
Wawasan Nusantara

Suatu bangsa yang telah 
bernegara, dalam 

menyelenggarakan 
kehidupannya tidak terlepas 

dari pengaruh pengaruh 
lingkunganya. 



• Pengaruh itu didasarkan atas hubungan timbal 
balik dan kait mengkait antara filosofi bangsa. 
Ideologi, aspirasi dan cita-cita, dihadapkan 
pada kondisi sosial masyarakat, budaya dan 
tradisi, keadaan alam dan wilayah serta 
pengalaman sejarahnya.



• Upaya pemerintah dan rakyat 
menyelenggarakan kehidupannya, 
memerlukan suatu konsepsi yang berupa 
wawasan nasional. Wawasan ini dimaksudkan 
untuk menjamin kelangsungan hidup, 
keutuhan wilayah serta jati diri bangsa.

•



Dlm mewujudkan inspirasi dan
perjuangan bgs ada tiga faktor harus

diperhatikan :

1. Bumi atau ruang dimana bangsa itu
hidup.

2. Jiwa, tekad dan semangat
manusianya atau rakyatnya.

3. Lingkungan disekitarnya.

• (http://www.google-search.co.id//9-wasantara//),
• (bima.ipb.ac.id/~tpb-ipb/materi/ppkn/9-WASANTARA.pdf
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Wawasan nasional

• adalah cara pandang suatu bangsa 
yang telah menegara tentang diri dan 
lingkunganya dalam eksistensinya 
yang serba terhubung ( interaksi dan 
interrelasi) serta bangunannya 
didalam bernegara di tengah-tengah 
lingkunganya, baik nasional, regional 
maupun global



Wawasan nasional

• suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham 
kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya. 
Beberapa teori paham kekuasaan dan teori 
geopolitik diuraikan sebagai berikut: (Bahan 
Kuliah PPKN ke-9. Wawasan Nusantara), 
(http://www.google-search.co.id//9-
wasantara//),(bima.ipb.ac.id/~tpb-
ipb/materi/ppkn/9-WASANTARA.pdf)

http://www.google-search.co.id/9-wasantara/
http://www.google-search.co.id/9-wasantara/
http://www.google-search.co.id/9-wasantara/
http://www.google-search.co.id/9-wasantara/
http://www.google-search.co.id/9-wasantara/


• 1. Paham-paham kekuasaan

• Perumusan Wawasan nasional lahir 
berdasarkan pertimbangan dan pemikiran 
sejauh mana konsep operasionalnya dapat 
diwujudkan dan dipertanggung jawabkan. 
Oleh karena itu dibutuhkan landasan-landasan 
teori yang dapat mendukung tentang rumusan 
Wawasan Nasional.



• Adapun teori-teori yang dapat mendukung
rumusan tersebut antara lain:

a.Paham Machiavelli (Abad XVII)

b. Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (abad
XVIII)

c. Paham jenderal Clausewitz (abad XVIII)



2. Teori-teori Geopolitik 

• a. Pandangan Frederich  Ratzel

• b. Pandangan Rudolf kjellen   

• c. Pandangan Karl Haushofer



Pokok-pokok ajaran F.Ratzel 

1.Dalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara 
dapat dianalogikan dengan pertumbuhan 
organisme yang memerlukan ruang hidup, 
melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, 
mempertahankan hidup, tetapi dapat juga 
menyusut dan mati.



2.Negara identik dengan suatu ruang yang di 
tempati oleh kelompok politik dalam arti 
kekuatan. Makin luas potensi ruang tersebut, 
makin memungkinkan kelompok politik itu 
tumbuh (teori ruang, konsep ruang).



3.Suatu bangsa dapat mempertahankan 
kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari 
hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja 
yang dapat bertahan hidup terus dan 
langgeng.



4.Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin 
besar kebutuhan dukungan akan sumber daya 
yang diperlukan. Apabila wilayah atau ruang 
tidak dapat memenuhi/mendukung maka 
bangsa tersebut akan mencari pemenuhan 
kebutuhan kekayaan diluar wilayahnya



• Kjellen melanjutkan ajaran Ratzel tentang 
teori organisme. Yang dikemukakan oleh 
Ratzel adalah analogi, sedangkan Kjellen 
menegaskan, bahwa negara adalah suatu 
organisme yang dianggap sebagai ”prinsip 
dasar”



Esensi ajaran Kjellen adalah sebagai
berikut

• Negara sebagai satuan biologis, suatu organisme hidup, yang juga memiliki
intelektual. Untuk mencapai tujuan negara hanya dimungkinkan dengan 
cara memperoleh ruang yang cukup luas agar memungkinkan 
perkembangan secara bebas kemampuan dan kekuatan rakyatnya.

• Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi
bidang-bidang:

• Geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politk dan krato politik
(politik memerintah)

• Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, tetapi
harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan
kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya, 
yaitu : kedalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis; 
keluar untuk memperoleh batas-batas negara yang lebih baik.



• Pandangan Karl Haushofer ini berkembang di 
jerman dibawah kekuasaan Adolf Hitler 
(Nazisme), juga dikembangkan ke jepang 
dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh 
semangat militerisme dan fasisme



Rumusan ajaran Karl Haushofer adalah
sebagai berikut .

• geopolitik adalah doktrin negara yg menitik 
beratkan pada soal strategi perbatasan; ruang 
hidup bangsa dan tekanan-tekanan kekuasaan 
dan sosial yang rasial mengharuskan 
pembagian baru dari kekayaan alam di dunia; 
geopolitik adalah landasan bagi tindakan 
politik dalam perjuangan kelangsungan hidup 
untuk mendapatkan ruang hidup.



• B. WAWASAN NASIONAL INDONESIA

• Karena wawasan nasional indonesia merupakan
wawasan yang dikembangkan berdasarkan teori
wawasan nasional secara universal, maka wawasan
nasional indonesia pun dibentuk dan dijiwai oleh
paham kekuasaan dari bangsa indonesia dan geopolitik
indonesia. (Bahan Kuliah PPKN ke-9. Wawasan 
Nusantara), (http://www.google-search.co.id//9-
wasantara//),(bima.ipb.ac.id/~tpb-ipb/materi/ppkn/9-
WASANTARA.pdf)

•
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• Paham kekuasan bangsa indonesia
• Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi pancasila

menganut paham tentang perang dan damai : bangsa Indonesia 
cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Wawasan
Nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran/teori
tentang kekuasaan dan adu kekuatan karena ajaran tersebut
mengandung benih-benih persengketaan dan ekspansionisme. 
Ajaran wawasan Nasional Indonesia menyatakan bahwa ideologi
dipergunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik
nasional, dihadapkan kepada kondisi dan konstalasi geografi
indonesia dan segala aspek kehidupan nasionalnya, agar bangsa
Indonesia dapat menjalin kepentingan bangsa dan negaranya.

•



Geopolitik Indonesia 

• Geopolitik Indonesia 
• Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan

yang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada
pemahaman tentang paham perang dan damai
serta disesuaikan dengan kondisi dan konstalasi
geografi Indonesia dihadapkan pada segenap
fenomena sosial dan kehidupan yang timbul. 
Sedangkan pemahaman tentang negara, 
Indonesia menganut negara kepulauan yaitu
paham yang dikembangkan dari argchipelago
consept atau asas archipelago.



• Kata 'archipelago' dan 'archipelagic' berasal dari kata Italia 
yakni 'archipelagos'. Akar katanya adalah 'archi' yang 
berarti terpenting, terutama dan 'pelagos' berarti laut atau
wilayah lautan. Jadi archipelago adalah lautan terpenting.
Istilah archipelago antara lain terdapat dalam naskah resmi
perjanjian antara Republik Venezza dengan Michael 
Palaleogus (1268) yang menyebutkan 'arc(h) Pelego'yang
maksudnya adalah 'Aigaius Pelagos' atau laut Aigia yang 
dianggap sebagai laut terpenting oleh negara - negara yang 
bersangkutan kemudian pengertian ini berkembang tidak
hanya laut Aigia tetapi juga termasuk pulau - pulau di 
dalamnya.



• Lahirnya asas archipelago mengandung
pengertian bahwa pulau - pulau tersebut
selalu dalam kesatuan utuh, sementara 
tempat unsur perairan atau lautan antara 
pulau - pulau berfungsi sebagai unsur
penghubung dan bukan sebagai unsur
pemisah.
(Konsep wawasan nusantara yang idealis
menuju cita-cita bangsa Indonesia. Imam 
Sunarto.2008.Semarang)



• 3. Dasar pemikiran Wawasan Nasional Indonesia
• Bangsa Indonesia dalam menentukan, membina

dan mengembangkan wawasan Nasionalnya dari
kondisi nyata dan lingkungan Indonesia. Dengan
demikian maka wawasan Nasional Indonesia 
dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuatan
bangsa Indonesia yang dilandasi oleh pemikiran
berdasarkan falsafah pancasila, pandangan
geopolitik bangsa Indonesia yang terdiri dari latar
belakang sosial budaya dan kesejahteraan bangsa
Indonesia. 



– Latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah
Pancasila.

– Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan dan
nusantara.

– Latar belakang aspek sosial budaya bangsa Indonesia.
– Latar belakang pemikiran aspek kesejarahan bangsa

Indonesia.

• (Konsep wawasan nusantara yang idealis menuju
cita-cita bangsa Indonesia. Imam 
Sunarto.2008.Semarang)

Pembahasan dan Pembinaan
Wawasan Nasional Indonesia



Latar belakang filosifis Wawasan
Nusantara

berdasarkan Falsafah Pancasila

• manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang 
mempunyai naluri, akhlak dan daya pikirnya, 
sadar akan keberadaanya yang serba terhubung 
dengan sesamanya, dengan lingkungannya, 
dengan alam semesta dan dengan penciptanya. 

• Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa dan
karya untuk mempertahankan eksitensi dan
kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi.



Wawasan Nusantara dan Falsafah PS

• 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
• Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa bangsa Indonesia menyatakan 

kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai 
dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kehidupan sehari-hari
dikembangkan sikap saling hormat menghormati, memberi kesempatan
kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan
serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya dengan cara
apapun kepada orang lain yang sudah menganut agama yang resmi. Sikap
tersebut mewarnai wawasan kebangsaan /wawasan nasional yang dianut
bangsa Indonesia yang menghendaki keutuhan dan kebersamaan serta
tetap menghormati dan memberikan kebebasan dalam menganut dan
mengamalkan agamanya masing-masing. 

• (Artikel oleh mantan Presiden Republik Indonesia, Soeharto/ http:// 
kepustakaan-
presiden..pnri.go.id/uploaded_files/pdf/speeches_clipping/normal 
/soeharto1.pdf)



• 2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
• Dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bangsa 

Indonesia mengaku, menghargai dan memberikan hak dan 
kebebasan yang sama kepada setiap warganya dalam 
menerapkan hak azasi manusia (HAM). Namun demikian 
pembebasan HAM tersebut tidak menggangu dan harus 
menghormati HAM orang lain. Sikap tersebut mewarnai 
wawasan kebangsaan/wawasan nasional yang dianut dan 
dikembangkan bangsa Indonesia yang memberikan 
kebebasan dalam mengespresikan HAMnya namun 
demikian harus mengingat pula dan menghormati hak org 
lain sehingga menumbuhkan toleransi dan kerjasama agar 
tidak terjadi benturan.



• 3.  Sila Persatuan Indonesia

Dengan sila Persatuan Indonesia, Kepentingan bangsa 
dan negara atau kepentingan masyarakat yang lebih 
luas harus diutamakan/didahulukan daripada 
kepentingan golongan, suku bangsa, maupun 
perorangan. Akan tetapi kepentingan yang lebih besar 
tersebut tidak mematikan atau memadamkan 
kepentingan golongan,suku bangsa maupun 
perorangan, sikap tersebut mewarnai wawasan 
kebangsaan/wawasan nasaional yang dianut dan 
dikembangkan bangsa Indonesia.



• 4.  Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan 
Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

• Dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan, bangsa Indonesia mengaku 
bahwa dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan 
bersama diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat 
yang berarti tidak menutup kemungkinan melalui pemungutan 
suara voting dan tidak dilakukanya pemaksaan pendapat dengan 
apapun. Sikap tersebut mewarnai wawasan kebangsaan/ wawasan 
nasional yang dianut dan dikembangkan bangsa Indonesia dimana 
diperlukan musyawarah untuk mencapai mufakat akan tetapi 
menghargai dan menghormati perbedaan pendapat.

•



• 5.  Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bangsa 
Indonesia mengakui dan menghargai warganya untuk dapat 
mencapai kesejahteraan/kemakmuran yang setinggi-tingginya 
sesuai hasil karya dan usahanya masing-masing akan tetapi usaha 
meningkatkan kesejahteraan/kemakmuran tersebut tidak 
merugikan orang lain. Kemakmuran yang ingin dicapai bangsa 
Indonesia bukan kemakmuran yang tingkatnya sama  bagi setiap 
warganya. Sikap tersebut mewarnai wawasan kebangsaan/wawasan 
nasional yang dianut dan dikembangkan bangsa Indonesia dimana 
diberikan kebebasan untuk mencapai kesejahteraan orang 
perorangan akan tetapi harus memperhatikan keadilan bagi daerah 
penghasil, daerah lain maupun orang perorangan sehingga tercapai 
kemakmuran yang memenuhi persyaratan kebutuhan minimal.



• Oleh karena itu wawasan kebangsaan atau 
wawasan nasional Indonesia menghendaki 
terciptanya persatuan dan kesatuan dengan 
tidak menghilangkan ciri, sifat dan karakter 
dari kebhinekaan unsur-unsur pembentuk 
bangsa (suku bangsa, etnis, dan golongan 
serta daerahnya itu sendiri).



b.  Pemikiran Berdasarkan Aspek 
kewilayahan Nusantara 

• b.  Pemikiran Berdasarkan Aspek kewilayahan Nusantara 
• Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara 

alamiah, demikian adanya oleh alam nyata. Kondisi objektif 
geografis sebagai modal dalam pembentukan suatu negara, 
merupakan suatu ruang atau wadah yang harus di pedomani 
sebagai ruang hidup dan kehidupan suatu bangsa. Didalamnya 
terdapat sumber kekayaan alam dan insan manusianya atau 
penduduk yang bermukim di wilayah tersebut berpengaruh 
terhadap pengambilan keputusan/kebijaksanaan politik suatu 
negara. Oleh karena itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 
geografis merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhitungkan 
baik fungsi maupun pengaruhnya terhadap sikap dan tata laku 
negara yang bersangkutan. Demikian pula sebaliknya perlu di 
perhitungkan dampak sikap dan tata negara terhadap geografis 
sebagai tata hubungan antara manusia dan wadah lingkungannya.



• Kondisi objektif nusantara dari garis rendah dari masing-masing 
pantai pulau Indonesia. Penetapan lebar wilayah laut 3mil tersebut 
yang terletak pada posisi silang yang strategis, memiliki karakteristik 
atau watak yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Wilayah 
Indonesia pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 
17 Agustus 1945 masih berlaku ’’ Territorialle Zee En Maritieme 
Kringen Ordonantle’’ tahun 1939, dimana lebar laut wilayah 
indonesia adalah 3 mil diukur tidak menjamin kesatuan wilayah 
negara kesatuan republik Indonesia.

• Hal ini terasa lagi dihadapkan kepada pergolakan-pergolakan dalam 
negeri pada saat itu dan mengigat keadaan lingkungan alamnya 
maka persatuaan dan kesatuan wilayah negara menjadi tuntutan 
utama bagi terwujudnya kemakmuran dan keamanan yang 
berlanjut



• Atas pertimbangan hal tersebut maka dimaklumkanlah ”Deklarasi 
Djuanda ” tanggal 13 Desember 1957, yang berbunyi : ” 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka pemerintah 
menyatakan bahwa segala perairan disekitar, diantara dan yang 
menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia 
dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian 
yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia dan dengan 
demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang 
berada dibawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalulintas 
yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin 
selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/menggangu 
kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas 
lautan teritorial( yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang 
menhubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau 
negara Indonesia.



• Deklarasi ini menyatakan bahwa bentuk geografis 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri 
atas ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan 
corak tersendiri. Juga dinyatakan demi keutuhan 
teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara yang 
terkandung didalamnya maka pulau-pulau serta laut 
yang ada diantaranya haruslah dinyatakan sebagai satu 
kesatuan yang bulat dan utuh. Untuk mengukuhkan 
negara kepulauan ini ditetapkanlah undang-undang 
nomor 4/Prp tahun 1960 tentang perairan Indonesia.

•



• Maka sejak itu berubahlah wilayah dari lebih kurang 2 juta km2

menjadi lebih kurang 5 juta km2, dimana lebih kurang 65% 
wilayahnya terdiri dari  laut/perairan sedangkan yang lebih kurang 
35% lagi adalah dataran yang terdiri dari 17.508 buah pulau yang 
antara lain berupa 5(lima) buah pulau besar, yakni: sumatera, 
kalimantan, jawa, sulawesi, dan irian jaya (papua), lebih kurang 
11.808 pulau-pulau kecil belum diberi (ada) namanya, dengan luas 
daratan dari seluruh pulau tadi lebih kurang 2.028.087 km2, dengan 
panjang pantai lebih kurang 81.000 km dan topografi daratanya 
merupakan pegunungan dengan gunung-gunung berapi, baik yang 
masih aktif maupun sudah tidak aktif lagi. (Bahan Kuliah PPKN ke-9. 
Wawasan Nusantara), (http://www.google-search.co.id//9-
wasantara//),(bima.ipb.ac.id/~tpb-ipb/materi/ppkn/9-
WASANTARA.pdf)

•
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Pengertian  Nusantara 

• Sekarang pengertian kata Nusantara ialah 
kepulauan Indonesia yang terdiri dari 17.508 
pulau besar maupun kecil dan diantara batas-
batas astronomis sebagai berikut : Utara : 06 08 
LU, Selatan : 11 15 LS, Barat : 94 45 BT, Timur : 
141 05 BT dan jarak Utara-Selatan : lebih kurang 
1.888 km, Barat-Timur : 5.110km. (Konsep 
wawasan nusantara yang idealis menuju cita-cita 
bangsa Indonesia. Imam 
Sunarto.2008.Semarang)



• Melalui konferensi PBB tentang Hukum laut International 
yang ketiga tahun 1982, maka pokok-pokok azas negara 
kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 82 
(United Nation Convention on the Law of the Sea atau 
konvensi perserikatan bangsa- bangsa tentang hukum laut 
).

•

• Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut melalui 
Undang-Undang Nomor : 17 tahun 1985 pada tanggal 31 
Desember, dan sejak tanggal 16 November 1993 UNCLOS 
1982 telah diratifikasi oleh 60 negara sehingga menjadi 
hukum positif sejak 16 November 1994.

•



• Berlaku UNCLOS 1982 akan berpengaruh dalam upaya pemanfaatan 
laut bagi kepentingan kesejahteraan seperti bertambah luasnya 
Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan landas Kontinen Indonesia. Satu 
segi UNCLOS 1982 memberikan keuntungan bagi pembangunan 
Nasional adalah bertambah luasnya perairan yurisdis nasional 
berikut kekayaan alam yang terkandung di laut dan dasar lautnya 
serta terbukanya peluang untuk memanfaatkan laut sebagai 
medium transportasi. Namun dari segi lain potensi kerawanannya 
bertambah maka perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya adalah 
menegakkan kedaulatan di dirgantara yakni : wilayah Indonesia 
secara vertikal, terutama dalam rangka memanfaatkan wilayah Geo 
Stationery Orbit (GSO) yang dapat dijadikan wilayah kepentingan 
ekonomi maupun Hankam. (Bahan Kuliah PPKN ke-9. Wawasan 
Nusantara), (http://www.google-search.co.id//9-
wasantara//),(bima.ipb.ac.id/~tpb-ipb/ materi/ppkn/9-
WASANTARA.pdf)
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• Kondisi dan konstalasi geografi Indonesia yang mengandung beraneka 
ragam kekayaan alam yang berada didalam maupun di atas permukaan 
bumi serta potensi di udara dan ruang angkasa, dengan jumlah penduduk 
yang besar, terdiri dari berbagai suku  yang memiliki budaya dan tradisi, 
serta pola kehidupan yang beraneka ragam.

• Dengan demikian secara konseptual, geografi Indonesia mengandung 
keunggulan namun juga kelemahan/kerawanan, oleh karena itu kondisi 
dan kontelasi geografi ini harus di cermati secara utuh menyeluruh dan 
merumuskan kebijaksanaan politik yang disebut geopolitik Indonesia. 
Dengan kata lain setiap perumus kebijaksanaan nasional harus memiliki 
wawasan kewilayahan atau ruang hidup bangsa yang diatur politik 
ketatanegaraan. Oleh karena itu wawasan nasional Indonesia, yang 
memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan konstelasi geografis 
Indonesia, mengharuskan tetap terpeliharanya keutuhan dan kekompakan 
wilayah. Disamping itu tetap menghargai dan menjaga ciri, karakter dan 
kemampuan  (keunggulan dan kelemahan ) masing-masing daerah dan 
harus mampu memanfaatkan nilai lebih dari geografi Indonesia tersebut.



• c.  Pemikiran berdasarkan Aspek Sosial Budaya

• Budaya atau kebudayaan, dalam arti etimologis adalah 
segal sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi 
manusia (berasal dari bahasa Sansekerta budaya, yang 
dijamakkan menjadi budaya, kemanusiaan, kemudian 
dibentuk menjadi budaya, yang berarti perbuatan 
budi), karena manusia  tidak hanya bekerja dengan 
kekuatan budinya. Melainkan juga dengan perasaan 
fantasi atau imajinasi dan dengan kehendaknya, maka 
lebih lengkap jika kebudayaan diungkapkan sebagai 
cita, rasa dan karsa (budi,perasaan dan kehendak



• Sosial budaya sebagai salah satu aspek kehidupa nasional (disamping politik, 
ekonomi, dan Hankam) adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh 
keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan hubungan sosial 
diantara anggota-anggotanya. Bangsa Indonesia sejak awalnya berbentuk dengan 
ciri kebudayaan yang sangat beragam oleh pengaruh ruang hidup berupa 
kepulauan dengan ciri alamiah tiap-tiap pulau yang berbeda pula. Bahkan 
perbedaan ciri alamiah antar pulau yang satu dengan pulau yang lainnya sangat 
besar sehingga membawa pengaruh pada perbedaan karakter masyarakat. 
Disamping perbedaan-perbedaan berkaitan dengan ruang hidup masyarakat 
Indonesia dapat pula dibedakan berdasarkan ras dan etnik. Pengaruh dan faktor 
alamiah itu membentuk perbedaan-perbedaan secara khas kebudayaan 
masyarakat ditiap-tiap daerah dan sekaligus menampakan perbedaan-perbedaan 
daya tanggapan inderawi serta pola tingkah laku kehidupan dalam hubungan 
vertikal maupun horizontal. Secara universal kebudayaan masyarakat yang 
heterogen tersebut mempunyai unsur-unsur penting yang sama yaitu, pertama 
sistem religi dan upacara keagamaan, kedua sistem masyarakat dan organisasi 
kemasyarakatan; ketiga sistem pengetahuan; keempat bahasa; kelima keseniaan( 
budaya dalam arti sempit) ; keenam, sistem mata pencarian; dan ketujuh sistem 
teknologi dan peralatan.



• Dari ciri ruang hidup menjadi asal-usul suatu 
masyarakat dengan mudah pula dapat dikenali 
perbedaan umum antara masyarakat pantai,(nelayan) 
yang pemberani( menentang alam), dinamik, agresif, 
dan terbuka, dengan masyarakat petani (Agraris) yang 
teratur (mengikuti ritme alam ), mementingkan 
keakraban, kurang terbuka( pandai menyembunyikan 
perasaan); atau antara masyarakat desa yang sedang 
memegang teguh nilai-nilai religus, kekerabatan dan 
pengyuban dengan masyarakat kota yang cenderung 
materialistik, individual, dan pantembayan.



• Sesuai dengan sifatnya, kebudayaan merupakan warisan yang bersifat memaksa 
bagi masyarakat yang bersangkutan. Artinya setiap generasi yang lahir dari suatu 
masyarakat dengan serta merta mewarisi norma-norma budaya dari generasi yang 
sebelumnya ( nenek moyang ), yang sekaligus menangani dirinya dengan segala 
peraturan dan keharusan yang mesti dijalani yang tidak boleh dilanggar 
(ditabukan). Warisan budaya diterima secara emosional, yang bersifat mengikat 
kedalam (cohesivness) secara kuat. Oleh karena itu dapat dipahami bila ikatan 
budaya yang emosional itu menjadi sangat sensitif sifatnya. Ketersinggungan 
budaya, walaupun secara rasional dianggap tidak berarti( sepele), dapat 
meluapkan emosi masyarakat, bahkan dengan mudah memicu terjadinya konflik 
antar golongan masyarakat secara meluas dan tidak rasional. Disamping itu 
warisan budaya juga membentuk ikatan pada setiap individu atau masyarakat 
dengan daerah asal budaya. Dengan demikian kebudayaan dapat membentuk 
sentimen-sentimen kelompok, suku dengan daerah asalnya (parochial). Bahkan 
sentimen-sentimen kelompok tersebut seringkali dijadikan perisai atau benteng 
pelindung terhadap ketidakmampuan individu-individu yang menghadapi 
tentengan lingkungan yang dianggap mengancam eksitensi budayanya.



• Berdasarkan ciri dan sifat kebudayaan serta kondisi dan 
konstelasi geografi negara republik Indonesia, 
tergambarkan secara jelas betapa sangat heterogen 
serta uniknya masyarakat Indonesia, yang terdiri dari 
ratusan suku bangsa dengan masing-masing adat-
istiadatnya, bahasa daerahnya; agama dan 
kepercayannya. Oleh karena itu prospektif budaya tata 
kehidupan nasional yang berhubungan dengan 
interaksi antar golongan masyarakat mengandung 
potensi konflik yang sangat besar, terlebih dengan 
kesadaraan nasional masyarakat yang relatif masih 
rendah sejalan dengan masih terbatasnya jumlah 
masyarakat terdidik.



• Bangsa indonesia yang merdeka pada tanggal 17 agustus 1945 
adalah hasil suatu proses perjuangan panjang yang secara 
embrional muncul melalui kesepakatan moral dan politik sejak 
pergerakan Budi Utomo tahun 1908. dalam persektif proses sosial 
yang didorong oleh segenap kelompok masyarakat bersama-sama 
membangun satu tatanan kehidupan baru sebagai satu masyarakat 
yang besar, dengan tetap mengakui dan menerima eksistensi 
budaya masyarakat asal dengan segala perbedaan ciri dan sifatnya. 
Sebagai suatu proses sosial, kehendak mewujudkan persatuan 
bangsa dalam satu kesatuan wilayah Republik Indonesia tersebut 
mengandung unsur dinamik. Artinya, nilai persatuan dan kesatuan 
bangsa Indonesia tidak akan terwujud secara lengkap dan 
sempurna hanya dengan sekali usaha bersama berupa ikrar 
(sumpah pemuda 28 oktober1928) atau secara politik( Proklamasi 
kemerdekaan 17 Agustus 1945).



• Proses sosial untuk menjaga dan memelihara nilai 
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia harus tetap terus 
menerus dilakukan sejalan dengan dinamika lingkungan 
yang terus berkembang. Besarnya potensi konflik antar 
golongan masyarakat yang setiap saat membuka peluang 
terjadinya disintergrasi bangsa seakan mendorong perlu 
dilakukan proses sosial yang akomodatif. Proses sosial 
tersebut mengharuskan setiap kelompok masyarakat 
budaya untuk saling membuka diri, memahami eksitensi 
budaya masing-masing, serta mau menerima dan memberi( 
take and give), untuk itu keteguhan setiap warga atau 
kelompok masyarakat atau suku bangsa terhadap 
ikrar/kesepakatan bersama akan sangat menentukan 
kelangsungan hidup 



• negara dan bangsa Indonesia dalam mencapai 
tatanan masyarakat yang harmonis. Disamping 
itu bangsa Indonesia harus selalu ingat apa 
yang pernah dialaminya dimana bentrokan 
yang menelan korban terjadi di beberapa 
tempat, baik yang diakibatkan perberdaan 
agama, ingin merdeka atau memisahkan diri, 
perbedaan etnis dan sebagainya.

•



• Dari tinjauan sosial budaya seperti tersebut 
diatas, pada akhirnya dipahami bahwa proses 
sosial dalam keseluruhan upaya menjaga 
persatuan nasional dan kesatuan cara 
pandangan diantara segenap masyarakat 
tentang eksitensi budaya yang sangat 
beragam.



• d.  Pemikiran berdasarkan Aspek Kesejarahan
• Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-citanya umumnya

tumbuh dan berkembang akibat latar belakang sejarah. Demikian juga
sejarah Indonesia di awali dari negara-negara kerajaan tradisional yang 
pernah ada di wilayah Nusantara melalui kedaulatan Sriwijaya dan
kerajaan Majapahit. Kedua kerajaan tersebut landasanya adalah
mewujudkan kesatuan wilayah, meskipun belum timbul rasa kebangsaan
namun sudah timbul semangat bernegara. Kaidah-kaidah sebagainegara
modern, seperti : rumusan palsafah negara belum jelas, ditulis Mpu
Tantular, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrava. Untuk
selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika diangkat oleh Bangsa Indonesia sebagai
sensati di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Runtuhanya Sriwijaya dan Majapahit antara lain disebabkan oleh karena
belum adanya kesepakatan bersama untuk menjadi satu kesatuan bangsa
dan kesatuan wilayah dalam satu kesatuan negara yang utuh.



• Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan warisan kolonial Hindia
Belanda dimana batas wilayah perairan ditentukan dan di akui berdasarkan
Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonnantie (TZMKO), 1939, dimana laut
teritorial selebar 3 mil laut dari garis pangkal masing-masing pulau. Dengan
mengunakan Undang-undang teritorial tersebut, Indonesia secara politik dan
ekonomi sangat dirugikan, karena belum terwujudnya Tanah dan Air dalam satu
kesatuan yang utuh. Melalui Deklarasi Djuanda (13 December 1957), yang 
sekaligus merupakan kehendak politik Republik Indonesia dalam menyatukan
Tanah dan Air Republik Indonesia, menjadi satu kesatuan hingga terwujud, 
kesatuan wilayah Republik Indonesia dan sejak saat itu kata Nusantara mulai resmi
digunakan dalam istilah ”konsepsi Nusantara” sebagai nama dari Deklarasi
Djuanda. Sedangkan kata ’’Nusantara’’ itu sendiri berasal dari kata Nusa yang 
berarti pulau dan kata Antara. Jadi artinya adalah pulau-pulau yang terletak
diantara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudra( Pasifik dan Hindia).

• (Bahan Kuliah PPKN ke-9. Wawasan Nusantara), (http://www.google-
search.co.id//9-wasantara//),(bima.ipb.ac.id/~tpb-ipb/materi/ppkn/9-
WASANTARA.pdf)

http://www.google-search.co.id/9-wasantara/
http://www.google-search.co.id/9-wasantara/
http://www.google-search.co.id/9-wasantara/
http://www.google-search.co.id/9-wasantara/
http://www.google-search.co.id/9-wasantara/


• Konsepsi Nusantara yang dilandaskan pada semangat
kekompakan mengacu pada konstelasi geografi RI 
sebagai negara kepulauan, dikukuhkan menjadi
Undang-undang Nomor 4/Prp tahun 1960 yaitu :
– Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia serta

perairan pedalaman Indonesia.

– Laut wilayah Indonesia jalur 12 mil laut.

– Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang 
terletak pada sisi dalam

• dari garis dasar, sebagai yang dimaksud pada ayat
(2).



• Pada tahun 1973 Wawasan Nusantara diangkat dalam ketetapan
MPR RI Nomor : IV/MPR/1973 tentang GBHN dalam bab II huruf
“E”.

•

• Perjuangan di dunia International untuk diakuinya wilayah
Nusantara sesuai dengan Deklarasi Djuanda tanggal 13 December 
1957, merupakan rangkaian perjuangan yang cukup panjang untuk
memperoleh pengukuhan bagia asas Negara kepulauan di forum 
internasional. Dimulai sejak koferensi PBB tentang hukum laut pada
tahun 1958, kemudian yang kedua tahun 1960 dan akhirnya pada
konferensi ketiga tahun 1982, pokok-pokok asas Negara kepulauan
diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 82 (united convention on 
the law of the sea atau konvensi perserikatan Bangsa-bangsa
tentang hukum laut).

•



• Dari uraian tersebut diatas, maka wawasan 
kebangsaan atau wawasan Nasional diwarnai 
oleh pengalaman sejarah yang menginginkan 
tidak terulangnya lagi perpecahan dalam 
lingkungan bangsa dan Negara Indonesia yang 
akan melemahkan perjuangan dalam mengisi 
kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita dan 
tujuan Nasional.



C. IMPLEMENTASI WAWASAN 
NUSANTARA DALAM KEHIDUPAN 

NASIONAL
• Dalam rangka pelaksanaan/ penerapan 

Wawasan Nusantara sebaiknya terlebih 
dahulu mempelajari untuk mengerti dan 
memahami pengertian, ajaran dasar, hakekat, 
asas, kedudukan dan fungsi serta tujuan dan 
wawasan dalam kehidupan nasional yang 
mencakup kehidupan politik,ekonomi, sosial 
budaya dan pertahanan keamanan.



• Wawasan Nusantara, menjadi nilai yang 
menjiwai segenap peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada setiap strata di 
seluruh wilayah Negara, sehingga 
menggambarkan sikap dan perilaku, faham 
serta semangat kebangsaan yang tinggi.

•



• 2.  Pengertian Wawasan Nusantara

• (Pengertian wawasan nusantara menurut prof. Dr. Wan
usman ,Ketua Program S-2 PKN - UI) bahwa: 
“wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa
indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai
negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan
yang beragam.”. Hal tersebut disampaikannya saat
lokakarya wawasan nusantara dan ketahanan nasional
di Lemhanas pada Januari 2000. Ia juga menjelaskan
bahwa wawasan nusantara merupakan geopolitik
indonesia.



• Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, 
latar belakang falsafah pancasila, latar 
belakang pemikiran aspek kewilayahan, aspek 
sosial budaya dan aspek kesejahteran, telah 
membentuk satu Wawasan Nasional 
Indonesia yang disebut Wawasan Nusantara 
dengan rumusan-rumusan pengertian yang 
berkembang sampai saat ini sebagai berikut: 



• a. Pengertian Wawasan Nusantara berdasarkan
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun
1993 Tentang GBHN, adalah sebagai berikut:

• Wawasan nusantara merupakan Wawasan
Nasional bersumber pada pancasila dan berdasarkan
UUD 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa
Indonesia mengenai diri dan lingkunganya dengan
mengutamakan persatuaan dan kesatuaan bangsa dan
Negara kesatuaan wilayah dalam menyelenggarakan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
untuk mencapai tujuan nasional. (Konsep wawasan
nusantara yang idealis menuju cita-cita bangsa
Indonesia. Imam Sunarto.2008.Semarang)



• b.  Pengertian Wawasan Nusantara dalam
ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat 1999

• “ Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia 
mengenai diri dan lingkungannya yang serba
beragam dan bernilai strategis dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa
serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara untuk mencapai tujuan nasional.



• 3.  Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Nasional Indonesia

• Sebagai bangsa yang majemuk yang telah menegara, bangsa
Indonesia dalam membina dan membangun/menyelengarakan
kehidupan sosial, baik aspek politik,ekonomi, sosial budaya maupun
hankam selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa
serta kesatuan wilayah. Untuk itu bangsa Indonesia dalam membina
dan menyelenggarakan tata kehidupan bangsa dan Negara dalam
semua aspek seperti tersebut diatas disusun atas dasar hubungan
timbal balik antara falsafah, cita-cita dan tujuan nasional, kondisi
sosial budaya serta pengalaman sejarahnya yang menumbuhkan
kesadaran tentang kemajemukan dan kebhinnekaannya, serta
mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.



• Dari sekian banyak pengertian tersebut diatas, maka
pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran
dasar Wawasan Nusantara, ialah Wawasan Nusantara 
adalah geopolitik Indonesia, dalam pengertian : cara
pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah
dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan
dalam setiap aspek kehidupan nasionaluntuk mencapai
tujuan nasional. (Wawasan Nusantara. 
Sumarsono.S.dkk.2002. Pendidikan Kewarganegaraan),
(http://www.ilkom.unsri.ac.id/dosen/emil-
elfaisal/materi/PPKN/PPKN.doc.)

•

http://www.ilkom.unsri.ac.id/dosen/emil-elfaisal/materi/PPKN/PPKN.doc
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• Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan
nasional untuk mencapai tujuan nasional, cara
pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai
diri dan lingkungannya harus mengutamakan
persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan
wilayah dalam peenyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara dengan
mencerminkan kesatuan-kesatuan seperti
dibawah ini : (Wawasan Nusantara. Wikipedia 
bahasa Indonesia,ensiklopedia bebas), 
(http://www.wikipedia.com)



• 1.Kesatuan Wilayah. Semua pulau baik yang 
besar maupun yang kecil, yang jumlahnya 17.508 
buah, merupakan satu kesatuan wilayah darat 
dalam satu wilayah laut : tanah air, dengan satu 
wilayah udara. Maka adalah penting konsepsi 
tentang bagaimana membina, mengamankan 
kebulatan/keutuhan wilayah nasional kita. Dalam
pada itu perlu disadari akan pentingnya laut dan
kehidupan bangsa kita dalam masa-masa yang 
akan datang. 



• 2.Kesatuan Bangsa. Bangsa Indonesia adalah satu, dan ada satu
bahasa persatuan yakni : bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia yang 
terdiri dari ratusan suku bangsa, dilahirkan bukan atas dasar
kesamaan ras, kesatuan agama, tidak pula atas dasar satu suku
bangsa yang besar, atau satu golongan yang dominan. Bangsa
Indonesia terbentuk karena solidaritas/kesetiakawanan yang amat
besar yang karena perasaan-perasaan dan pengorbanan besar yang 
telah dialami bersama-sama dan mempunyai kehendak yang 
disepakati bersama untuk dilanjutkan pada masa-masa yang akan
datang. Keadaan ini dilandasi oleh adanya kesamaan/kesatuan dari
semua suku-suku bangsa yang sejak dahulu mendiami kepulauan
nusantara ini. Maka adalah penting upaya-upaya untuk
menumbuhkan rasa persatuan-kesatuan, kebanggaan nasional yang 
sehat, cinta tanah air dan kesetiaan serta kerelaan membela tanah
air dan bangsa.



• 3.Kesatuan psikologis; yakni rasa senasib
sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, 
faktor utama bagi integrasi nasional. Juga
kesetiakawanan/solidaritas sosial dan nasional. 
Hal-hal ini mengalahkan perbedaan suku bangsa, 
agama, jarak antara satu daerah dengan daerah
lainnya.

• 4.Satu kesatuan ideologi; bagi bangsa kita hanya
ada satu falsafah nasional dan ideologi nasional
yaitu pancasila.



• 5.Kesatuan hukum nasional; hukum nasional yang 
berlaku diseluruh wilayah nasional mengabdi kepada
kepentingan nasional. Juga berarti bahwa tidak ada
undang-undang yang hanya untuk satu daerah tertentu
saja.

• 6.Kesatuan kekayaan nasional; hal ini berarti bahwa
kekayaan alam Indonesia adalah modal dan milik
bersama seluruh bangsa Indonesia dan dimanfaatkan
untuk seluruh bangsa, tidak soal dimana kekayaan
alam itu terdapat. Kemudian dalam butir ke delapan ini
digariskan bahwa kebutuhan hidup sehari-hari harus
tersedia merata diseluruh negara sebagai konsekuensi
adanya kesatuan kekayaan nasional.



• 7.Kesatuan perkembangan ekonomi; ciri kesatuan ekonomi
lainnya ialah bahwa tingkat perkembangan perekonomian
disemua daerah harus serasi dan seimbang. Dalam pada itu
ciri khas sesuatu daerah (misalnya subsektor perikanan
laut, pertanian pangan, pariwisata) mendapat perhatian
khusus. Setiap daerah dikembangkan sehingga ada saling
ketergantungan antara daerah dalam rangka satu kesatuan
ekonomi nasional.

• 8.Kesatuan masyarakat Indonesia; adalah satu kenyataan
bahwa masyarakat kita adalah masyarakat majemuk
(pluralistik). Tetapi masyarakat Indonesia adalah satu, 
masyarakat yang baru yang harus terus diperhatikan
kelangsungan hidupnya dan dikembangkan taraf/derajat
kehidupan



• 9.Kesatuan budaya bangsa; demikian juga halnya dengan
kebudayaan bangsa kita yang pada hakikatnya adalah satu, 
walaupun ada kemajemukan dalam budaya daerah.

• 10.Kesatuan ancaman; berdasarkan wawasan nusantara, 
kita memandang sama semua bagian wilayah nusantara, 
tidak ada daerah/pulau yang bernilai sebagai daerah
inti/pusat dan tidak ada daerah pinggiran, periferi dan
daerah seberang. Ancaman terhadap satu bagian wilayah
nasional kita betapapun kecil/terpencilnya, merupakan
ancaman terhadap daerah lainnya dan dihadapi oleh
seluruh kekuatan Hankam kita. Hal ini juga berarti bahwa
keutuhan wilayah nasional harus dipertahankan.



• 11.Kesatuan bela negara; tiap-tiap warga 
negara mempunyai hak dan kewajiban yang 
sama dalam rangka pembelaan negara dan 
bangsa.

•



D. LANDASAN IDIIL DAN LANDASAN 
KONSTITUSIONAL

• 1. Pancasila Sebagai Landasan Idiil Wawasan Nusantara
• Pancasila telah diakui sebagai ideologi dan dasar negara

yang terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, pada
hakekatnya mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, 
keserasian, keselarasan, persatuan, dan kesatuan. 
Perpaduan nilai-nilai tersebut mampu mewadahi
kebhinekaan seluruh aspirasi bangsa Indonesia.  Pancasila
merupakan sumber motivasi bagi perjuangan seluruh
bangsa Indonesia dalam tekadnya untuk secara berdaulat
dan mandiri menata kehidupan didalam negara kesatuan
Republik Indonesia. Pancasila sebagai falsafah, ideologi
bangsa dan dasar negara mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat para penyelenggara negara, para pemimpin
pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia.



• Pengejawantahan Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diaktualisasikan
dengan menyukuri akan segala anugerahnya baik dalam
wujud kontelasi dan posisi geografi maupun segala isi dan
potensi yang dimiliki wilayah nusantara untuk
dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan harkat, 
martabat bangsa dan negara Indonesia. Hal-hal tersebut
menimbulkan rangsangan dan dorongan kepada bangsa
Indonesia untuk membina dan mengembangkan segala
aspek dan dimensi kehidupan nasionalnya secara dinamis, 
utuh dan menyeluruh, agar mampu mempertahankan
identitas, integritas dan kelangsungan hidup serta
pertumbuhannya dalam perjuangan mewujudkan cita-cita
nasional. 



2. UUD 1945 Sebagai Landasan
Konstitusional Wawasan Nusantara 

• UUD 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman
pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Bangsa Indonesia bersepakat bahwa negara Indonesia adalah
negara kesatuan yang berbentuk republik berkedaulatan rakyat. 
Oleh karena itu negara mengatasi segala paham golongan, 
kelompok dan perseorangan serta menghendaki persatuan dan
kesatuan dalam segenap aspek dan dimensi kehidupan nasional, 
kepentingan negara dalam segala aspek dan perwujudannya lebih
diutamakan diatas kepentingan golongan, kelompok dan
perseorangan berdasarkan atas aturan, hukum dan perundang-
undangan yang berlaku yang memperhatikan Hak Asasi Manusia
(HAM), aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah yang 
berkembang saat ini.



• Bangsa Indonesia menyadari bahwa bumi, air dan
dirgantara diatasnya serta kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat. Oleh karena itu bangsa Indonesia bertekad
mendayagunakan segenap kekayaan alam, sumber
daya serta seluruh potensi nasional yang dikelola
berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, seimbang, 
serasi, dan selaras untuk mewujudkan kesejahteraan
dan keamanan segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah yang tetap memperhatikan kepentingan daerah
penghasil secara proporsional dalam keadilan.



• Maka dengan demikian UUD 1945 
seharusnyalah dan sewajarnyalah menjadi 
landasan konstitusional dari wawasan 
nusantara yang merupakan cara pandang 
bangsa Indonesia dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

•



E. UNSUR DASAR KONSEP WAWASAN 
NUSANTARA

• 1. Wadah (Contour)
• Wadah kehidupan bermasyarakat berbangsa dan

bernegara meliputi seluruh wilayah indonesia
yang memiliki sifat serba nusantara dan kekayaan
alam dan penduduk serta aneka ragam budaya
ialah bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah
indonesia. Setelah menegara dalam negara
Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia 
memiliki organisasi kenegaraan bermasyarakat
adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infra 
struktur politik. 



• 2. Isi (Content)
• ”Isi” adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat

dan cita-cita serta tujuan nasional terdapat dalam Pembukaan UUD 
1945. Menyadari bahwa untuk mencapai aspirasi yang berkembang
di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut
diatas bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan
kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan nasional yang 
berupa politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam. Oleh karena itu
”isi” menyangkut dua hal yang esensial, yakni :

• Realisasi aspirasi bangsa kesepakatan bersama, dan
perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.

• Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua
aspek kehidupan nasional.



• 3. Tata Laku (Conduct)
• ”Tata laku” merupakan hasil interaksi antara ”wadah” 

dan ”isi” yang terdiri dari tata laku bathiniah dan lahiriah. 
Tata laku bathiniah mencerminkan jiwa, semangat dan
mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia, yang kedua hal
tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau
kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluaragaan
dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta
terhadap bangsa dan tanah airnya sehingga menimbulkan
nasionalisme yang tinggi. (Konsep wawasan nusantara yang 
idealis menuju cita-cita bangsa Indonesia. Imam 
Sunarto.2008.Semarang)

•



• Hakekat wawasan nusantara adalah : 
”keutuhan nusantara atau nasional”, dalam 
pengertian : cara pandang yang selalu utuh 
menyeluruh dalam lingkup nusantara dan 
demi kepentingan nasional. 
(http://www.google-search.co.id//9-
wasantara//

http://www.google-search.co.id/9-wasantara/
http://www.google-search.co.id/9-wasantara/
http://www.google-search.co.id/9-wasantara/
http://www.google-search.co.id/9-wasantara/
http://www.google-search.co.id/9-wasantara/


• Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa
dan aparatur negara harus berfikir, bersikap dan 
bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup
dan demi kepentingan bangsa dan negara 
Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan
oleh lembaga negara yang harus dalam lingkup
dan demi kepentingan bangsa dan negara 
Indonesia, bukan berarti, menghilangkan
kepentingan lainnya, seperti : kepentingan
daerah, golongan maupun orang-perorang.




