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WILAYAH

 Amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman
(1945) “Mempertahankan Keamanan dan
Keutuhan Wilayah”

 Konsepsi Perata (1948) “Perang Wilayah”

 Deklarasi Juanda (1957) “Luas wilayah
Indonesia adalah 12 mil laut diukur dari titik
terluar pulau terluar wilayah Indonesia
dengan dasar “Point to Theory”



CARA PANDANG

 LEMHANAS :

Cara pandang, cara lihat, cara tilik, 
cara tinjau, cara tanggap inderawi

 TAP MPR : cara pandang



NUSANTARA

 NUSA : Nesos (Pulau)

 ANTARA :
 Berada diantara

 Diapit oleh

 Berada di tengah-tengah

 NUSANTARA

Gugusan pulau-pulau yang terletak diantara dua
Benua (Asia & Australia) serta diantara dua
Samudra (Hindia & Pasifik)



WAWASAN DAN PELOPORNYA

 Wawasan Benua (Konsep kekuatan darat)

Sir Halford Machinder (1861-1947)
“Barang siapa menguasai daerah jantung, akan
dapat menguasai pulau dunia dan barang siapa
menguasai pulau dunia, pada akhirnya dapat
menguasai dunia”

 Wawasan Bahari (Konsep kekuatan laut)

Sir Walter Raleigh (1554-1618)
Alfred Thayer Mahan (1840-1914)
“Siapa yang menguasai lautan akan menguasai
perdagangan. Menguasai perdagangan berarti
menguasai kekayaan dunia, sehingga dunia akan
dikuasainya”



WAWASAN BAHARI
(KEKUATAN LAUT)

Sir Walter Raleigh (1554-1618)
Alfred Thayer Mahan (1840-1914)
“Siapa yang menguasai lautan akan
menguasai perdagangan. Menguasai
perdagangan berarti menguasai kekayaan
dunia, sehingga dunia akan dikuasainya”















 Wawasan Dirgantara (Konsep kekuasaan udara)

 W. Mitchel (1877-1946)
 A. Saversky (1894-19..)
 Giulio Douhet (1869-1930)

“Kekuatan di udara merupakan daya tangkis terhadap
ancaman yang ampuh dan dapat melumpuhkan keuatan
dengan menghancurkan di kandang sendiri. Dimana perlu
untuk tidak mampu lagi bergerak menyerang”

 Wawasan Kombinasi (Teori batas daerah Rimland,
teori bulan sabit)
Nocholas J. Spykman (1893-1943)
“Ia lah yang banyak memberkan inspirasi-inspirasi kepada
negarawan, ahli geopolitik dan geostrategi untuk menyusun
kekuatan bagi negaranya”

WAWASAN DAN PELOPORNYA











Wawasan Kombinasi (Teori batas daerah
Rimland, teori bulan sabit)
Nocholas J. Spykman (1893-1943) “Ia lah 
yang banyak memberkan inspirasi-inspirasi 
kepada negarawan, ahli geopolitik dan 
geostrategi untuk menyusun kekuatan bagi 
negaranya” 





GEOPOLITIK & GEOSTRATEGI

 Geopolitik :
“Kebijakan dasar suatu bangsa negara
yang dilandaskan/dikaitkan dengan letak
negara bersangkutan di bumi dalam
rangka menjamin kelangsungan dan
keselamatan hidupnya”

 Geostrategi:
“Pola pelaksanaan politik yang biasanya
didasarkan pada wawasan kekuatan
(Power Concept)



AJARAN GEOPOLSTRA & HAUSHOFFER

 Geopolstra

Teory Lebensraum:

“Suatu bangsa merupakan suatu organisme hidup dan
membutuhkan ruang hidup”

 Haushoffer
Teory Autarkhi :

Memenuhi kebutuhannya sendiri, bila perlu dengan
mengorbankan pihak lain

Teory Pan Rigion :

Sesuai takdir, dunia dibagi dalam 4 kawasan



GEOGRAFIS INDONESIA

 STATIS
 Jumlah pulau ± 16.667
 Luas wilayah :

 Daratan : 1.919.170 KM
 Lautan : 5.400.000 KM

Jumlah : 7.319.170. KM
 Menempati posisi silang
 Panjang wilayah mencakup 1/8 Khatulistiwa
 Utara – Selatan = 1.118 KM
 Barat – Timur = 5.110 KM

 DINAMIS
 Etnologi

(Perpaduan antara penduduk asli dan kaum pendatang)

 Sosial Budaya
(Tata kehidupan berlandaskan kepribadian nasional)



GEOSTRATEGI INDONESIA

Aspek Sosial Utara Selatan

Demografis

Ideologis

Politis  

Ekonomi 

Sosial

Budaya

Hankam 

Padat 

Komunis 

Diktator 

Terpusat 

sosialisme/ 
komunisme

Timur 

Kontinental/ 
daratan 

Tipis

Liberalis 

Parlementer 

Kapitalisme 

Individualisme

Barat 

Maritim / lautan



UNTUNG RUGINYA 
POSISI SILANG INDONESIA

Pengaruh posisi 
silang terhadap 

Kehidupan Bangsa

POSITIF :

NEGATIF :

Pertemuan secara ekonomi,
sosbud, politik sebagai realisasi
hubungan internasional

Hambatan, ancaman, tantangan,
gangguan dari dalam/luar
langsung / tidak langsung

Perlu : KETAHANAN 
NASIONAL



PROSES GAGASAN WASANTARA

Ordonantie 
1939          

3 Mil/Pulau

Deklarasi 
Juanda

13-12-1957

Konsep Politik dan 
Ketatanegaraan

17-2-1969

ZEE Indonesia 
21-3-1980 

200 Mil

HLI Mulai 
berlaku 

17-11-1994

Lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil 
diukur dari garis rendah di pantai masing-
masing pulau Indonesia



TERRITORIAL ZEE EN MARITIEME
Kringen Ordonantie 1939

//  = 3 Mil
XX = Perairan Internasional
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1939          
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Ketatanegaraan
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21-3-1980 

200 Mil
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berlaku 

17-11-1994

1. Untuk menjamin keutuhan dan kesatuan bangsa, integritas wilayah negara
dan kesatuan ekonomi nasional, maka ditarik garis pangkal lurus dari titik
terluar pulau-pulau terluar wilayah Indonesia dg dasar point tio point theory

2. Jalur laut/teritorial Indonesia adalah 12 mil laut dari garis pangkal lurus.

3. RI berdaulat atas perairan sebelah dalam dari garis batas luar laut teritorial
termasuk dasar laut, tanah di bawahnya dan udara di atasnya.

4. Hak lalu lintas kapal asing di perairan Indonesia dijamin selama tidak
membahayakan dan merugikan NKRI



PERAIRAN REPUBLIK INDONESIA
13 Desember 1957 “Deklarasi Juanda”

//  = 12 Mil
xx = Lautan Wilayah
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1. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen
Indonesia adalah milik ekslusif bangsa Indonesia

2. RI bersedia menyelesaikan soal garis batas dengan negara tetangga melalui
perundingan

3. Jika tidak ada perjanjian batas, maka batas landas kontinen Indonesia
adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara titik luar wilayah
negara tetangga.

4. Claim di atas tidak mempengaruhi sifat serta status daripada perairan di atas
landas kontinen Indonesia maupun ruang udara di atasnya.



Landas Kontinen

Pantai

Lautan Bebas



Gambar Garis Titik Tengah



PROSES GAGASAN WASANTARA

Ordonantie 
1939          

3 Mil/Pulau

Deklarasi 
Juanda

13-12-1957
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17-2-1969
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21-3-1980 

200 Mil

HLI Mulai 
berlaku 

17-11-1994

Mengatur :

• Hak berdaulat untuk melakukan ekplorasi dan eksploitasi,pengolahan

• ,pelestarian sumber daya hayati dan non hayati.

• Hak yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau
buatan instalasi, penelitian ilmiah mengenai kelautan serta pelestarian
lingkungan.

Latar belakang: a) Terbatasnya persediaan ikan, b) Pembangunan nasional
dan c) ZEE sebagai hukum rezim Internasional



PROSES GAGASAN WASANTARA
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1939          
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200 Mil
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berlaku 

17-11-1994

Sebagaimana diketahui HLI (Hukum Laut
Internasional) hasil konferensi Hukum Laut ke-3 PBB,
di Montego Bay, Jamaika. HLI akan berlaku setelah 60
negara meratifikasi 160 negara menghadiri konferensi
HLI paling kontropersial dan membutuhkan waktu 2
dasa warsa. Konferensi ini ditandatangani 150 negara
dan diratifikasi oleh 67 negara yang
menandatanganinya.



HUKUM LAUT SUATU ASPEK 
WAWASAN NUSANTARA

Pertentangan dua konsep pokok

1.  RES NULIUS
Laut tidak ada yang mempunyainya, dan
karenanya dapat diambil dan dimiliki oleh
masing-masing negara

2. RES COMMUNIS
Laut milik bersama masyarakat dunia, dan
karenanya tidak dapat diambil dan dimilki oleh
masing-masing negara



PERTENTANGAN DUA PRINSIP

1.  Prinsip “MERE LIBERIUM” (Laut Bebas)

Setiap negara/bangsa mempunyai hak berlayar

dan berniaga.

(Grotius – Belanda 1609)

2. Prinsip “MERE CLAUSUM” (Lautan Tertutup)

Setiap negara/bangsa dapat menguasai lautan.

(J. Seldon – Inggris 1636)



ARCHIPELAGO

 ARCHI = PENTING

 PELAGO = PELAGUS = LAUTAN

 LAUTAN PENTING

 LAUTAN PRINSIP

 NEGARA KEPULAUAN



ARCIPELAGO PRINCIPLE

 Suatu kesatuan utuh wilayah yang batas-
batasnya ditentukan oleh laut dalam,
lingkungan mana terdapat pulau-pulau
dan gugusan pulau-pulau

atau

 Gugusan pulau-pulau dengan perairan
diantaranya sebagai kesatuan utuh
dengan unsur air sebagai penghubungnya.



WILAYAH DIRGANTARA 
INDONESIA

Dirgantara adalah istilah ruang (space) 
antara permukaan bumi sampai ke atas tak 
terbatas, terdiri dari:

1. Ruang angkasa (outerspace)

2. Ruang udara (airspace)

Ruang angkasa berada dalam rajim
internasional sehingga wilayah ini tidak
tunduk dalam rejim kedaulatan suatu
negara.



RUANG UDARA

 Ruang udara adalah ruang yang berisi atmosfir 
atau partikel udara yang dapat dihirup oleh 
manusia dan atau mahluk-mahluk lainnya.

 Berdasarkan hukum alami maka ketinggian 
ruang udara di dunia tidak sama.

 Di daerah katulistiwa akan lebih tinggi dari pada 
di daerah sub tropis/kutub.

 8 negara katulistiwa : Brazil, Columbia, Congo, 
ekuador, Indonesia, Kenya, Uganda, Zaire.





KEISTIMEWAAN DIRGANTARA

SEBAGAI:

1. MEDIA GERAK (PENERBANGAN)

2. MEDIA TELEKOMUNIKASI

3. MEDIA OLAHRAGA

4. PENGINDRAAN JARAK JAUH (REMOTE 
SENSING)

5. PERTAHANAN KEAMANAN



PRINSIP KEDAULATAN NEGARA 
DI RUANG UDARA

1. Negara hanya berdaulat terhadap ruang udara 
di atas wilayah seluas “territorial Belt”

2. Di atas laut lepas dan “TERRA NULLIUS” ruang 
udara tersebut bebas

3. Ruang lingkup wilayah suatu negara berbentuk 
kerucut yang meluas dari titik pusat bumi 
keruang diatasnya

4. Kedaulatan suatu negara terbatas pada 
“RATION LOCI” dan bukan pada “RATION 
MATERIAE”



UNDANG-UNDANG RI NO. 15 TAHUN 1992 
TENTANG PENERBANGAN

Pasal 4 : Negara Republik Indonesia
Berdaulat atas Wilayah Udara
Republik Indonesia.

Pasal 5 : Pemerintah melaksnakan
wewenang dan tanggung
jawab, pengaturan ruang udara
untuk kepentingan hankamneg



PENERBANGAN DAN EKONOMI 
NASIONAL

 Ayat (1) Untuk kepentingan HANKAMNEG serta 
keselamatan penerbangan, pemerintah 
menetapkan kawasan udara.

 Ayat (2) Pesawat udara Indonesia/Asing dilarang 
terbang melalui kawasan udara terlarang dan 
terhadap yang melanggar dipaksa untuk 
mendarat di pangkalan udara atau bandar udara 
di wilayah RI.

 Ayat (3) Penetapan kawasan udara terlarang
dan tindakan pemaksaan diatur lembih lanjut.



KAITAN ANTARA KEDIRGANTARAAN 
DAN HANKAMNAS

1. Dapat membantu mengetahui datangnya ancaman
secara awal serta membantu distribusi informasi dalam
rangka kesiapsiagaan.

2. Dapat memproyeksikan kekuatan melalui udara untuk
menghancurkan sasaran di udara, di darat, dan di laut,
dalam rangka menjaga keutuhan wilayah nasional.

3. Menyiapkan sarana media massa untuk
menyebarluaskan penerangan dalam rangka
peningkatan kesadaran bela negara

4. Untuk menyebarluaskan minat dirgantara dalam rangka
menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi peran
serta warga negara dalam usaha bela negara di matra
dirgantara.




