
1. Wawasan nusantara pada hakikatnya merupakan cara pandang dan sikap bangsa 

Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 

tahun 1945. Jelaskan bagaimana pentingnya Wawasan Nusantara dalam kontek 

NKRI? 

 

Jawab :  

 

Penjelasan Wawasan Nusantara didalam masyarakat Indonesia 

sangatlah penting untuk bisa menyamakan persepsi dalam bertindak, 

mengenali ,menyusun dan menafsirkan informasi yang bermanfaat untuk 

menggambarkan pemahaman tentang negara kesatuan republik 

Indonesia agar bisa membangun kesadaran dan meningkatkan 

kemampuan bela negara dikalangan  masyarakat indonesia. 

 

 

2. Wawasan Nusantara sebagai visi bangsa menjadikan bangsa Indonesia adalah 

bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula serta sebagai salah satu 

konsep ketatanegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, jelaskan 

kedudukan fungsi, dan tujuan dari konsep Wawasan Nusantara bagi bangsa 

Indonesia! 

 

 

Jawab : 

 

a. Kedudukan Wawasan nusantara adalah sebagai landasan visional dalam 

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

b. Tujuan dari konsep Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia adalah  

Bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi disegala aspek kehidupan 

rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada 

kepentingan kelompok golongan , individu, suku. 

 

 

3. Ketahanan Nasional pada hakekatnya bergantung pada kemampuan bangsa dan 

Negara di dalam mendaya gunakan secara optimal gatra alamiah, Jelaskan aspek 

trigatra dalam wawasan nusantara! 

 

Jawab :  

 



Aspek Trigatra (Alamiah) yang meliputi posisi dan lokasi geografis Negara, keadaan 

dan dan kekayaan alam, dan keadaan serta kemampuan penduduk. 

 

➢ Letak dan Geografis 

Indonesia terletak di 60 LU – 110 LS, 950 BT- 1410 BT yang ditengah tengahnya 

terbentang garis equator sehingga Indonesia mempunyai 2 musim yaitu musim 

hujan dan kemarau. 

 

➢ Keadaan dan kemampuan penduduk 

Jumlah penduduk berubah karena adanya kematian kelahiran, pendatang baru 

dan orang orang yang meninggalkan wilayahnya.  

 

➢ Keadaan dan Kekayaan Alam 

Indonesia mempunyai sumber kekayaan alam yang berlimpah ruah yang terdiri 

dari sumber mineral, flora, fauna. Indonesia mempunyai sumber sumber mineral 

yang meliputi bahan bahan galian, biji bijian maupun bahan bahan galian 

industry disamping sumber sumber tenaga lain. Bentuk sumber daya alam ada 2, 

yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang 

tidk dpat diperbaharui. 

 

 

4. Ketahanan Nasional pada hekekatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan 

Negara didalam mendaya gunakan modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis 

yang merupakan kekuatan dalam penyelenggraan kehidupan nasional. Berdasarkan 

hal tersebut jelaskan aspek pancagatra dalam Wawasan Nusantara! 

 

Jawab : 

 

Aspek pancagatra adalah kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan 

pergaulan  hidup manusia dalam masyarakat dan bernegara dengan ikatan ikatan, 

aturan aturan dan norma norma tertentu.  

 

Hal hal yang termasuk dalam aspek Pancagatra adalah Ideologi,Politik, Ekonomi 

Sosial Budaya, Pertanian dan Keamanan. 

 

 

5. Implementasi Wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat 

dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Jelaskan implementasi 

Wawasan Nusantara dalam bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM bagi bangsa Indonesia. 

 



Jawab : 

 

Implementasi Wawasan Nusantara dalam bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM bagi 

bangsa Indonesia adalah : 

 

➢ Dalam kehidupan politik 

Meniptakan iklim penyelengaraan Negara yang sehat dan dinamis, hal tersebut 

Nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya yang 

dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. 

  

 

➢ Dalam kehidupan Ekonomi  

Implementasi dalam kehidupan ekonomi adalah akan menciptakan tatanan 

ekonomi yang benar benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan 

serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil serta memperhatikan Tanggung 

jawab pengelolaan sumber daya  alam yang memperhatikan kebutuhan 

masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam 

itu sendiri. 

 

➢ Bidang sosial budaya 

Implementasi dalam bidang sosial budaya adalah akan menciptakan sikap 

bathiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk 

perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia sang 

pencipta. Sehingga akan tercipta kerukunan dan persatuan tanpa membeda 

bedakn suku, asal usul, agama dll.  

 

➢ Bidang Pertahanan dan keamanan 

Implementasi bidang pertahanan dan keamanan adalah akan menumbuh 

kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan 

membentuk sikap bela Negara pada setiap warga Negara Indonesia. 

 

 


