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Makna Persatuan dan Kesatuan 
 Persatuan secara sederhana berarti gabungan ikatan, 

kumpulan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang 
utuh.  

 persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam 
corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. 

  Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan 
dan saling melengkapi antara satu sama lain. 

 Menjalin rasa kemanusiaan dan tingginya sikap saling 
toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara 
berdampingan.  

 Menjalin rasa persahabatan,kekeluargaan dan sikap saling 
tolong menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. 



Karakteristik Wawasan 
Nusantara 
 1) Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu 

wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan 
kecil. 

 2) Konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah 
laut, darat, dengan wilayah udara. 

 3) Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, 
bukan merupakan pelengkap. 

 4) Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau 
yang satu dengan yang lainnya. 



Perwujudan Konsep Kesatuan 
Bangsa 
 1)Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu 

kesatuan politik 

 a) Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan 
kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, 
ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta 
menjadi modal dan milik bersama bangsa. 

 b) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku 
dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk 
dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan 
bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. 



Perwujudan Konsep Kesatuan 
Bangsa 
 c) secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa 

satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan 
setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam 
mencapai cita-cita bangsa. 

 d) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta 
ideologi bangsa dan negara,  

 e) Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara 
merupakan satu kesatuan politik yang 
diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945. 



Perwujudan Konsep Kesatuan 
Bangsa 
 f) Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan 

kesatuan hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu 
hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. 

 g) Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan 
bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 
keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif 
serta diabadikan untuk kepentingan nasional. 

 



Perwujudan Konsep Kesatuan 
Bangsa 
 2) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu 

kesatuan ekonomi 

 a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial 
maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. 

 b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan 
seimbang di seluruh daerah. 

 c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah 
Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang 
diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. 



Perwujudan Konsep Kesatuan 
Bangsa 
 3) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu 

kesatuan sosial budaya 

 a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, 
perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang 
serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, 
merata, dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan 
yang sesuai dengan kemajuan bangsa. 

 b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah 
satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan 
kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan 
pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil 
hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. 



Perwujudan Konsep Kesatuan 
Bangsa 
4) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu 
kesatuan pertahanan keamanan 

 a. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada 
hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh 
bangsa dan negara. 

 b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan 
kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. 



faktor-faktor integratif bangsa 
sebagai perekat persatuan 
1. Pancasila 

2. UUD NRI Tahun 1945 

3. Sang Saka Merah Putih 

4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 

5. Bahasa Indonesia 

6. Sumpah Pemuda 



Perwujudan Konsep Kesatuan 
Bangsa 
4) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu 
kesatuan pertahanan keamanan 

 a. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada 
hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh 
bangsa dan negara. 

 b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan 
kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. 



Konsep NKRI 
 Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945”Negara Indonesia ialah negara kesatuan, 
yang berbentuk Republik.” 

 Sumpah Pemuda yaitu satu tanah air, satu bangsa, 
satu bahasa yaitu Indonesia. 

 alinea keempat Pembukaan UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “…. dalam 
upaya membentuk suatu Pemerintahan negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia”. 



Konsep NKRI 
 Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menentukan bahwa “Negara Kesatuan Republik 
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang 
berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas 
dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. 

 Serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia pasal 18 ayat (1), pasal 
18B ayat (2), dan pasal 37 ayat (5) UUD Negara 
Republik Indonesia. 



Faktor Pendorong Persatuan 
dan Kesatuan Bangsa Indonesia 
1) Pancasila 

Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu 
dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal 
atau menyeluruh. Artinya, nilai-nilai Pancasila tidak 
diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja. Nilai-
nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi 
penganut agama tertentu saja, akan tetapi nilai-nilai 
Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat 
Indonesia tanpa memandang perbedaan suku 
bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. 



Faktor Pendorong Persatuan 
dan Kesatuan Bangsa Indonesia 
2)  Bhinneka Tunggal Ika  

Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda 
tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka 
Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai 
perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh 
berbagai perbedaan dapat dipersatukan salah satunya 
dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka 
Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia 
akan senantiasa terjaga jika nilai-nilai dalam semboyan 
Bhinneka Tunggal Ika selalu dilaksanakan oleh rakyat 
Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. 



Faktor Pendorong Persatuan 
dan Kesatuan Bangsa Indonesia 
3) Sumpah Pemuda  

Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan 
tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama 
perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan 
seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Dalam 
isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama yaitu satu 
tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia. Ikrar satu 
tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa telah menjadi penyemangat 
bangsa Indonesia untuk bersatu. Ikrar ini juga telah memberikan 
manfaat-manfaat lainnya seperti mempererat hubungan kekeluargaan 
dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia; membina kerukunan 
hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan 
menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman terhadap satu pulau atau 
daerah berarti ancaman bagi seluruh tanah air Indonesia. 



Faktor Penghambat Persatuan 
dan Kesatuan Bangsa Indonesia 
a. Kebhinnekaan/keberagaman pada masyarakat Indonesia 
Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa 
apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, 
serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat 
Indonesia.Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya 
perbedaan pendapatn yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan 
kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik 
antardaerah atau antarsuku bangsa. 
 
b. Geografis 
Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki 
karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin 
memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan 
ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih 
belum dapat diatasi. 



Faktor Penghambat Persatuan 
dan Kesatuan Bangsa Indonesia 
c. Munculnya gejala etnosentrisme 
Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya 
dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak 
diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. 
 
d. Melemahnya nilai budaya bangsa 
Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing 
yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung 
maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur 
pariwisata. Kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak (majalah, 
tabloid), atau media elektronik (televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang 
mempunyai fitur atau fasilitas lengkap). 
 
e. Pembangunan yang tidak merata 
Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat 
menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak 
diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. 


