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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya,sehingga penyusun dapat menyelesaikan modul ini 
dengan lancar, serta dapat menyelesaikan modul tepat pada waktu yang telah 
di tentukan. 

Penyusun sangat memahami bahwa apa yang telah di dapatkan 
selama pembuatan modul belumlah seberapa. Penyusun menyadari 
sepenuhnya bahwa modul ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, 
saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi 
kesempurnaan modul ini. 

Penyusun berharap modul ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri 
khususnya, dan bagi para pembaca yang budiman umumnya. 
 
 
 
 

 

Selamat Belajar 

 

           Penyusun    

 

 

TUNTUTLAH ILMU MESKI HARUS SAMPAI KE NEGERI CINA 

 

 

Kata Pengantar 
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Petunjuk Penggunaan Modul 

Kldjsl 1. Penjelasan bagi siswa atau Peserta Diklat 

a. a. Siswa atau peserta diklat diharapkan dapat mempelajarai setiap bagian dalam bahan 
ajar kemudian mengerjakan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok dengan 
baik dan benar. 

b. b. Prosedur Sertifikasi  
c.      i. Paspor Keterampilan  
d.         Paspor keterampilan atau skill passport adalah dokumen atas kompetensi/sub 

kompetensi yang telah dicapai oleh pemiliknya paspor ini menginformasikan pada dunia 
kerja dan industry tentang riwayat pencapaian kompetensi/sub kompetensi pemiliknya. 

e.      Ii. Sertifikasi Kompetensi  
f.          Sertifikasi kompetensi diberikan kepada peserta diklat yang lulus uji kompetensi 

yang diselenggarakan oleh SMK atau lembaga diklat yang terakreditasi sebagai 
penyelenggara uji kompetensi. Sertifikasi kompetensi tersebut diterbitkan oleh lembaga 
sertifikasi, asosiasi profesi,perusahaan/ industry, lembaga diklat yang memiliki 
kredibilitas dalam bidangya atau lembaga diklat yang diberi wewenang oleh lembaga 
terakreditasi untuk menyelenggarakan ujian dan sertifikasi. 

g.  
h. 2. Peran Guru  

a. Membantu siswa atau peserta diklat dalam merencanakan pembelajaran. 
b. Membimbing siswa atau peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang 

dijelaskan dalam tahap ajar. 
c. Membantu siswa atau peserta diklat dalam memahami konsep dan praktik baru 

serta menjawab pertanyaan siswa atau peserta diklat mengenai pembelajaran 
siswa atau peserta diklat. 

d. Memebantu siswa atau peserta diklat untuk menentukan dan mengakses 
sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar.  

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan  
f. Mendatangkan seorang ahli atau pendamping guru ketempat kerja untuk 

membantu pembelajran. 
g. Merencanakan proses penilaian dan menyiapkan perangkatnya 
h. Melaksanakan penilaian 
i. Menjelaskan kepada siswa atau peserta diklat tentang pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan dari suatu kompetensi yang perlu diperbaiki dan merundingkan 
rencana pembelajaran selanjutnya. 

j. Mencatat pencapaian kemajuan siswa atau peserta diklat. 
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Kompetensi inti dan kompetensi Dasar  

Kurikulum 2013 Edisi Revisi 

Kompetensi Inti  

1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  
2. Menunjkkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli(gotong royong, kerja sama, 

toleran, damai ), santun, responsive dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, procedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah  

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan.  

Kompetensi Dasar 

BAB I Integrasi Nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika 
1.5 Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi dalam bingkai 

bhinneka tnggal ika sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa  
2.5  Menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi 

nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika  
3.5  Mengidentifikasi factor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika  
4.5  Mendemonstrasikan factor-faktor pemebntuk integrasi nasional dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika  
BAB 2 Ancaman terhadap  Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika  

1.6  Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk 
kesadaran atas ancaman terhadap Negara dan upaya penyelesainnya dalam 
bingkai Bhinneka Tunggal Ika  

2.6  Bersikap rensponsif dan proaktif atas ancaman terhadap Negara dan upaya 
penyelesainnya ddi bidang ideology, politik, ekonomi, sosial,budaya pertahanan 
dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika  

3.6  Menganalisis ancaman terhadap Negara dan upaya penyelesainnya di bidang 
ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam 
bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

4.6  Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap Negara dan upaya 
penyelesainnya di bidang ideology, politik, ekonomi, sosila, budaya, pertahanan, 
dan keamanan  

BAB 3 Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 
1.7  Menghargai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Rebublik 

Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa  
2.7  Bertanggungjawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan 

Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indosesia 
3.7  Mengintrepetasi pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI 
4.7  Menginterpretasikan hasil interpretasi terkait pentingnya wawsan Nusantara 

dalam konteks  NKRI  
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Integrasi Nasional dalam Bingkai 

Bhinneka unggal Ika 

1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya  

2. Menunjkkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli(gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai ), santun, 
responsive dan proaktif sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis 
pengetahuan factual, konseptual, 
procedural berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan procedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah  

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 
ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri 
dan mampu menggunakan metode 
sesuai kaidah keilmuan 

Kompetensi Dasar  

1.5 Mensyukuri nilai-nilai yang 
membentuk komitmen integrasi 
dalam bingkai bhinneka tnggal ika 
sebagai wujud syukur kepada 
Tuhan Yang Maha Esa  

2.5  Menunjukkan sikap kerjasama 
dalam rangka mewujudkan 
komitmen integrasi nasional dalam 
bingkai Bhinneka Tunggal Ika  

3.5  Mengidentifikasi factor-faktor 
pembentuk integrasi nasional 
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika  

4.5  Mendemonstrasikan factor-faktor 
pemebntuk integrasi nasional 
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika  

 

 

Di era reformasi ini, kemajemukan masyarakat 
bisa jadi pedang bermata ganda apabila tidak 
disikapi dengan cermat. Hal ini terlihat dari 
munculnya berbagai masalah yang sumbernya 
berbau kemajemukan. Saat ini pula bangsa 
Indonesia masih mengalami krisis mutidimensi 
yang mengguncang kehidupan kita. Sebagai 
salah satu masalah utama dari krisis besar itu 
adalah ancaman disintegrasi bangsa yang 
hingga saat ini masih belum mereda.  

Kompetensi Inti  
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 Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, budaya dan agama yang 
menggambarkan keanekaragaman atau kebhinnekaan bangsa. Nilai-nilai luhur budaya bangsa 
Indonesia pada masa kini dan masa yang akan dating. Bangsa Indonesia bangga terhadap 
kebhinnekaan yang ada di Indonesia. 

 Setiap daerah di Indonesia didiami oleh berbagai macam suku bangsa. Misalnya, suku sunda 
berasal dari daerah jawa barat, suku Bali berasal dari Pulau bali, Suku Baduy berasal dari 
papua, dan masih banyak suku-suku bangsa yang lain. Setiap suku bangsa mempunyai 
kebudayaan yang beragam. Kebudayaan daerah terus bekembang seiring denga 
perkembangan zaman yang semakin maju. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat yang 
berbda-beda. Adat-istiadat merupakan kebiasaan masyarakat 
tertentu yang telah berjalan secara turun-temurun. 

 Keberagaman adat-istiadat bangsa Indonesia merupakan 
Kekayaan bangsa. Kebergaman tersebut membentuk 
kebhinnekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat 
dipungkiri keberadaannya. Untuk mendorong terciptanya 
perdamaian dalam kehidupan bangsa dan Negara, 
kebhinnekaan pun harus dimaknai masyarakat melalui 
pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan Spiritualis. 

Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam 
pembangunan bangsa. Oleh karena itu,sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang 
tertanam di setiap warga Negara Indonesia.Namun dalam kenyataanya masih ada konflik yang 
terjadi dengan mengatasnamakan suku, agama, rasa tau antargolongan tertentu. 

Hal ini menunjukkan yang ada harusnya dapat menjadi modal bagi bangsa ini untuk 
menjadi bangsa yang kuat. Untuk mendukungnya, diperlukan persatuan yang kokoh dan kuat. 
Namun, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Salah satunya masih terjadi 
bentrokan yang mengatasnamakan suku tertentu dalam hal penggarapan lahan pertanian 
atau hutan. Hal ini menunjukkan bekum adanya kesadaran akan sikap komitmen persatuan 
dalam keberagaman di Indonesia. Komitmen akan persatuan terbina dalam kondisi yang 
berbeda-beda, justru kebudayaan Indonesia lah yang bisa mempersatukan bangsa. 

 Perbedaan etnis, religi, maupun ideology menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan  dari 
sjarah bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang menjadi perekat 
untuk bersatu dalam kemajemukan bangsa. Atas dasar keyakinan bahwa secara bersama kita 
dapat membangun Indonesia lebih baik lagi, sebaiknya aparat Negara melakukan tindakan 
tegas kepada pelaku yang melakukan kekerasanatas nama apapun. Selanjutnya kepada 
kelompok yang melakukan kekerasan  untuk kembali kepada koridor Pancasila dan UUD 1945. 
Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu menerapkan perilaku, antara lain :  
1. Menghormati hak asasi manusia sesuai dengan UUD 1945.. 
2. Menujunjung tinggi harkat dan martabat semua rayat abngsa Indonesia. 
3. Mengakui persamaan hak-hak semua kelompok agama, rasa, suku dan etnis dalam segala 

tatanan kehidupan politik sosial, ekonomi, budaya dan pemerintahan 
4. Menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat sebagai kemajemukan yang makin 

memperkaya khasanah kehidupan berbangsa dan bernegara 
5. Mendorong terwujudnya perdamaian dalam perbedaan.  
6. Memajukan kerjasama degan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan kehidupan 

yang humanis di segala bidang 
 

A. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia  
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 Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

1. Apakah makna dari integrasi nasional ? 
Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Mengapa persatuan dan keberagaman mempunyai arti yang sangat penting ? 
Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Tuliskan pengertian multikulturalisme! 
Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Mengapa keberagaman adat-istiadat bangsa Indonesia merupakan kekayaan bangsa ?  
Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jelaskan sudut pandang secara vertical terhadap kebhinekaan di Indonesia! 
Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Sebutkan macam-macam suku bangsa di Indonesia! 
Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jelaskan perbedaan etnis da religi! 
Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Bagaimana mendorong terwujudnya perdamaian ? 
Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Bagaimana cara meghargai perbedaan keberagaman di Indonesia 
Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Apa saja elemen masyarakat ? 
Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 Kerjakan tugas berikut secara berkelompok! 
Diskusilah dengang teman Anda tentang sikap yang harus dilakukan dalam menjaga persatuan 
dan kesatuan Negara di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa! Apa akibatnya 
jika tidak dilakukan dan bagaimana cara membiasakannya? 
Tuliskan dalam buku tugas Anda! 

 

 Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam. Keberagaman masyarakat Indonesia 
ditandai oleh adanya keberagaman budaya. Misalnya perbedaan suku bangsa menyebabkan 
adat-istiadat, bentuk rumah, pakaian serta kesenian yang memiliki cirri khas yang berbeda. 
Bangsa Indonesia menyadari dan menghormati adanya perbedaan budaya tersebut. Bangsa 
Indonesia sejak dahulu telah dipersatukan dalam sembiyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang 
artinya bebeda-beda tetapi tetap satu. Jika masyarakat dan elemen bangsa terintegrasi maka 
tujuan Negara akan lebih mudah tercapai.  

1. Pengertian Integrasi Nasional 
Secara etiomologis, integrasi berasal dari kata Integrate, yang artinya ‘memberi 

tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan, menyatupadukan, menggabungkan, atau 
mempersatukan.’ Kata bedanya integritas berarti ‘utuh’. Jadi integrasi adalah membuat 
unsure-unsur menjadi satu kesatuan dan utuh. Adapun integrasi nasional adalah 
menggabungkan selurh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi 
tempat sehingga membetuk kesatuan yang harmonis dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia atau NKRI yang bersemboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.  

 Menurut Mahfud MD, integrasi nasional adalah pernyataan bagian-bagian yang berbeda dari 
suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, secara sederhana memadukan 
masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa.  

 TUGAS MANDIRI  

B. Pentingnya Konsep Integrasi nasional  

TUGAS KELOMPOK 
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 Oleh karena itu, membangun integrasi nasional sangat penting pada kehidupan bernegara 
dan juga mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara bahkan memelihara rasa kebersamaan. 
Beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional yang kokoh di 
Indonesia, yaitu sebagai berikut :  
a. Adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam menegelola perbedaan SARA dan 

keanekaragaman budaya dan adat-istiadat yang tumbuh da berkembang di wilayah 
Nusantara. Perbedaan tersebut hendaknya dimaknai sebagai kekayaan dan potensi 
bangsa bukan dipertentangkan  

b. Adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideology asing  
c. Adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing 
d. Mampu berperan aktif dalam percaturan dunia di era globalisasi dalam berbagai aspeknya 
e. Bertekad untuk membangun sistem budaya sesuai dengan ideology nasional (Pancasiila) 

dan UUD 1945 
f. Menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dengan cara melakukan pengkajian kritis 

dan sosialisasi terhadap identitas nasional, seperti bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, 
bendera merah putih, dan Garuda pancasila 

2. Syarat Integrasi 
Menurut William F. Ogburn dan Mayer Nimkoff, syarat keberhasilan suatu integrasi yaitu 

sebagai berikut.  
a.  Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan 

kebutuhan satu dengan lainnya 
b.  Terciptanya kesepakatan (consensus) bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai 

sosial   yang dilestarikan dan dijadikan pedoman 
a. Norma-norma dan nlai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses 

integrasi sosial.  
 

 

 Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 
1. Jelakan menurut pendapatmu apa pengertian dan makna integrasi nasional! 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Apakah yang digunakan untuk dapat melakukan integrasi nasional? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. Apakah membangun integrasi nasional sangat penting pada kehidupan bernegara? 

Jelaskan berikan alasannya! 
Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Apakah pengertian integrasi secara terminology ? 
Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Faktor apa saja yang perlu diperhatiakn untuk membangun integrasi nasional ? jelaskan! 
Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Apakah pengertian integrase secara etimology ? 
Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Apa yang dimaksud integrase nasional menurut Mahfud MD? 
Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Berikan contoh Integrasi Nasional! 
Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Bagaimana cara membangun Integrasi nasional ? 
Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Apa saja syarat Integrasi Nasional? 
Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Tugas Mandiri 
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 Kerjakan tugas berikut secara berkelompok! 
Diskusilah dengan kelompok Anda tentang bebrapa sikap dan perilaku yang dapat 
menyebabkan terjadinya disintegrasi nasioal melalui lingkungan keluarga, sekolah, 
masyarakat, dan bangsa! Buatlah laporan diskusinya dan kumpulkan pada guru Anda! 

 

 
 Kita semua wajib ikut serta dalam menjaga integrasi nasional dari beragai macam ancaman, 

gangguan dan hambatan yang dating dai mana saja baik dari luar maupun dalam. Misalnya 
sebagai berikut. 

1) Menegakkan hukum yang berlaku secara benar dan adil. Hal ini dikarenakan dalam suatu 
masyrakat pasti terdapat kepentingan-kepentingan yang mungkin bertentangan satu sama 
lainnya. Oleh karena itu, diperlukan alat untuk mengendalikan kepentingan tersebut agar 
tidak terjadi konflik. Alat tersebut adalah hukum.  

2) Anggota masyarakat Indonesia harus bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan 
aturan-aturan politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat  

3) Tetap menjaga kekuatan koersifI untuk mengatasi separitisme, karena dalam angakatan 
bersenjata yang kuat membuatnya menjadi lebih berwibawa. Pendekatan ini bisa mendorong  

kekuatan asing segan mengacak-acak kedaulatan Indonesia  
dengan isu separatisme. 

4) Menyosialisikan dan membudayakan berbagai kebudayaan yang berbeda untuk saling 
terintegrasidalam kebudayaan nasional. 

5) Menghiangkan istilah mayoritas dan minoritas serta menghilangkan berbagai bentuk 
diskriminasi agar tercipta suatu integrasi di tengah perbedaan yang ada. 

6) Mewujudkan idealism atau cita-cita nasional melalui pembangunan di berbagai sector dengan 
menitikberatkan pada pemerataan pembangunan, seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan 
kredit bagi penguasa ekonomi lemah 
Oleh karena itu, kita perlu memahami faktor pembentuk (faktor pendorong dan faktor 

pendukung)dan faktor penghambat integrasi nasional.  
1. Faktor Pembentuk Integrasi Nasional  

 Faktor Pendorong Integrasi Nasional  
Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional terdiri atas faktor pendorong dan faktor 

pendukung sebagai berikut.  
a) Adanya jiwa dan semangat gotong-royong, solidaritas dan toleransi keagaman yang kuat.  
b) Penggunana Bahasa Indonesia  
c) Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia  
d) Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila 
e) Adanya jiwa dan semangat dan gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang 

kuat 

 Faktor Pendukung Integrasi Nasional  
a) Adannya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah 
b) Adanya ideology nasional yang tercermin dalam symbol Negara yakni Garuda Pancasila 

dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika 
c) Adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu di dalam kalangan bangsa 

Indonesia seperti yang telah dinyatakan dalam Sumpah Pemuda  
d) Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan adanya 

 
 
 

 C. Faktor-faktor Pembentuk Integrasi Nasional  

TUGAS KELOMPOK 
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Persatuan dan munculnya semngat nasionalisme  
Dalam kalangan bangsa Indonesia.  
2. Faktor Penghambat Integrasi Nasional  

a. Kurangnya perhargaan terhadap kemajemukan 
yang bersifat heterogen. 

b. Kurangnya toleransi antargologan  
c. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia  

terhadap ancaman dan gangguan dari luar 
d. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan 

ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. 
Upaya untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga 

keselarasan antarbudaya. Hal itu dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan 
partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional.  

 

 
 Setiap Negara di dunia ini memiliki ancaman terhadap kedaulatan negaranya. Indonesia tak 

terlepas dari hal itu baik dari dalam ancaman yang mengancam kedaulatan maupun dari luar. 
Untuk diperlukan tujuan nasional yang merupakan kepentingan yang abadi dan menjadi acuan 
dalam merumuskan tujuan pertahanan Negara, yang ditempuh dalam tiga starta pendekatan . 
pertama, starta mutlak dilakukan dalam menjaga kedaulatan Negara, keutuhan wilayah 
Negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Kedua, starta penting dilakukan dalam menjaga 
kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, kehaarmonisan hubungan antar suku, agama, ras 
dan golongan(SARA), penghormatan hak asasi manusia dan pembangunan yang berwawasan 
lingkungan hidup. Ketiga, starta pendukung, dilakukan dalam upaya turut memelihara 
ketertiban dunia.  
1) Tantangan Bangsa Indonesia secara Eksternal  

Tantangan yang berasal dari luar dapat berupa pengaruh dari bangsa asing serta 
kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Tantangan yang 
berasal dari luar dapat menggoyahkan integrasi nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa 
Indonesia. Kebanyakan masyarakat tidak menyadari adanya ancaman dari luar . ini karena 
sebagian berupa nilai-nilai dan budaya yang menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang 
sebenarnya. Saat nilai keluhuran bangsa hilang maka kemajemukan yang dimiliki akan 
menjadi masalah karena saling terbentur dengan nilai dari luar yang masuk dan akan 
mengganggu kestabilan nasional.  
2) Tantangan Bangsa Indonesia secara Internal 

Tantangan internal ialah segala bentuk gangguan yang berasal dari dalam negeri yang 
dapat menggoyahkan kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Gangguan-gangguan itu dapat menghambat pembangunan nasional untuk menghadapi 
tantangan yang tidak ringan. Perubahan pada aspek kultur dan tata  nilai diarahkan pada sikap 
dan perilaku penyelenggara pertahanan Negara dalam memposisikan tugasnya sebagai insane 
pertahanan Negara yang profesional. 

 
 
 

1. Kesadaran WargaNegara 
Kesadaran warga negara Indonesia saat ini masih perlu pembenahan salah satunya 

kesadaran dalam membela warga negara. Kesadaran bela Negara harus ditumbuhkan, 
karakter-karakter seperti ketulusan dan keikhlasan, semangat persatuan, kesediaan 
berkorban, kesetiaan, optimisme, keteguhan terhadap tujuan dan cita-cita perjuangan, serta 
keyakinan akan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, agar generasi muda di Indonesia teguh 
dalam pendiriannya dalam cinta Tanah Air dan membela Negara Indonesia. 
2. Pengertian Bela Negara 

 D. Tantangan dalam Menjaga Keutuhan NKRI 

 

 E. Peran serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa 
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Warga Negara mempunyai kewajiban ikut serta dalam pembelaan Negara kecuali 
ditentukan lain dengan Undang-undang. Bela Negara yang dilakukan oleh warga Negara 
merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan 
kedaulatan Negara, keutuhan wilyaha, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. 
Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan Negara 
merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga Negara. 

UUD yang mengatur tentang bela Negara Tahun 1945 
pasal 27 Ayat 3 mengamanatkan bahwa “Setiap warga 
Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 
pembelaan Negara”. 

Pembelaan yang diwujuskan dengan keikutsertaan 
dalam upaya pertahanan Negara merupakan tanggung 
jawab dan kehormatan  setiap warga Negara. Oleh 
karena itu warga Negara mempunyai kewajiban untuk 
ikut serta dalam pembelaan Negara, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Upaya 
pertahanan Negara harus didasarkan pada kesadaran aka hak dan kewajiban warga Negara 
serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hal ini juga tercantum dalam undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara pada pasal 1 ayat (1) “Pertahanan 
Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan Negara, ketuhan wilayah 
negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa”.   
3. Kesediaan Warga Negara untuk Melakukan Bela Negara  

Menurut pasal 9 ayat (2) UU RI Nomor 3 
Tahun 2002 tentang Pertahanan negara, 
keikutsertaan warga Negara dalam usaha 
Pembelaan Negara diselenggarakan melalui 
kegiatan-kegiatan berikut.  
a. Pendidikan Kewarganegraan  

Dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) UU RI 
Nomor 3 tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan 
kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk 
peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa 
kebangsaan dan cinta tanah air. Pembinaan 
kesadarab bela Negara melalui pendidikan 
kewarganegaraan dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan usaha pertahanan Negara. 
Pendidikan kewarganegaraan mendapat tugas untuk menanamkan komitmen kebangsaan, 
termasuk mengembangkan nilai dan perilaku demokratis dan bertanggung jawab sebagai 
warga Negara Indonesia.  
b. Pelatihan Dasar Kemiliteran  

Salah satu komponen warga Negara yang mendapat pelatihan dasar militer, yaitu 
unsure mahasiswa yang tersususn dalam organisasi resimen mahasiswa (Menwa) atau unit 
kegiatan mahasiswa (UKM). Memeasuki organisasi resimen mahasiswa merupakan hak bagi 
setiap dasar kemiliteran.  
c. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia  

Sejalan dengan tuntutan reformasi, maka dewasa ini telah terjadi perubahan 
paradigm dalam sistem ketatanegaraan khususnya yang menyangkut pemisahan peran dan 
fungsi TNI (TNI AD, TNI AU, TNI AL) dan POLRI. POLRI merupakan alat Negara yang berperan 
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 
memebrikan terpeliharannya keamanan dalam negeri. Sedangkan TNI berperan sebagai alat 
pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, POLRI berperan dalm 
bidang keamanan Negara, sedangkan TNI berperan dalam bidang pertahanan Negara.  

Dalam usaha pemeblaan Negara, sesuai pasal 10 ayat (3) UU RI Nomor 3 Tahun 2002 
peranan TNI sebagai alat pertahan Negara sangat penting dan strategis karena TNI memiliki 
tugas untuk : 
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1) Mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah  
2) Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa  
3) Melaksanakan operasi militer seain perang  
4) Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamain regional dan internasional 
d.    Pengabdian sesuai dengan Keahlian atau Profesi 

  Pengabdian sesuai profesi adalah pengabdian warga negra yang mempunyai profesi 
tertentu untuk kepentingan pertahanan Negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau 
memperkecil  akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya 
(penjelasan UU RI Nomor 3 Tahun 2002). Beberapa profesi yang berkaitan dengan kegiatan 
menggulangi atau memperkecil akibat perang, bencana alam, dan bencana lainnya antara lain 
petugas PMI.  
4. Dasar Hukum Bela Negara  

Salah satu hak dan kewajiban setiap warga Negara adalah membela negaranya. Dalam 
undang-undang sudah diatur mengenai hak dan kewajiban warga Negara dalam upaya bela 
Negara.  
Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela Negara, yaitu sebagai berikut. 
a.  Tap MPR Nomor IV Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan 

Nasional 
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok 

perlawanan rakyat  
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok 

Hankam Negara RI, diubah oleh undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988 
d. Tap MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI  
e. Tap MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI  
f. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2002 tentang pertahanan Negara  
g. Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30  

 
 

 
 Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

 1.   Apakah kedudukan TNI dalam pertahanan Negara? 
Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.  Jelaskan faktor pendukung terjadinya integrasi nasioanal! 
 Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.  Apakah yang Anda ketahui tentang tantangan eksternal ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.  Apakah arti bela Negara secara fisik ? 
      Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 5.  Sebutkan contoh kesadaran warga Negara yang wajib ditumbuhkan! 
      Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Apa saja fakor penghambat integrasi nasional ? 
Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Apa yang dimaksud pengertian bela negara? 
Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Pertahanan negara, keikutsertaan warga Negara dalam usaha Pembelaan Negara terdapat 
dalam UU Nomor dan pasal berapa ? 
Jawab:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Apa yang dimaksud pertahanan negara ? 
Jawab:………………………………………………………………………………………………………………………………... 

10. Apa saja dasar hukum bela negara ? 
Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tugas Mandiri 
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 Kerjakan tugas berikut dengan secara berkelompok! 

Diskusikanlah bersama kelompok Anda tentang sikap yang harus dilakuakan dalam bela 
Negara di lingkungan sekolahmu! Apa akibatnya jika tidak dilakukan dan bagaimana cara 
membiasakannya ? 
Tuliskan dalam selembar kertas untuk dinilaikan pada guru Anda! 
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Glosarium 

Disintegrasi  : keadaan tidak bersatu padu 
Eksternal  : luar(negeri) 
Integrasi  : menjadi kesatuan yang utuh atau bulat 
Internal  : dalam negeri 

TUGAS KELOMPOK 
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Ancaman Terhadap Negara 

dalam Bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika 

Kompetensi Inti  Kompetensi Dasar  

1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya  

2. Menunjkkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli(gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai ), 
santun, responsive dan proaktif 
sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan factual, 
konseptual, procedural berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
procedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah  

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri dan mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 

 

1.6  Bersyukur kepada Tuhan Yang 
Maha Esa atas nilai-nilai yang 
membentuk kesadaran atas 
ancaman terhadap Negara dan 
upaya penyelesainnya dalam 
bingkai Bhinneka Tunggal Ika  

2.6  Bersikap rensponsif dan proaktif 
atas ancaman terhadap Negara dan 
upaya penyelesainnya ddi bidang 
ideology, politik, ekonomi, 
sosial,budaya pertahanan dan 
keamanan dalam bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika  

3.6  Menganalisis ancaman terhadap 
Negara dan upaya penyelesainnya 
di bidang ideology, politik, 
ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan, dan keamanan dalam 
bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

4.6 Menyaji hasil analisis tentang 
ancaman terhadap Negara dan 
upaya penyelesainnya di bidang 
ideology, politik, ekonomi, sosila, 
budaya, pertahanan, dan 
keamanan  

 

 

Keanekaragam bangsa Indonesia merupakan 
sebuah potensi dan tantangan tersendiri. 
Disebut sebagai sebuah potensi, karena 
membuat bangsa kita menjadi bangsa yang 
besar dan memiliki kekayaan yang melimpah 
baik kekayaan alam maupun kekayaan 
budaya yang dapat menarik minat para 
wisatawan asing untuk mengunjngi 
Indonesia dan investor asing untuk 
menamkan modal di Indonesia  
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 Ancaman terhadap integrasi nasional selain berupa serangan dari Negara lain, dapat pula 

berwujud nonfisik seperti ancaman berbentuk ideology, politik, budaya, ekonomi dan segala 
bentuk ancaman lainnya. Ancaman yang berasal dari daam negeri seperti gerakan separatism 
yang pernah terjadi diantaranya DI/TII, GAM, OPM, RMS, dan lain sebagainya.  

1. Ancaman di Bidang Militer  
Ancaman militer merupakan sesuatu yang dinilai 

mampu membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan 
wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ditambah semakin 
pesatnya perkembangan persenjataan militer disetiap Negara. 
Bahkan ada negara yang memiliki senjata pemusnah massal 
yang berbahan kimia dan nuklir. Aktivitas ini merupakan 
ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata 
yang terorganisir. Wujud ancaman tersebut harus dihadapi 
dengan kekuatan militer juga untuk mengimbanginya. Berikut 
beberapa contoh ancaman terhadap Negara yang termasuk 
ancaman militer.  

 a. Sabotase 
Sabotase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu Negara yang kegiatannya 

mempunyai tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Sabotase dapat 
membahayakan keselamatan bangsa.  

 b. Spionase  
Sepionase adalah ancaman militer berupa mata-mata yang dilakukan oleh Negara 

lain, bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu Negara.  
 c. Aksi teror bersenjata  
   Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh suatu jaringan terorisme yang luas 

(internasiona) atau ancaman yang dilakukan oleh teroris internasional yang bekerja sama 
dengan terorisme local (dalam negeri). Aksi terorisme pada prinsipnya merupakan suatu 
tindak pidana criminal tetapi memiliki sifat yang khusus, yaitu memiliki cirri-ciri bergerak 
dalam kelompok, anggotanya memiliki militansi tinggi, beroperasi di bawah tanah (rahasia), 
menggunakan perangkat/senjata yang canggih dan mematikan, serta umumnya terkait dalam 
jaringan internasional.  
d. Pelanggaran Wilayah  

   Pelanggaran wilayah dilakukan oleh Negara lain dengan menggunakan kapal maupun 
pesawat nonkomersial.  

 e. Agresi  
   Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh Negara 

lain terhadap suatu Negara yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah 
Negara tersebut, dan juga membahayakan keselamatan segenap bangsa tersebut. Agresi 
dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara yang berbeda-beda. Berikut macam-macam 
agresi :  
1. Invasi, yaitu suatu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata Negara lain terhadap 

wilayah NKRI. 
2. Bombardemen adalah suatu penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan 

bersenjata Negara lain terhadapa NKRI.  

A. Ancaman terhadap Integrasi Nasional  

Sabotase berasal dari kata 
kata"sabot" berasal dari 
Bahasa Perancis yg artinya 
sepatu kayu, populer pada 
abad 19 masa industri 
Perancis. Sejak saat itu 
kata "sabotase" digunakan 
dalam pengertian yang 
sama sekarang ini. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Perancis
https://id.wikipedia.org/wiki/Sepatu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kayu
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3.  Blokade adalah kegiatan penghambatan yang dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai 
atau wilayah udara NKRI yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Negara lain.  

f. Pemberontakan Bersenjata  
  Pemberontakan merupakan proses, cara, perbuatan, memberontak atau penetangan 

terhadap kekuasaan yang sah.  
g. Perang Saudara  
  Perang saundara terjadi antar kelompok masyarakat bersenjata dalam satu wilayah 

yang sama. Contoh : perang saudara di Suriah.  
Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama yang dipersiapkan 

untuk menghadapi ancaman militer, yang dilaksanakan melalui tugas Operasi Militer 
Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). 

2. Ancaman Nonmiliter 
Indonesia merupakan Negara yang menganut ideology Pancasila. Salah satu ancaman 

nonmiliter yang sering terjadi beberapa diantaranya adalah serangan berupa ideology, yaitu 
doktrin mencoba menggati ideology dasar dengan ideology lain. Walaupun ancaman nonmiliter 
tidak berupa serangan fisik namun dampaknya berpengaruh luas karena menyerang pola piker 
seseorang. 

 a. Ancaman berdimensi teknologi dan informasi  
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sangat  pesat dan membawa manfaat yang besar 
bagi masyarakat. Namun, kejahatan mengikuti 
perkembangan tersebut seperti kejahatan siber, 
kejahatan perbankan, dan penipuan. 

 
b. Ancaman berdimensi keselamatan umum  

Ancaman bagi keselamtan umum dapat terjadi karena bencana alam, misalnya gempa 
bumi, meletusnya gunung, dan tsunami. Ancaman karena manusia, misalnya penggunaan 
obat-obatan atau narkoba dan bahan kimia, pembuangan limbah industry, kebakaran, dan 
kecelakaan transportasi.  

 c. Ancaman berdimensi ideology  
  Sistem politik internasional mengalami perubahan sejak Uni Soviet runtuh sehingga 

paham komunis tidak popular lagi. Namun, potensi ancaman berbasis ideology masih tetap 
diperhitungkan. Ancaman berbasis ideology dapat pula dalam bentuk penetrasi nilai-nilai 
kebebasan (liberalismne) sehingga dapat memicu proses disentegrasi bangsa.  

 d. Ancaman berdimensi sosial budaya  
  Ancaman sosial budaya berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan 

ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertical antara pemerintah pusat dan 
daerah, dan koflik horizontal yaitu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). 

 Pada tahun 1994 saja, misalnya 18 peperangan dari 23 peperangan yang terejadi di dunia 
diakibatkan oleh sentiment-sentimen budaya, agama, dan etnis. Sementara itu, 75 persen 
dari pengunsi dunia yang mengalir ke berbagai Negara lainya didorong oleh alas an yang 
sama pula. Sementara itu, 8 dari 13 operasi pasukan perdamaian yang dijalnkan PBB 
ditujukan untuk mengupayakan terciptanya perdamaian di berbagi konflik antaretnis di 
dunia.  

 e. Ancaman berdimensi ekonomi  
  Ekonomi merupakan salah satu oenentu posisi tawar setiap Negara dalam pergaulan 

internasional. Kondisi ekonomi sangat menentukan dalam pertahanan Negara. Ancaman 
berdimensi ekonomi terbagi menjadi internal dan eksternal.  

 Ancaman dari internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak 
memadai dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Sementara ancaman dari eksternal dapat 
berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan mengahdapi 
globalisasi, dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing.  

 f. Ancaman berdimensi politik  

 

k 
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  Politik merupakan instrument utama untuk menggerakan perang. Hal tersebut 
membuktikan bahwa ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintahan 
banhkan dapat menghancurkan suatu Negara. Masyarakat internasional mengintervensi 
suatu Negara melalui politik seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, penanganan 
lingkungan hidup, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.  

   Selain beberapa contoh ancaman militer dan nonmiliter tersebut ada beberapa 
contoh ancaman dan gangguan terhadap pertahanan NKRI di masa yang akan dating, yaitu 
sebagai berikut. 

a) Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas Negara. 
b) Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI. 
c) Konflik horizontal antarsuku, agama, ras dan antargolongan (SARA) 
d) Kejahatan lintas Negara, misalnya penyelundupan barang, Perdagangan manusia, 

narkoba dan sebaginya. 
e) Tindakan yang merusak lingkungan hidup, seperti pemakaran hutan, pembuangan 

limbah industry ke sungai, dan lain sebagainya. 
f) Aksi ujuk rasa atau demonstrasi yang anarkis, arogan, dan radikal atau amuk massa. 
g) Wabah penyakit menular yang cepat dan meluas.  

 
 
 
 Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

  1.  Apakah yang dimaksud sabotase ? 
 Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.  Sebutkan beberapa contoh ancaman yang berbentuk militer! 

      Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.  Apakah yang Anda ketahui tentang blockade ? 

     Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.  Berilah contoh ancaman berdimensi sosial budaya! 

      Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.  Mengapa ancaman nonmiliter berbahaya bagi bangsa dan Negara? 

      Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 6. Apa arti dari Agresi ? 
 Jawab : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 7. Apa perbedaan ancaman nonmiliter dengan ancaman militer ? 
 Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 8. Apakah yang dimaksud ancaman dari luar negeri? 
 Jawab : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 9. Berilah contoh ancaman yang berbentuk nonmiliter! 
 Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 10. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang SARA! 
 Jawab : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 Kerjakan tugas berikut dengan secara berkelompok! 

Diskusikanlah bersama kelompok Anda tentang sikap menhadapi ancaman militer maupun 
non militer di linkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan bangsa! Tuliskan dalam selembar 
kertas untuk dinilaikan pada guru Anda! 

 

Ancaman juga masuk dalm lingkup hal ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi 
serta keselamatan umum. Ranah-ranah tersebut merupakan hal yang berpengaruh besar terhadap 
berjalnnya suatu Negara. Itulah mengapa ancaman nonmiliter juga sangat besar pengaruhnya karena 
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menyerang poros suatu Negara. Ancaman nonmiliter diantaranya dapat berdimensi ideology, politik, 
ekonomi dan sosial budaya. 
1. Ancaman di Bidang Ideologi 

Ideology yang digunakan bangsa Indonesia adalah ideology Pancasila yang merupakan hasil 
pemikiran para pendiri bangsa di masa lalu. Masuknya ideology lain dapat mengancam eksistensi 
ideology Pancasila. Secara umum Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan zionis. Akibat 
dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari Negara-negara komunis dapat dikatakan tidak 
dirasakan oleh bangsa Indonesia, kalaupaun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya. Akan 
tetapi, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh 
liberalism. Ideology pancasila akan digunakan selama bangsa dan Negara Indonesia berdiri dan tidak 
ada tempat untuk ideology lain. 
Contoh ancaman integrasi nasional dalam bidang ideology adalah sebagai berikut. 

a) Suatu golongan memasukkan para kader-kader yang telah dibekali suatu ideology tertentu 
untuk bergabung dalam suatu partai poltik dan dalam suati lembaga yudikatif. Hal ini 
bertujuan untuk membentuk suatu kekuatan yang akan ditujukan untuk menggati dasar 
Negara yaitu Pancasila. 

b) Masuknya budaya barat dan ideology-ideologi asing lainnya melalui berbagai media, sehingga 
mempengaruhi pemikiran masyarakat Indonesia, yang justru cenderung mengisiskan budaya 
yang bersifat negative daripada yang bersifat positif, seperti gaya hidup yang diliputi 
kemewahan pergaulan bebas, dan sebagainya. 

Ancaman di bidang ideology akan berakibat, antara lain sebagai berikut.  
a) Melemahnya pemahaman masyarakat tentang ideology bangsa yaitu Pnacsila, sehingga 

mengakibatkan perilaku masyarakat tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila. 

b) Timbulnya gerakan separatis karena perbedaan ideology. 
c) Rusaknya etika dan moral bangsa. 

2. Ancaman di Bidang Politik  
Politik merupakan instrument penggerak dalam pemerintahan suatu Negara. Dapat dibilang 

pula bahwa politik adalah proses penggerakyang digunakan untuk membuat kebijakan dan peraturan 
dalam suatu Negara. Jika suatu Negara ditekan secara politik oleh Negara lain maka segala kebijakan 
pemerintah akan dipengaruhi sedikit banyak oleh pihak luar. Ancaman yang berdimensi politik yang 
bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk 
meunmbangkan suatu pemerintah yang berkuasa, dan menggalan kekuatan politik untuk 
melemahkan kekuatan pemerintah.  

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melaksanakan strategi dalam 
menghadapi ancaman berdimensi politik dilakukan melalui dua pendekatan berikut. 

a. Pendekatan ke Dalam 
Pendekatan ke dalam yaitu pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri 

yang sehat dan dinamis dalam kerangka Negara demokrasi yang menghargai kebhinnekaan 
atau kemajemukan bangsa Indonesia. hasil yang diharapkan yitu terciptanya stabilitas politik 
dalam negeri yangn dinamis serta memberikann efek penangkal yang tinggi. 

Penataan ke dalam diwujudkan melalui pembanguan dan penataan sistem politik 
dalam negeri yang dikemas dalam penguatan tiga pilar berikut. 

1. Penguatan kekuatan politik nasional baik partai politik maupun organisasi masyarakat 
sebagai alat untukmemberdayakan masyarakat sebagai subjek politik dan 
pembangunan nasional. Kekuatan politik berkewajiban mewujudkan dan 
meningkatkanperannya dalam pendidikan politik bagi warga Negara, terutama 
konstituentennya sehingga menjadi warga Negara yang sadar hukum yang memahami 
kewajiban dan hak sebagai warga Negara. 

2. Penguatan penyelenggaraan pemerintah Negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa 
bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan bertanggung jawab yang bekemampuan 
mewujudkan tujuan pemebentukan pemerintah Negara, seperti tercantum dalm 
pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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3. Penguatan lembaga legislatif yang mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam 
memproses dan melahirkan produk-produk legislasi( berupa peraturan perundang-
undangan) bagi kepentingan pembangunan nasional. Lemabga legislatif yang 
melaksanakan fungsi control secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
dalam kerangka kepentingan bangsa dan Negara bukan atas kepentingan golongan 
atau pribadi, serta berdasarkan kaidah dan etikas bernegara dalam Negara demokrasi. 

b. Pendekatan ke luar 
Pendekatan keluar diarahkan untuk mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatic 

melalui peningkatan peran instrument politik luar negeri dalam mambangun kerja sama dan 
saing percaya dengan negara-negara lain sebagai kondisi untuk mencegah atau mengurangi 
potensi konflik antar Negara, yang dimualai dari tatanan internal, regional, supraregional, 
hingga lobal. Pendekatan ke luar dilakukan dengan cara berikut. 

1. Pada lingkup global, politik luar negeri harus memainkan perannya secara maksimal 
dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui keberadaan Indonesia sebagai 
anggota PBB, gerakan Nonblok, Organisasi konferensi Islam (OKI), dan Forum Regional 
ASEAN (ARF). Peran diplomasi harus mamou mengidentifikasi potensi-potensi ancaman 
berdimensi politik yang mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia 
serta melakukan langkah-langkah pencegahan. Lapis pertahanan militer dalam 
mengahadapi ancaman politik yang memebahyakan kedaulatan, keutuhan wilayah 
NKRI, mengembangkan strategi pertahanan militer dalam konteks memperkuat usaha-
usaha diplomasi yang dilakukan unsure pertahanan nonmiliter. Implementasi 
pertahanan militer dalam konteks menghadapi ancaman berdimensi politik. 

2. Pada lingkup supraregional, politik luar negeri dikembangkan uantuk berperan dalam 
penguatan ASEAN plus enam yang terdiri atas sepuluh Negara anggota bersama-sama 
dengan Cina, Jepang, Korea selatan, India, Australia, Salandia baru, melalui hubungan 
bilateral yang harmonis dan terpelihara serta diwujudkan dalam kerjasama yang lebih 
konkret. Dalam kerangka penguatan ASEAN plus enam tersebut, kinerja politik luar 
negeri Indonesia harus mampu membangun hubungan dan kerja sama yang 
memberikan jaminan atas kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republuk 
Indonesia, tidak adanya intervensi terutama jaminan tidak adanya agresi terhadap 
wilayah kedaulatan Indonesia. 

3. Pada lingkup regional politik, dan diplomasi Indonesia diarhkan untuk selalu aktif serta 
berperan dalam membangun dan meningkatkan kerja sama dengan Negara lain dalam 
kerangka prinsip saling percaya, saling menghargai, dan tidak saling mengintervensi 
urusan dalam negeri. 

4. Pada lingkup internal, yaitu melalui penciptaan, pembangunan, dan peningkatakn 
kondidi dalam negeri yang makin mantap dan stabil, yang diberangi dengan upaya-
upaya peningkatan dan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat serta 
penguatan dan peningkatan kehidupan soisal kemsyarakatan.     

3. Ancaman di Bidang Ekonomi  
Ekonomi merupakan nyawa dari suatu negra. Jika ekonomi berjalan bagus, maka stabil pula 

suatu negra, namun jika sebaliknya ekonomi bermasalah, akan terjadi banyak persoalan Negara 
tersebut. Pengaruh globalisasi sedikit banyak mempengaruhi ekonomi suatu Negara. Sistem 
perekonomian yang dipakai sekarangpun adlah akibat dampak globalisasi. Masuknya produk luar 
negeri ke dalam ranah domestic akan membuat persaingan tidak berimbang. Dikatakn tidak 
berimbang dikarenakan produk luar negeri cenderung dimiliki oleh pemodal besar sehingga produsen 
dalam negeri menjadi keuntungan, juga bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu 
Negara.  
4. Ancaman di Bidang Sosial Budaya 

Kemajuan teknologi dan informasi membuat budaya luar negeri masuk ke Indonesai dengan 
mudah. Pengaruh budaya asing tersebut di samoing ada segi positifnya banyak pula segi negatifnya. 
Makin berkurangnya nilai-nilai nudaya yang terdapat pada masing-masing individu, seperti halnya 
makin berkurangnya semngat gotong-royong dan persatuan dalm memecahkan suatu masalh atau 
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melakukan suatu kegiatan. Hal tersebut akan mengakibatkan makin terancamnya ketahanan nasional 
NKRI, makin lunturnya kewibawaan hukum dan pengak hukum dalam mengatasi suatu permaslahanl, 
seperti timbulnya suatu demonstrasi yang melakukan penentangan terhadap suatu keputusan dan 
tidak menutup kemungkinan terjadi aksi anarkis. Ancaman yang palin signifikan pada kondisi sosial 
karena makin lemahnya kondisi sosial budaya Indonesia, sehingga penjajahan budaya dan pengaruh 
asing oakan terus mendominasi di Negara kita. 

Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan 
ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, 
dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut menjadi titik pangkal segala permasalahan, seperti separatism, 
terorisme, kekerasan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotism. 
Ancaman dari luar berupa penetrasi dari nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung 
memengaruhi tata nilai sampai pada tingkat local. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan 
dunia menjadi desa global tempat interaksi antar masyarakat terjadi secara langsung. Sebagai 
akibatnya, terjadi benturan tata nilai sehingga lambat laun nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa 
makin terdesak, misalnya oleh nilai-nilai individualism, konsumerisme, dan hedonism. 
5. Ancaman di Bidang Pertahanan dan Keamanan  

Di bidang pertahanan dan keamanan, ancaman nonfisik juga dapat terjadi. Ancaman tersebut 
berupa kejahatan internasional, misalnya imigrangelap, penyelundupan narkoba, bajak laut dan 
pencurian kekayaan alam. Seiring dengan berjalannya waktu, dalam proses penegakkan pertahanan 
dan keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak semudah seperti yang dibayangkan 
atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis semata. Pada dasarnya seperti yang terjadi di 
lapangan, dengan belum tertanganinya masalah-maslah konflik yang terjadi pada suatu wilayah 
seperti halnya  wilayah Aceh, Papua, Maluku, yang semuannya memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin 
memisahkan diri dari NKRI. Kesimpulannya, makin banyaknya masalah di suatu wilayah, diakibatkan 
karena lemahnya penerapan dan penegakkan hukum dan keadilan di Negara kita. Hal tersebut 
mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum dan para penegaknya dari amata pemberontak 
pada khususnya yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
 
 
 
 Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1.  Apakah yang dimaksud dengan ideology? 
 Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.  Bagaimana strategi untuk mengadapi ancaman di bidang ekonomi ? 
 Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 3.  Apa yang dimaksud ancaman dalam bidang politik menurut pendapat Anda! 
 Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Jelaskan mengenai strategi di bidang politik dalam rangka menangkal masuknya acaman 
dalam bidang ekonomi! 

 Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 5.  Jelaskan pengertian strategi di bidang pertahanan dan keamanan! 
  Jawab:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 6. Apa yang dimaksud pendekatan ke dalam dalam anacaman di bidang politik ? 
  Jawab : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 7. Jelaskan pengertian strategi di bidang ideology! 
 Jawab : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 8. Jelaskan yang dimaksud dengan Illegal fishing! 
 Jawab : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9. Sebutkan bentuk ancaman keamanan laut dan udara dalam yuridiksi nasional! 
 Jawab : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 10. Sebutkan tiga tugas TNI! 
 Jawab : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TUGAS MANDIRI 



Semester 2 

 
Weni Dwi E.M, Farid Naufal, Yunita Sari F. Pendidikan Kewarganegaraan 

21 

 
 

 Kerjakan tugas berikut dengan secara berkelompok! 
Nah, setelah kalian membaca uraian diatas coba kalian diskusikan dengan teman sebangku 
Anda melakukan penilaian dalam menagatasi berbagai ancaman dalam berbagai bidang! 
Informasikan hasil penilaian kalian kepada kelompok lainnya! 

No Bidang Strategi yang harus 
diterapkan 

      Indikator keberhasilan 

1. Ideology  Ikut serta membela dan 
menjaga keutuhan bangsa 
dan Negara 

Keamanan di wilayah Indonesia 
relative terkendali, 
dikarenakan adanya kerja sama 
antara  TNI/POLRI dan rakyat. 

2. Politik    

3.  Ekonomi    

4.  Sosial Budaya   

5.  Pertahanan dan 
Keaman
an 

  

 
 

Masyarakat memiliki andil dalam mengahadapi berbagai 
ancaman yang ada dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Banyak tantangan di era globalisasi ini bagi 
negeri kita untuk menumbuhkan peran serta dan kesadaran 
berbangsa dan bernegara. Pemerintah ikut bertanggung 
jawab mengemban  amanat untuk memberikan kesadaran 
berbangsa dan bernegara maka ini merupakan bahaya 
besar bagi kehidupan berbangsa  dan bernegara, yang 
mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah bahkan jauh terpuruk dari 
bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Akibatnya 
integrasi nasional akan terganggu. Adapun tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh warga 
Negara Indonesia dalam menghadapi ancaman terhadap bangsa dan Negara, antara lain sebagai 
berikut.  

1. Mengembangkan budaya sadar hukum di semua lapisan masyarakat guna terciptanya 
kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. 

C. Peran Serta Masyarakat untuk Mengatasi Berbagai Ancaman dalm Membangun Integrasi 
Nasional 
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2. Mengembangkan persaingansehat dan adil. 
3. Mengembangakan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dan terbuka. 
4. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi kepada 

kepentingan nasional. 
5. Pemimpin Negara menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien. 
6. Memperkuat alat-alat pertahanan dan keamanan Negara. 
7. Membersihkan penyelenggaraan Negara dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
8. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan 

pendekatan paradigm yang sehat. 
9. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya. 

10. Bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat dalam membangun bangsa. 
11. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional.  

Adapun hal-hal yang perlu kita waspadai dalam rangka meningkatkan ketahanan dan 
kewaspadaan nasional adalah sebagai berikut. 

1. Lingkungan Tempat Tinggal 
Di lingkungan tempat tinggal memungkinkan pula danya upaya-0uapaya yang bertujuan 

mengahancurkan bangsa melalui generasi muda, misalnya sebagai berikut. 
a) Kegiatan latihan kemiliteran yang tidak sah. 
b) Rapat-rapat yang bertujuan merencanakan pemberontakan. 
c) Kelompok orang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar Negara. 
d) Sekelompok orang yang menawarkan obat-obatan terlarang. 
e) Adanya perjudian, pelacuran, dan mabuk-mabukan. 

2. Lingkungan Pergaulan 
Lingkungan pergaulan merupakan lingkungan yang mempunyai pengaruh yang sangat 

kuat. Apabila tidak memiliki prinsip yang kuat, maka pengaruh negatif akan mudah masuk 
kedalam diri kita. Pengaruh negatif lebih mudah memengaruhi orang lain, karena biasanya 
lebih menyenangakan, lebih enak, lebih menarik, sekalipun hal tersebut hanya sesaat.  

3. Lingkungan Sekolah 
Di lingkungan sekolah memungkinkan pula adanya upaya-upaya yang bertujuan 

mengahurkan bangsa melalui generasi muda, misalnya sebagai berikut. 
a) Adanya orang yang menjual barang-barang 

terlarang di sekitar sekolah seperti narkoba, 
minuman keras. 

b) Adanya orang yang akan mengganggu proses  
pemebelajaran di sekolah. 

c) Adanya kegiatan terlarang yang ada di sekitar 
sekolah seperti perjudian, pelacuran, dan 
sebagainya 

d) Adanya ajakan teman untuk membolos dan 
melanggar aturan sekolah lainnya. 

e) Adanya sekelompok orang yang akan menyerang atau melakukan perusakan fisik 
sekolah. 

 

 
 Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1.  Jelaskan hal-hal yang adapat mengarah ke pergaulan yang positif! 
    Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. Sebutkan upaya yang bertujuan menghancurkan bangsa melalui generasi muda di 
lingkungan sekolah! 

     Jawab:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.  Apa saja peran serta masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman! 
 Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. Sebutkan hal-hal yang perlu kita waspadai dalam rangka meningkatkan ketahanan dan 
kewaspadaan di lingkungan tempat tinggal! 

 Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.  Jelaskan menurut pendapatmu apa pengertian dari bela Negara! 
 Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. Sebutkan contoh partisipasi warga Negara dalam pembelaan Negara! 
 Jawab : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. Mengapa unsure pemerintah memiliki peranan yang penting bagi Negara ? 
 Jawab : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. Jelaskan peranan sistem pendidikan nasional sebagai salah satu alat integrasi nasional! 
 Jawab : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. Jelaskan pengaruh budaya globalisasi terhadap budaya bangsa Indonesia! 
 Jawab : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. Jelaskan peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi 

nasional! 
 Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 Kerjakan tugas berikut dengan secara berkelompok! 

1. Susunlah kegiatan sebagai perwujudan mempertahankan NKRI sari berbagai ancaman 
dilingkungan Anda, seperti membuat ikrar atau kebulatan tekad pelajar, gerakan cinta 
produksi Indonesia pelajar sadar hukum, atau kegiatan yang lain! 

2.   Lakukan kegiatan tersebut secara nyata di linkungan Anda! 
3.   Buatlah laporan kegiatan secara tertulis dengan penyajian yang kreatif dan menarik! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS KELOMPOK 

Glosarium 

Ancaman  : maksud(niat dan rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan. 
Ideology  : dasar Negara/landasan. 
Politik   : mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan 
Integrasi  : kesatuan atau menjadi satu  
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WAWASAN NUSANTARA DALAM 

KONTEKS NEGARA KESATUAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai), santun, 
responsive dan proaktif sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis 
pengetahuan factual, konseptual, 
procedural berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
penegtahuan procedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 
ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
dan mampu menggunakan metode 
sesuai dengan kelimuan. 

 

 

 

 Kompetensi Dasar 

1.7 Menghargai wawasan 
Nusantara dalam konteks 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagai anugerah 
Tuhan Yang Maha Esa. 

2.7 Bertanggungjawab 
mengembangkan kesadaran 
akan pentingnya wawasan 
Nusantara dalam konteks 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

3.7 Menginterpretasi pentingnya 
wawasan Nusantara dalam 
Konteks Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

4.7 Mempresentasikan hasil 
interpretasi terkait pentingnya 
wawasan Nusantara dalam 
konteks Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

 

 Wawn  wawasan nusantara adalah cara pandang 
dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri 
dan bentuk geografinya berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945. Dalam 
pelaksanannya, wawasan nusantara 
mengutamakan kesatuan wilayah dan 
menghargai kebhinekaan untuk mencapai 
tujuan nasional. 
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Suatu Negara dan bangsa akan terkait erat apabila 
ada pemahaman yang mendalam tentang perbedaan dalam 
Negara atau bangsa sebagai anugerah, yang pada akhirnya 
akan memperkaya khasanah budaya negara atau bangsa 
tersebut. Di samping itu, perbedaan merupakan satu titik 
yang sangat rentan terhadap perpecahan jika tidak 
diberikan pemahaman wawasan nasional dan wawasan 
nusantara yang tepat bagi bangsa dan Negara. Dalam 
kehidupan berbangsa dna bernegara keanekaragaman 
(pendapat, kepercayaan, hubungn, dan sebagainya) 
memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan 
dapat bersatu guna memelihara keutuhan negaranya. 

1. Pengertian Wawasan Nusantara 
Segala aspek yang terdapat di Indonesia merupakan sebuah wawasan Nusantara yang 

dimiliki bangsa ini. Entah itu sejarahnya, budayanya, serta nilai-nilai yang ada sampai saat ini 
yang didapatkan dari para pendahulu. Beberapa tokoh mendefinisikan pengertian wawasan 
Nusantara sebagai berikut. 
a. Menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia 

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

b. Menurut kelompok lerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi Tap. MPR, yang 
dibuat Lemhannas tahun 1999, yaitu 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 penyelenggaraan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. 
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, secara sederhana wawasan Nusantara bearti 

cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai 
wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kepulauan 
Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Salin itu juga, wawasan 
Nusantara merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama 
terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Dengan kata 
lain sebagai wawasan nasionalnya, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara 
berfikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan 
lingkungannya merupakan fenomena (gejala) sosial yang dinamis yang memiliki tiga unsure 
dasar. Unsur dasar tersebut sebagai berikut : 
a. Wadah dari wawasan Nusantara adalah wilayah NKRI yang berupa Nusantara dan 

organisasi Negara Republik Indonesia sebagai kesatuan yang utuh. 
b. Isi wawasan Nusantara adalah inspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
c. Tata laku wawasan Nusantara adalah kegiatan atau tindakan bangsa Indonesia untuk 

melaksanakan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang apabila dilaksanakan dapat 
menghasilkan wawasan Nusantara. 
Dari sejumlah pendapat diatas, esensi dari pengertian wawasan Nusantara menurut para 

ahli adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Diri yang 
dimaksud adalah diri bangsa Indonesia mandiri serta Nusantara sebagai lingkungan tempat 
tinggalnya. 

 

 

A. Wawasan Nusantara 

 
Karakter 

 
Wawasan Nusantara pada 

dasarnya merupakan cara 
pandang terhadap bangsa sendiri. 
Kata “wawasan” berasal dari kata 
“wawas” yang berarti melihat atau 
memandang (S. Sumarsono, 2005). 
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2. Hakikat Wawasan Nusantara 
Wawasan Nusantara adalah sebuah cara pandang 

yang digunakan untuk menjaga keutuhan. NKRI yang 
menyangkut segala aspek kehidupan. Implementasi 
wawasan Nusantara dilakukan oleh masyarakat secara 
umum dan lembaga-lembaga Negara. Produk hukum 
yang dihasilkan oleh lembaga Negara yang memiliki 
wewenang membuat hukum haruslah sesuai dengan 
pandangan wawasan Nusantara yang bersifat 
merekatkan kesatuan bangsa dan demi kepentingan 
bangsa dan Negara. Dapat disimpulkan wawasan 
Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan 
yang ada di Indonesia sebagai satu kesatuan politik, 
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 

3. Asas Wawasan Nusantara 
Asas (prinsip) merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang 

dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan 
tindakan sifatnya permanen, umum, dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang 
mencerminkan kebenaran-kebenaran dasar dalam bidang ilmu tersebut. Asas adalah dasar 
tapi bukan suatu absolut atau mutlak. Artinya penerapan asas harus mempertimbangkan 
keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah. Asas wawasan Nusantara 
merupakan ketentuan dasar yang harus dipatuhi, dipelihara, dan diciptakan demi 
terwujudnya ketaatan unsur pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. 
Tujuan asas wawasan Nusantara ialah menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang 
serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. 

Asas wawasan Nusantara terdiri atas kepentingan yang sama, keadilan, kejujran, 
solidaritas, kerja sama, dan kesetiaan. Hal tersebut seluruhnya merupakan asas wawasan 
Nusantara yang betul-betul harus dilakukan demi terjaganya kesatuan dalam kebhinnekaan. 
a. Asas kepentingan bersama, asas tersebut tercermin pada saat menghadapi penjajah 

untuk merebut kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, asas tersebut merupakan asas 
untuk membangun dan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan tujuan nasional 
sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945. 

b. Asas keadilan, asas ini tercermin dalam tata 
pergaulan dengan tidak merugikan para pihak 
dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi 
atau kepentingan golongan/umum. 

c. Asas kejujuran, yakni semua perbuatan sesuai 
dengan realita dan hukum. 

d. Asas solidaritas, asas ini merupakan asas saling 
memahami dan saling menghargai 
antarsesama dengan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, dan sebagainya. 

e. Asas kerja sama, yaitu menerapkan kebersamaan, gotong royong, ringan sama dijinjing 
berat sama dipikul. 

f. Asas kesetiaan, yakni setia terhadap kesepakatan bersama. 
Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh dan 
menyeluruh. Manunggal adalah keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam 
segenap aspek kehidupan. Utuh menyeluruh artinya wilayah Nusantara dan rakyat 
Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh bulat dan tidak dapat dipecah-pecah oleh 
kekuatan apapun dan sesuai dengan satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Aspek 
kehidupan yang berciri tersebut meliputi sebagai berikut : 
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a. Satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan perairan dan dirgantara 
secara terpadu. 

b. Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu 
ideology dan identitas nasional. 

c. Satu kesatuan sosial budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas 
dasar “Bhinneka Tunggal Ika”, satu tertib sosial, dan satu tertib hukum. 

d. Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas 
kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. 

e. Satu keaatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem 
pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). 

f. Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional. 
 

 

 Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 
1. Jelaskan yang dimaksud dengan wawasan Nusantara ? 

Jawab:………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Sebut dan jelaskan asas-asas wawasan Nusantara ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. Jelaskan tata laku wawasan Nusantara ? 

Jawab:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. Bagaimana hakikat dari wawasan Nusantara ? 

Jawab:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. Apa saja aspek kehidupan yang menunjang dalam wawasan Nusantara ? 

Jawab:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 6.     Jelaskan isi dari wawasan nusantara! 
          Jawab :………………………………………………………………………………………………………………………. 
 7.     Apakah wadah dari wawasan Nusantara ? 
         Jawab :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 8.     Jelaskan secara bahasa pengertian dari wawasan nusantara! 
         Jawab :………………………………………………………………………………………………………………………. 
 9.     Jelaskan yang dimaksud asas solidaritas! 
         Jawab : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 10.   Jelaskan menurut bahasamu apa yang dimaksud makna ideology! 
          Jawab :………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 Kerjakan tugas berikut secara berkelompok! 
Diskusikanlah kepada teman Anda tentang bagaimana contoh sikap yang mencerminkan 
wawasan Nusantara yang ada dalam kehidupan keluarga, sekolah maupun masyarakat yang 
mendukung implementasi wawasan Nusantara. Kemudian tuliskan dalam selembar kertas 
untuk dinilaikan kepada guru! 

 

 
Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. 

1. Kedudukan Wawasan Nusantara 
Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan 

ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi 
penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. 

B. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara 

 TUGAS MANDIRI 

TUGAS KELOMPOK 
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Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam 
menyelenggarakan kehidupan nasional. 

2. Fungsi Wawasan Nusantara 
Fungsi wawasan Nusantara antara lain sebagai berikut : 

a. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara 
dijadikan sebagai konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan 
kewilayahan. 

b. Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan 
politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, 
dan kesatuan pertahanan dan keamanan. 

c. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan Negara merupakan 
pandnagan geopolitik Indonesia dakam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu 
kesatuan yang meliputi wilayah dan segenap kekuatan Negara. 

d. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam 
pembatasan Negara, agar tidak terjadi sengketa dengan Negara tetangga. 

Secara umum, wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, 
dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, 
tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah maupun 
bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 

3. Tujuan Wawasan Nusantara 
Tujuan wawasan Nusantara antara lain sebagai berikut : 

a. Tujuan nasional dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan 
kemerdekaan Indonesia adalah “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. 

b. Tujuan ke dalam bertujuan untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan 
baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia 
sudah menjunjung tinggi kepentingan kedamaian, dan budi luhur serta martabat 
manusia di seluruh dunia. 
Dari dua tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara bertujuan 
untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat 
Indonesia yang kebih mementingkan keoentingan nasional dari pada kepentingan 
individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal ini bukan berarti 
menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, atau daerah. 

 

 
 Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Jelaskan fungsi dari wawasan Nusantara ? 
Jawab:   ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Sebutkan tujuan wawasan Nusantara ? 
Jawab:   …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Mengapa wawasan nusantara hanya mementingkan kepentingan masyarakat 
 daripada individu dan golongan ? 
Jawab:   ………………………………………………………………………………………………………………......  

4. Jelaskan mengapa wawasan Nusantara dikatakan penting ? 
Jawab:   ……………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Sebutkan contoh kasus wawasan Nusantara ? 
Jawab:   ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 6.    Jelaskan tentang kedudukan wawasan Nusantara! 
        Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 TUGAS MANDIRI 
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 7.    Wawasan Nusantara sebagai kewilayahan jelaskan! 
        Jawab :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 8.    Apa yang dimaksud tujuan wawasan nusantara menurut pendapatmu! 
        Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 9.    Apa Fungsi dari wawasan nusantara sebagai pembanguan ? 
        Jawab :……………………………………………………………………………………………………………………. 
 10.  Apakah yang dimaksud landasan visional?  
        Jawab : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

 Kerjakan tugas berikut bersama kelompok Anda dengan penuh toleransi! 
Diskusikan bersama teman Anda mengenai isi dari wawasan Nusantara itu dilihat berdasarkan 
atas Pancasila dan UUD 1945, dan berikan contoh sesuai dengan isi pancasila dan UUD 1945 
tersebut. Kemudian tuliskan dalam selembar kertas untuk dinilaikan pada guru! 
 

 

Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang pengaturan yang 
mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan astagatra, yang meliputi aspek 
alamiah(trigatra) dan aspek sosial(pancagatra). Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis Negara, 
keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemapuan penduduk. Pancagatra merupakan aspek 
sosial kemasyarakatan terdiri dari ideology, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan 
keamanan. Antara gatra yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang bersifat timbale nalik 
dengan hubungan yang erat yang saling interdependensi, demikian juga antara trigatra dan 
pancagatra. 
1. Aspek-aspek Trigatra 

Aspek trigatra adalah aspek-aspek suatu Negara yang memang sudah melekat pada Negara itu 
dan tidak pernah sama spesifikasinya untuksetiap Negara. Trigatra mengandung unsure-unsur 
alamiah yang bersifat relatif tetap atau statis. Aspek-aspek trigatra meliputi geografi, kekayaan alam, 
dan kependudukan. 

a. Letak dan bentuk geografis 
Jikakalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan 

nampak jelas bahwawilayah Negara tersebut merupakan suatu kepulauan, yang menurut 
wujud ke dalam, terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. 

b. Keadaan dan kemampuan penduduk 
Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. 

Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut. 
1) Faktor yang memepengaruhi jumlah penduduk  

Beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk secara umum ialah kelahiran, 
kematian dan migrasi. Kelahiran bersifat menambah, kematian bersifat mengurangi dan 
migrasi bersifat menambah(migrasi masuk) dan dapat pula bersifat mengurangi (migrasi 
keluar).  

2) Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk 
Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan cirri-ciri tertentu, 

misalnya berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencarian, kebangsaan, suku bangsa, 
agama, lapangan pekerjaan, dan tempat tinggal. Komposisi penduduk suatu daerah atau 
Negara penting untuk diketahui, karena dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah suatu 
Negara dalam melaksanakan kebijakan pembangunan perekonomian dan kesejahteraan 
rakyatnya. 

3) Faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk 

C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara  

TUGAS KELOMPOK 
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Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu 
wilayah atau Negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk tiap-tiap daerah atau Negara 
adalah sebagai berikut. 

 a) Faktor fisiografis 
Penduduk selalu memilih temapt tinggal yang baik, strategis, tanah subur, relief baik, 
cukup air, dan daerahnya aman. 
b) Faktor biologi 
Tingkat pertumbuhan penduduk di setiap daerah berbeda-beda karena adanya perbedaan 
tingkat kematian, tinglat kelahiran, dan angka perkawinan.  
c) Faktor kebudayaan dan teknologi 
Daerah yang masyarakatnya maju, pola berpikirnya bagus, dan keadaan pembangunan 
fisiknya maju akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang terbelakang. 

c. Keadaan dan kekayaan alam 
Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfir, di permukaan bumi, 

di laut, di perairan, dan di alam bumi. Indonesia sebagai Negara yanmg mempunyai sumber-
sumber alam yang berlimpah ruah. Sebagai gambaran umum, sumber-sumber alam termasuk 
sumber-sumber pelican atau mineral, sumber-sumber nabati atau flora, dan sumber-sumber 
heawani atau fauna.  

2. Aspek-aspek Pancagatra 
Aspek pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan 

pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan 
dan norma-norma tertentu. Aspek-aspek pancagatra meliputi ideology, politik, ekonomi, sosial 
budaya, dan pertahanan keamanan. 
 a. Ideology  

  Ideology suatu Negara diartikan sebagai guiding 
of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu 
bangsa. Ideology adalah pengetahuan dasar atau cita-
cita. Ideology merupakan konsep yang men-dalam 
mengenai kehidupan yang di cita-citakan serta yang 
ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideology 
dapat dijabarkan kedalam sistem nilai kehidupan, yaitu 
seranglain nilai yang tersusun secara sistematis dan 
merupakan kedaulatan ajaran dari doktrin. Dalam 
strategi pembinaan ideology berikut adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan. 
Dalam startegi pembinaan ideology, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu 
sebagai berikut. 

 1) Ideology harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaran dan oleh WNI. 
 2) Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI 
 3) Ideologi harus dijadikan panglima bukan sebaliknya. 
 4) Aktualisasi ideology dikembangkan kea rah keterbukaan dan kedinamisan. 

5) Ideologi pancasila mengakui keanekaragaman dalamhidup berbangsa dan dijadikan alat 
untuk menyejahterakan dan mempersatukan masyarakat. 

6) Mensosalisasikanideologi pancasila sebagai ideology humanis, religius, demokratis, 
nasionalis, dan berkeadilan. Proses sosialisasi ideology Pancasila dilakukan secara 
objektif dan ilmiah (bukan doktriner) dengan metode yang sesuai dengan 
perkembangan zaman. 

7) Tumbuhkan sikap positif terhadap warga Negara dengan meningkatkan motivasi untuk 
mewujudkan cita-cita bangsa. Perlunya perbaikan ekonomi untuk mengakhiri krisis 
multidimensional.  

 b. Politik  
   Politik adalah sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk 

mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam tatanan Negara agar dapat merealisasikan cita-
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cita Negara sesungguhnya, sehingga mampu membangun dan membentuk Negara sesuai 
rules agar kebahagiaan bersama di dalam masyarakat di sebuah Negara tersebut lebih 
mudah tercapai. Masalh politik selalu dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam 
suatu Negara yang berada di tangan pemerintah. Pemerintah akan menentukan sistem 
politik yang tepat untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan nasionalnya. 

 c. Ekonomi 
   Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam 

mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. 
Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi 
dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah Negara. Upaya untuk 
menciptakan ketahan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkann  untuk 
kemakmuran rakyat.  

 d. Sosial Budaya 
   Sosial Budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika  
  Budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan 
  kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman,  
  tantangan, halangan, dan gangguan (ATHG). Gangguan dapat 
  datang dari dalam maupun luar, baik secara langsung maupun 
  tidak langsung, yang membahayakan kehidupan sosial NKRI 
  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
 e. Pertahanan Keamanan  
   Pertahanan keamanan (hankam) adalah upaya rakyat semesta dengan angkatan 

bersenjata TNI/POLRI sebagai intinya mempertahankan danmengamankan bangsa dan 
negara serta hasil perjuangannya. Pertahanan keamanan adalah merupakan salah satu 
fungsi pemerintahan dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan untuk 
mencapai keamanan bangsa dan Negara serta hasil perjuangannya. 

3. Hubungan Antargatra 
 Delapan aspek yang berhunbungan dalam konsep ketahanan nasional saling berkaitan secara 
utuh menyeluruh. Hubungan tata laku masyarakat merupakan suatu sistem kehidupan nasional. 
Hubungan antargatra baik trigatra maupun pancagatra merupakan hubungan timbale balik yang 
erat dan saling terkait secara menyeluruh dalam arti saling memengaruhi dan ketegantungan yang 
serasi dan seimbang. Dengan demikian, maka perubahan di salah satu gatra akan memengaruhi 
terhadap gatra lainnya.   

  
 
 
Kebangsaan adalah cara pandang menegenai diri dan tanah airnya sebagai satu kesatuan yang utuh 
dan menyeluruh denagn mengutamakan persataun dankesatuan wilayah dalam penyelenggaraan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Wawasan kebangsaan atau wawasan nasional Indonesia merupakan sebuah pedoman yang masih 
bersifat filosofia normatif. Sebagai perwujudan dari rasa dan semangat kebangsaan yang meljirkan 
bangsa Indonesia. wawasan kebangsaan atau wawasan nasional Indonesia harus senantiasa dapat 
implementasi wawasan Nusantara dalam segala aspek, yaitu sebagai berikut. 

1. Implementasi Wawasan Nusantara  
Penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola piker, pola sikap, dan pola 

tindak yang senatiasa mendahulukan kepentingan Negara 
2. Implementasi dalam kehidupan Ekonomi 

Menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjaminpemenuhan dan 
peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. 

 
 
 
 

D. Peran Serta Warga Negara Mendukun Implementasi Wawasan Kebangsaan 
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3. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Bidang Politik 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan 

Nusantara, yaitu sebagai berikut. 
a. Pelaksaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-
undang seperti UU Partai politik, UU pemilihan umum, dan 
UU pemilihan presiden. 
b. Pelaksanaan kehidupan bermsyarakat dan bernegara di 
Indonesia harus sesuai hukumyang berlaku. Seluruh bangsa 
Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi 
setiap warga Negara, tanpa pengecualian. 
c. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralism untuk mempersatukan 
berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga ,menumbuhkan sikap toleransi. 
d. Memperkuat komitmen politik terhadap partai poltik da lembaga pemerintahan untuk 
meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. 
e. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korsp 
diplomatic sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia tertama pulau-pulau terluar dan pulau 
kosong. 
4. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Sosial 

 Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu sebagai berikut. 
a) Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, 

dari segi budaya, satatus sosial, maupun daerahh. 
b) Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta 

dijadikan kegaitan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional 
maupaun daerah. 

5. Implementasi dalam Kehidupan Sosial budaya 
 Menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala 

bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia sang 
pencipta. 
6. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan Pertahanan dan Keamanan 

 Beberapa hal yang perlu diperhatiakan alam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu 
sebagai berikut. 

a) Kegaiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan 
kepada setiap warga Negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut 
merupakan kewajiban setiap warga Negara, seperi memelihara lingkungan tempat 
tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu 
keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran. 

b) Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatau daerah atau pulau juga 
menjadi ancaman bagi daerah lain. 

c) Membangun TNI yang professional serta menyediakan sarana dan prasarana yang 
memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah 
terluar Indonesia. 

 
 

  
  
 Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Apakah yang dimaksud dengan ideology ? 
Jawab:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Bagaimanakah upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik ? 
Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Apakah wujud implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik ? 
Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Jelaskan peranan siswa dalam mendukung wawasan Nusantara! 

 

 TUGAS MANDIRI 
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Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. Jelaskan implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi! 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  6.  Jelaskan implementasi wawasan nusantara dalam bidang politik pada kalangan pelajar!  
      Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  7. Jelaskan peran serta warga Negara dalam mendukung implementasi wawasan kebangsaan! 
      Jawab :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  8.  Jelaskan wujud implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik! 
       Jawab :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  9.  Jelaskan peranan siswa dalam mendukung wawasan nusantara! 
       Jawab :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  10.Bagaimanakah hubungan antara trigatra dan pancagatra? 
       Jawab :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 Kerjakan tugas berikut dengan secara berkelompok! 
Diskusikanlah bersama teman Anda tentang sikap yang harus dilakukan dalam ikut serta 
berperan dalam mendukung implementasi wawasan nusantara di linkungan keluarga, sekolah, 
masyarakat, dan bangsa! Tuliskan dalam selembar kertas untuk dinilaikan pada guru Anda! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS KELOMPOK 

Glosarium 

Ekonomi  : ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang 
serta kekayaan 

Ideology  : suatu dasar yang digunakan untuk dasar Negara 
Implementasi  : penerapan sesuatu  
Politik  : mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan  
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