelola daerahnya dengan sebaik-baiknya, tentunya mewujudkan kesejahteraan yang 
diimbangi dengan kelestarian kearifan lokal di masing-masing daerah.  

Pada akhirnya, otonomi daerah tidak bertentangan dengan visi Wawasan Nusantara. 
Otonomi atau desentralisasi adalah cara atau strategi yang dipilih agar penyelenggaraan 
NKRI dapat menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah 
tanah air. Pengalaman penyelenggaraan bernegara yang dilakukan secara tersentralisasi justru 
banyak menimbulkan ketidakadilan di daerah. Keadilan adalah prasyarat bagi terwujudnya 
persatuan bangsa dan keutuhan wilayah sebagaimana hakekat Wawasan Nusantara (Winarno, 
2014:209). Suatu negara yang berusaha untuk menciptakan keadilan bagi warga negaranya 
maka warga negara tersebut akan mencintai tanah airnya sehingga setiap warga negara 
mempunyai kesadaran untuk menjaga keutuhan NKRI.  

Studi Kasus 
Kepala Badan Perbatasan Raja Ampat Ditahan 

Jayapura, Kompas – Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja 
Ampat berinsial YWL resmi ditahan di Kota Sorong, Papua Barat, Kamis (23/6). YWL 
menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran pembangunan jembatan 
penghubung dari Pulau Rutum dan Reni di Raja Ampat. Total kerugian negara dalam kasus 
tersebut mencapai Rp 4,4 miliar.  

YWL ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama beberapa jam di Kejaksaan Negeri 
Sorong. YWL langsung dibawa petugas ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sorong.  

Selain YWL, dua tersangka berinisial OB dan JPR telah ditahan pada Rabu (22/6). 
Kedua tersangka itu adalah pegawai di Badan Pengelola Daerah Kabupaten Raja Ampat. OB 
berperan sebagai pejabat pembuat komitmen dan JPR sebagai pejabat pelaksana teknis 
kegiatan proyek itu.  

Sementara JR, salah satu tersangka lainnya telah ditahan sejak pekan lalu. Ia adalah 
kontraktor yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek itu.  

Proyek Fiktif  

Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Damra Muin saat dihubungi dari Jayapura 
mengatakan, YWL berperan sebagai kuasa pengguna anggaran. Ia berperan penting dalam 
pencairan dana pembangunan jembatan yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp 4 miliar 
dan APBD Kabupaten Raja Ampat Rp 400 juta.  

“Modus dalam korupsi ini adalah proyek fiktif. Penyidik menemukan tak ada 
pembangunan jembatan penghubung diantara kedua pulau itu. Namun, YWL tetap 
mencairkan Rp 4,4 miliar hingga 100 persen,” Kata Damra  (Kompas, 24 Juni 2016 Hal. 16).  

1.  Evaluasi 



1. Kejelasan mahasiswa dalam menyampaikan materi dan pendapatnya dalam 
diskusi dan mengajukan pertanyaan.  

2. Ketajaman analisis mahasiswa dalam menuliskan pendapatnya tentang studi kasus 
yang telah diberikan oleh tutor. 
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