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Geostrategi Indonesia

A. Sejarah ,Pengertian dan hakikat ketahanan nasional.

Para pendiri negara (Fouding father) republik indonesia telah mengamankan dalam
pembukaan UUD 45, yang mana isi dari pembukaan dan UUD 45, meliputi pemahan
tentang arti pentingnya ruang hidup yaitu geopolitik indonesia dalam wujud
wawasasn nusantara, yang pada dasarnya mengisaratkan kesatuan politik,
ekonomi,sosial budaya dan HANKAM sebagai satu pra sarat seutuhnya. Apabila
persyarat geopolitik terpenuhi, maka cita-cita proklamasi akan tercapai untuk itu
diperlukan suatu strategi guna mewujudkan cita-cita tersebut yaitu geostrategi.



1.SEJARAH KETAHANAN NASIONAL

Terbentuknya suatu bangsa dan negara indonesia dilatar belakangi oleh

perjuangan seluruh bangsa indonesia, ancaman yang datang ke negara indonesia

terdiri dari:

Ancaman dari luar

Ancaman dari dalam

Fisik

Ideologis.



2.PENGERTIAN KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan nasional dapat dilihat dari tiga wajah yakni:

 Ketahanan nasional sebagai suatu kenyataan yang nyata

 Ketahanan nasional sebagai konsepsi.

 Ketahanan nasional sebagai metode berfikir atau metode pendekatan.



3.HAKIKAT KETHAHANAN NASIONAL

Hakikat kethanan nasional adalah kondisi kemampuan dan kekuatan

bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan

mengembangkan kehidupan nasional bangsa dan negara dalam

mencapai tujuan nasional. Konsepsi ketahanan nasional indonesia

adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan

secara seimbang, serasi dan selaras dalam kehidupan nasional.



B.KONSEP DAN FUNGSI KETAHANAN NASIONAL

1. Konsep ketahanan nasional indonesia

Konsep ketahanan nasional indonesia adalah pengembangan ketahanan

nasional melalui pengaturan dan penyelangaraan kesejahteraan dan

keamanan yang seimbang, serasi, selaras dalam seluruh aspek

kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berdasarkan pancasila

dan wawasan nusantara. 



2.FUNGSI KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

 Ketahanan nasional indonesia berfungsi sebagai doktrin dasar

nasional

 Ketahanan nasional indonesia berfungsi sebagai metode

pembinaan kehidupan nasional

 Konsepsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai pola dasar

pembangunan nasional



3. ASAS-ASAS KETAHANAN NASIONAL

 Asas-asas kesejahteraan dan keamanan

 Asas komperensif integral atau menyeluruh terpadu

 Asas mawas kedalam dan mawas luar

 Asas kekeluargaan



4. SIFAT KETAHANAN INDONESIA

Mandiri

 Dinamis

 Berwibawa

 Konsultasi dan kerjasama.



5. PENGARUH GATRA DALAM KETAHANAN NASIONAL 
TERHADAP BERBANGSA DAN BERNEGARA

Ada tiga aspek(TRIGATRA) kehidupan alamiah yaitu :

 Gatra letak dan kedudukan geografis

 Gatra keadaan dan kekayaan alam

 Gatra keadaan dan kemampuan penduduk

Ada 5 aspek panca gatra kehidupan sosial yaitu:

 Gatra ideologi

 Gatra politikk

 Gatra ekonomi

 Gatra sosial budaya (SOSBUD)

 Gtara ketahanan dan keamanan (HANKAM).



 Secara matematis model astra gatra dapat dirumuskan sebagai
berikut:

K(t):   F (TRIGATRA, PANCA GATRA) t

F ([G,D,A] [J,P,E,S,H]) t

KET:

K(t): Kondisi ketahanan nasional yang dinamis

G: Kondisi geografis

D: Kondisi demografis

A: Kondisi kekayaan alam

J: Kondisi pemahaman dan pengalaman ideologi

P: Kondisi system plitik

E: Kondisi system ekonomi

S: Kondisi system sosial budaya

H: Kondisi system HANKAM

f: Fungsi dalam pengertian matematis

t: Dimensi waktu



 a. Pengaruh gatra ideologi

 b. Pengaruh gatra politik

 c. Pengaruh gatra ekonomi

 d. Pengaruh gatra sosial budaya

 e. Pengaruh gatra pertahanan dan keamanan.



c. Pembinaan ketahanan nasional indonesia

1. Pengertian pembinaan ketahanan nasional indonesia

Pembinaan ketahanan nasional indonesia adalah proses transpormasi

sumber daya secara efisien dan ekonomis, untuk menghasilkan

spektrum kemampuan dan kekuatan yang berupa daya kekebalan, daya

berkembang dan daya tangkal atau daya kena dalam system nasional



2. Asas-asas pembinaan ketahanan nasional indonesia.

1. Asas geopolitik dan geostrategi yang dilandasi wawasan nusantara

2. Asas Holistik

3. Asas menyeluruh terpadu

4. Asas Proyektif

5. Asas Efisien

6. Asas Normatif



3. Langkah pembinaan ketahanan nasional indonesia

a. Pembinaan ketahanan nasional gatra ideologi yaitu:

 Pengamalan pancasila secara objektif dan subjektif

 Pancasila sebagai ideologi terbuka

 Sesanti bhineka tunggalika dan konsep wawasan nusantara

 Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara RI

 Pembangunan sebagai pengamalan pancasila

 Pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan

b. Pembinaan ketahaan nasonal gatra politik

 Mengembangkan kehidupan kenegaraan dan politik dalam negri berdasarkan
pancasila dan UUD 45

 Mengembangkan kehidupan politik luar negri sebagai sarana pencapaian
kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa



c. Pembinaan ketahanan nasional gatra ekonomi

 Mengembangkan system ekonomi di indonesia

 Implementasi ekonomi kerakyatan

 Memantapkan struktur ekonomi secara seimbang dan langsung
menguntungkan

 Melaksanakan pembangunan sebagai usaha bersama

 Memeratakan pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasilnya

 Mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan bersaing secara sehat

d. Pembinaan ketahanan nasional gatra sosial budaya.

 Mengembangkan system sosial budaya

 Mengkondisikan dan membina manusia, masyarakat
indonesia yang berjiwa pancasila

 Mengngembangkan kehidupan keagamaan

 Mengembangkan system pendidikan nasional



e. Pembinaan ketahanan nasional gatra pertahanan dan keamanan

Mengembangkan system pertahanan dan keamanan

Mengembangkan nilai, sikap dan perilaku

Melakukan pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan

keamanan

Melindungi potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan

Mengembangkan perlengkapan dan peralatan

Melaksanakan pembangunan dan penggunaan kekuatan dan kemampuan

pertahanan dan keamanan

Mengembangkan TNI, sebagai tentara rakyat

Mengembangkan POLRI sebagai kekuatan inti kamtibmas.


