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• Multiculturalisme: 
AWAS Negara-negara ini Akan Sulit untuk 
Maju

• Integrasi Nasional
• Integrasi Nasional melalui Pembangunan
• Tantangan dalam Pembangunan
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1. Yang pernah menjadi negara jajahan (Taylor dan
Hudson, 1972).

2. Yang kaya dengan SDA (Sachs dan Warner, 1995).
3. Yang memiliki banyak etnis (Mauro, 1995).
4. Yang tengah mengalami masa transisi dari 

pemerintah otoriter kepada demokrasi dan ekonomi 
pasar (Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin, dan Moises 
Naim, 1999).

5. Yang berlokasi di sekitar garis Katulistiwa (Todaro, 
2002).



 Bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. 
Ketetapan tersebut telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI 
Tahun 1945 dan merupakan kesepakatan nasional yang disebabkan 
oleh persamaan sejarah, nasib, dan cita-cita perjuangan demi 
mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan 
Pancasila.

 Terjadi perubahan mendasar melalui perkembangan politik dalam negeri 
dimana tahap awal reformasi telah memberikan perubahan yang 
mendasar bagi demokratisasi di bidang politik dan ekonomi serta 
desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. 

 Dengan wilayah yang luas dan potensi SKA yang cukup besar apabila 
dieksploitasikan akan dapat memberi sumbangan yang besar di bidang 
pembangunan ekonomi.  Ketangguhan perekonomian Indonesia sudah 
dibuktikan ketika menghadapi krisis global tahun 2008.

 Tata kehidupan dan perilaku sosial budayanya berkembang tidak radikal, 
cenderung primordial sosialistik, agak konservatif, serta kurang tinggi 
etos kerja dan daya saingnya. Berbeda jika letak Indonesia di tengah-
tengah negara maju dengan tingkat sosial yang berkembang pesat.

Ideologi

dadang-solihin.blogspot.com 7

Politik

Ekonomi

Sosbud



 Ketahanan nasional berupa keuletan dan ketangguhan bangsa sangat 
diperlukan guna menangkal ancaman dan gangguan dari luar yang dapat 
melunturkan nasionalisme bangsa.  Melalui penyelenggaraan sistem 
keamanan nasional yang kokoh, pelaksanaan pembangunan beserta hasil-
hasil yang telah dicapai dapat terhindar dari berbagai ancaman sehingga 
dapat mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera dalam rangka 
keutuhan NKRI.

 Jumlah penduduk Indonesia lebih kurang 250 juta jiwa, yang terdiri dari 
berbagai suku bangsa, ras, agama, serta kemajemukan budaya. Potensi 
sumberdaya manusia merupakan modal dasar dalam pembangunan nasional.

 Daratan dan lautan Indonesia dengan sumber kekayaan alam di dalamnya 
sangat memberikan peluang besar bagi pemenuhan kebutuhan dan 
kesejahteraan bangsa. Dewasa ini masih banyak sumber kekayaan alam 
baik hayati maupun mineral yang belum dikelola secara optimal melalui 
eksplorasi maupun eksploitasi. 

 Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat dan laut 
terbatas jumlahnya sehingga pendayagunaannya harus dilakukan secara 
bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat, di samping keberadaan 
sumber kekayaan alam merupakan modal utama dalam mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pelaksanaan 
pembangunan.
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Hankam
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SKA

Geografi
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Pembangunan adalah:
 proses perubahan ke arah 

kondisi yang lebih baik 
 melalui upaya yang dilakukan 

secara terencana.
Ginandjar Kartasasmita, 1996

Tujuan Pembangunan:
1. Peningkatan standar hidup (levels 

of living) setiap orang, baik 
pendapatannya, tingkat konsumsi 
pangan, sandang, papan, pelayanan 
kesehatan, pendidikan, dll. 

2. Penciptaan berbagai kondisi yang 
memungkinkan tumbuhnya rasa 
percaya diri (self-esteem) setiap 
orang. 

3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.

Todaro, 2000
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MELALUI PEMBANGUNANINTEGRASI NASIONAL
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Koordinasi yang 
semakin baik antar 

stakeholders

Sarana dan 
Prasarana yang 
memadai dan 

berkualitas

Pemanfaatan 
sumber daya secara 

berkualitas

Dunia usaha yg 
kondusif

Peningkatan kapasitas
SDM

• Mengurangi 
ketimpangan

• Memberdayakan 
masyarakat 

• Mengentaskan
kemiskinan.

• Menambah lapangan 
kerja.

• Menjaga kelestarian 
SDA
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