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Wawasan Nusantara dan Otonomi Daerah 

1. Wawasan Nusantara  

Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah 

kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah 

negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. 

Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah 

melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut 

Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa 

Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara yang disingkat Wanus. 

Wanus ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa 

nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di 

tengah-tengah lingkungannya yang sarwa nusantara itu. Unsur-unsur dasar wasantara 

itu ialah: wadah (contour atau organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi 

wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan 

keserasian dalam bidang-bidang: 

 Satu kesatuan wilayah 

 Satu kesatuan bangsa 

 Satu kesatuan budaya 

 Satu kesatuan ekonomi 

 Satu kesatuan hankam. 

Jelaslah disini bahwa Wanus adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 

1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan 
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pelaksanaan Wanus akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional.  

 

Wawasan nasional sebagai geopolitik Indonesia 

Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan 

penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang 

dihubungkan oleh laut. Laut yang menghubungkan dan mempersatukan pulau-pulau 

yang tersebar di seantero khatulistiwa. Sedangkan Wawasan Nusantara adalah konsep 

politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, 

meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara 

di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh 

menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek 

politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi 

politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa 

Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan Tap. MPR No.IV tahun 1973. 

Penetapan ini merupakan tahapan akhir perkembangan konsepsi negara kepulauan 

yang telah diperjuangkan sejak Dekrarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. 

 

Pengertian dan hakekat wawasan nusantara 

Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa 

dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara 

di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan 

Keamanan. 

Dengan demikian, wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah 

bernegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung 

(melalui interaksi dan interelasi) dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional 
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(termasuk lokal dan propinsional), regional, serta global. 

Berikut ini unsur – unsur wawasan nusantara  : 

1. Wadah 

a. Wujud Wilayah 

Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya 

terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena 

itu Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan 

didalamnya. 

Letak geografis negara berada di posisi dunia antara dua samudra, yaitu Samudra 

Pasifik dan Samudra Hindia, dan antara dua benua, yaitu banua Asia dan benua 

Australia. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, 

ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. 

 

b. Tata Inti Organisasi 

Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang 

menyangkut bentuk dan kedaulatan negara kekuasaaan pemerintah, sistem 

pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang 

berbentuk republik. Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

Sistem pemerintahan, menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan 

bersadarkan UUD 1945. Indonesia adalah Negara hukum ( Rechtsstaat ) bukan 

Negara kekuasaan ( Machtsstaat ). 
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c. Tata Kelengkapan Organisasi 

Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara 

yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan 

organisasi masyarakat, kalangan pers seluruh aparatur negara. Yang dapat 

diwujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara 

ideal berdasarkan dasar filsafat pancasila. 

2. Isi Wawasan Nusantara 

Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan 

nasional yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang 

berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di 

atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam 

kebhinekaan dalam kehidupan nasional. Isi menyangkut dua hal yang essensial, yaitu: 

a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita 

dan tujuan nasional. 

b. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan 

nasional. 

Isi wawasan nusantara tercemin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia 

meliputi : 

a. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yang 

menyebutkan : 

1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. 

3) Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
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kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

b. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh 

menyeluruh meliputi : 

1. Satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan perairan dan dirgantara 

secara terpadu. 

2. Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu 

ideologi dan identitas nasional. 

3. Satu kesatuan sosial-budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas 

dasar “Bhinneka Tunggal Ika”, satu tertib sosial dan satu tertib hokum. 

4. Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas 

kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. 

5. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu system terpadu, yaitu sistem 

pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). 

6. Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-

hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional. 

3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan Lahiriah 

Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi, yang terdiri dari tata 

laku tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, 

dan mentalitas yang baik dari bangsa indonesia, sedang tata laku lahiriah tercermin 

dalam tindakan , perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah 

merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan. Meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. 
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Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa 

indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan 

cinta kepada bangga dan tanah air sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi 

dalm segala aspek kehidupan nasional. 

2. Otonomi Daerah  

Dasar Hukum Otonomi Daerah 

Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yakni : 

1.      Undang-Undang Dasar 

Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan 

yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUD menyebutkan 

adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem 

otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 

untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk 

mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan 

permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan 

Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam pasal 18 untuk 

diatur lebih lanjut oleh undang-undang. 

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, 

dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah 

menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-

undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Dan ayat (6) pasal yang sama 

menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

2.      Ketetapan MPR-RI 

Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah : 

Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, 
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serta perimbangan kekuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

3.      Undang-Undang 

Undang-undang N0.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas 

Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No.22/1999 adalah mendorong 

untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, 

meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Namun, 

karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, 

dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk 

menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri 

mengesahkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa 

pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal 

permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut 

pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal. 

 

Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Terdapat dua 

nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan 

desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu: 

Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai 

kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang 

berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia 

tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan 
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Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 

1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa 

Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi 

di bidang ketatanegaraan 

Permasalahan Penyelenggaraan Otonomi Daerah 

Dalam implementasi kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan UU 22/1999 yang 

dilaksanakan mulai 1 Januari 2001 terdapat beberapa permasalahan yang perlu segera 

dicarikan pemecahannya. Namun sebagian kalangan beranggapan timbulnya berbagai 

permasalahan tersebut merupakan akibat dari kesalahan dan kelemahan yang dimiliki 

oleh UU 22/1999, sehingga merekapun mengupayakan dilakukannya revisi terhadap 

UU 22/1999 tersebut. Timbulnya berbagai permasalahan tersebut lebih banyak 

disebabkan karena terbatasnya peraturan pelaksanaan yang bisa dijadikan pedoman 

dan rambu-rambu bagi implementasi kebijakan Otonomi Daerah tersebut. Jadi bukan 

pada tempatnya jika kita langsung mengkambinghitamkan bahkan memvonis bahwa 

UU 22/1999 tersebut keliru. 

Berbagai penyelewengan dalam pelaksanan otonomi daerah: 

1. Adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk mengeksploitasi rakyat 

melalui pengumpulan pendapatan daerah. 

Keterbatasan sumberdaya dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan dana 

(pembangunan dan rutin operasional pemerintahan) yang besar. Hal tersebut 

memaksa Pemerintah Daerah menempuh pilihan yang membebani rakyat, 

misalnya memperluas dan atau meningkatkan objek pajak dan retribusi. 

Padahal banyaknya pungutan hanya akan menambah biaya ekonomi yang 

akan merugikan perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah yang 

terlalu intensif memungut pajak dan retribusi dari rakyatnya hanya akam 

menambah beratnya beban yang harus ditanggung warga masyarakat.  
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2. Penggunaan dana anggaran yang tidak terkontrol 

Hal ini dapat dilihat dari pemberian fasilitas yang berlebihan kepada pejabat 

daerah. Pemberian fasilitas yang berlebihan ini merupakan bukti ketidakarifan 

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. 

 

3. Rusaknya Sumber Daya Alam  

Rusaknya sumber daya alam ini disebabkan karena adanya keinginan dari 

Pemerintah Daerah untuk menghimpun pendapatan asli daerah (PAD), di 

mana Pemerintah Daerah menguras sumber daya alam potensial yang ada, 

tanpa mempertimbangkan dampak negatif/kerusakan lingkungan dan prinsip 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Selain itu, adanya 

kegiatan dari beberapa orang Bupati yang menetapkan peningkatan ekstraksi 

besar-besaran sumber daya alam di daerah mereka, di mana ekstraksi ini 

merupakan suatu proses yang semakin mempercepat perusakan dan punahnya 

hutan serta sengketa terhadap tanah. Akibatnya terjadi percepatan kerusakan 

hutan dan lingkungan yang berdampak pada percepatan sumber daya air 

hampir di seluruh wilayah tanah air. Eksploitasi hutan dan lahan yang tak 

terkendali juga telah menyebabkan hancurnya habitat dan ekosistem satwa liar 

yang berdampak terhadap punahnya sebagian varietas vegetasi dan satwa 

langka serta mikro organisme yang sangat bermanfaat untuk menjaga 

kelestarian alam. 

 

4.Bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah 

Praktik korupsi di daerah tersebut terjadi pada proses pengadaan barang-

barang dan jasa daerah (procurement). Seringkali terjadi harga sebuah barang 

dianggarkan jauh lebih besar dari harga barang tersebut sebenarnya di pasar.  
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5. Pemerintahan kabupaten juga tergoda untuk menjadikan sumbangan yang 

diperoleh dari hutan milik negara dan perusahaan perkebunaan bagi budget 

mereka. 
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