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   Situasi kondisi masyarakat dunia dan 
Indonesia saat menunjukkan krisis yaitu 
terkait dengan pandemi virus Corona 
(COVID 19), selain itu juga bangsa 
Indonesia tengah dihadapkan dengan 
gelombang globalisasi yang mendoirong 
terjadinya krisis Identitas Nasional, juga 
krisis berbagai dimensi lainnya dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara

PENGANTAR

Pendidikan Kewarganegaraan



KRISIS MULTI DIMENSI

1. 1997  krisis     moneter  ekonomi  
politik  sosial yang akar-akarnya krisis 
moral dan budaya.

2.  Implikasinya sangat luas, masyarakat 
kehilangan orientasi nilai  kehidupan 
menjadi hambar dan kasar dalam 
kemiskinan budaya dan spiritual. 

 KRISIS ID-NAS
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Pengertian Identitas Nasional
• Kata “identitas” berasal dari kata 
identity berarti ciri-ciri, tanda-tanda, 
atau jati diri yang melekat pada 
seseorang atau sesuatu yang 
membedakannya dengan yang lain. 

• Sedangkan “Nasional” menunjuk pada 
sifat khas kelompok yang memiliki 
ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti, 
budaya, agama, bahasa, maupun 
non-fisik seperti, keinginan, cita-cita, 
dan tujuan. 

• Jadi, “Identitas nasional” adalah 
identitas suatu kelompok masyarakat 
yang memiliki ciri dan melahirkan 
tindakan secara kolektif yang diberi 
sebutan nasional.
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Pengertian Identitas Nasional
• Kata “identitas” berasal dari kata identity berarti ciri-ciri, 
tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang 
atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. 

• Sedangkan “Nasional” menunjuk pada sifat khas 
kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik 
seperti, budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik 
seperti, keinginan, cita-cita, dan tujuan. 

• Jadi, “Identitas nasional” adalah identitas suatu kelompok 
masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan 
secara kolektif yang diberi sebutan nasional.

• “manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan 
berkembang dalam aspek kehidupan suatu nation 
(bangsa) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang 
khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain 
dalam hidup dan kehidupannya”.



      Identitas nasional adalah “manifestasi 
nilai-nilai budaya yang tumbuh dan 
berkembang dalam aspek kehidupan 
suatu bangsa (nation) dengan ciri-ciri 
khas, dan dengan ciri-ciri yang khas 
tadi suatu bangsa berbeda dengan 
bangsa lain dalam kehidupannya” 
(Wibisono Koento: 2005). 
  
Identitas Nasional merupakan sesuatu 

yang terbuka untuk diberi makna baru 
agar tetap relevan dan fungsional 
dalam kondisi aktual yang berkembang 
dalam masyarakat.



• Menurut Koenta Wibisono (2005) pengertian Identitas 
Nasional pada hakikatnya adalah “manifestasi nilai-nilai 
budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek 
kehidupan suatu bangsa (nasion) dengan ciri-ciri khas, 
dan dengan yang khas tadi suatu bangsa berbeda 
dengan bangsa lain dalam kehidupannya”.

• Identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk 
diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional 
dalam kondisi aktuall yang berkembang dalam 
masyarakat.
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ID-NAS SEBAGAI KARAKTER BANGSA

1. ID-NAS = manifestasi nilai-nilai budaya yang dengan 
ciri khas budaya itu, suatu bangsa berbeda dengan 
bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya

2. Dalam konteks Indonesia, ID-NAS = manifestasi 
nilai-nilai budaya yang sudah berkembang sejak 
zaman dulu; kemudian dihimpun dalam ‘Kesatuan 
Indonesia’ dengan Bingkai Pancasila dan Roh 
Bhineka Tunggal Ika

3. Terbukti dalam sejarah faham kebangsaan kita yang 
berawal sejak 1908 – 1945

4. Hakikat ID-NAS kita adalah Pancasila tercermin dalam 
berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
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Refleksi Kritis
   Pelestarian budaya 

sebagai upaya 
mengembangkan 
ID-NAS dirumuskan 
dalam penjelasan 
pasal 32 UUD’45 
dan pasal 32 
UUD’45 yang 
diamandemenkan 
dalam satu naskah
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 TANTANGAN ID-NAS KITA

Bersifat sentrifugal :

Eksternal 
dan 
Internal
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Tantangan Eksternal
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Tantangan 
Internal
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GEOGRAFI INDONESIA



❑ Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah perairan 
seluas 6.315.222 km2 dengan garis pantai sepanjang 99.093 km

❑ Indonesia memiliki potensi sumberdaya maritim yang sangat 
besar

❑ Dari aspek klmatologis keberadaan gugusan pulau dan lautan 
Indonesia sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan di muka 
bumi

❑ Charles Ramage (1968) memberikan sebutan Benua Maritim 
untuk Kepulauan Indonesia dan kepulauan di sekitarnya



❑ Pada tahun 2014 pemerintah Republik Indonesia mulai merintis 
upaya-upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim 
dunia

❑ Untuk mencapai tujuan tersebut, orientasi pembangunan nasional 
diubah dengan fokus pembangunan kelautan

❑ pembangunan kelautan dilaksanakan sebagai bagian dari 
pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara 
kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan 
nasional (UU No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Pasal 13)

❑ Pembangunan wilayah darat tetap dilanjutkan dengan dukungan 
terhadap pembangunan wilayah laut

❑ Poin-poin dalam pembangunan kelautan antara lain: pembangunan dan 
pengembangan infrastruktur kelautan, pengadaan kapal, galangan 
kapal, sinergi pengelolaan SDA laut, SDM pendukung pembangunan 
kelautan, penguatan angkatan laut, pembangunan budaya maritim, 
diplomasi maritim, dan penataan kelembagaan

Pembangunan 
Kelautan



Dr. Geoffrey Till (2013) menjelaskan Ada empat komponen 
dasar menuju terciptanya sea power sebagai basis negara 
maritim yaitu:

❑Masyarakat yang memiliki preferensi terhadap laut (maritim 
community)

❑Sumberdaya maritim (sumberdaya laut, infrastruktur, 
perkapalan)

❑Posisi geografis
❑Political will pemerintah



Berdasarkan batas wilayah laut
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1945
Batas laut teritorial 3 mil dari surut 
pulau
- Teritoriale Zee en Maritime Kringen 
Ordonantie (TZMKO) 1939

1957
Deklarasi Djoeanda 13 Desember 
1957,
Darat dan laut menjadi satu 
kesatuan tanah air Indonesia

1960
UU No 4 / Prp Tahun 1960, Laut 
wilayah Indonesia ialah lajur laut 
sebesar 12 mil laut

1973
UU No 1 tahun 1973, Landas 
Kontinen Indonesia sampai 
kedalaman 200 meter atau lebih 
hingga masih memungkinkan 
ekslorasi dan eksploitasi

1983
UU No 5 Tahun 1983, Zona 
Ekonomi Eksklusif (ZEE) 
Indonesia adalah jalur di luar 
wilayah Indonesia dengan batas 
terluar 200 mil laut diukur dari 
garis pangkal Indonesia

1985
UU No 17 Tahun 1982, 
Mengesahkan UNCLOS, 
Indonesia sebagai 
negara kepulauan

1998
PP No 61 Tahun 1998, 
garis-garis pangkal 
kepulauan di Laut Natuna 
ditarik dari titik-titik terluar 
pada garis air rendah 
pulau-pulau terluar

2011
Rekomendasi Komisi 
Batas Landas Kontinen 
tentang Submisi untuk 
area sebelah Barat laut 
Sumatera disahkan pada 
tanggal 28 Maret 2011. 
luas wilayah yuridiksi 
landas kontinen Indonesia 
bertambah seluas 4.209 
km2

Jumlah Provinsi: 34
Jumlah Kabupaten/kota: 508
Jumlah Pulau yang bernama: 13.466
Panjang garis pantai: 99.093 km
Luas wilayah daratan: 1.890.739 km2

Luas perairan kepulauan: 3.092.085 
km2

Luas laut teritorial: 282.583 km2

Luas landas kontinen: 2.749.001 km2

Luas zona ekonomi eksklusif: 
2.936.345 km2

Sumber: BIG, 
2015



SUMBERDAYA ALAM 
KELAUTAN INDONESIA



❑ Indonesia dengan dua pertiga wilayah berupa laut, memiliki potensi 
sumberdaya alam laut yang sangat besar baik berupa perikanan 
maupun energi laut

❑ Apabila digarap dengan baik, sektor perikanan Indonesia dapat 
menghasilkan potensi mencapai USD 31.935.651.400/tahun. 

❑ Pada tahun 2014 produksi perikanan nasional baru pada kisaran 
13,9 juta ton/tahun dari potensi optimalnya yang dapat mencapai 65 
juta ton/tahun.

❑ Komoditas perikanan dengan nilai komersial tinggi di Indonesia 
adalah udang, cumi-cumi, dan rumput laut

❑ Belum optimalnya sektor perikanan dapat dilihat dari beberapa aspek 
antara lain, (1) kebijakan kuat yang baru belum diimplementasikan 
secara merata di seluruh wilayah Indonesia, (2) tingkat illegal, 
unregulated, unreported fishing (IUU) yang pengurangannya belum 
merata. 30% IUU dunia terjadi di Indonesia menyebabkan kerugian 
hingga USD 25 milyar/tahun. (3) pembangunan infrastruktur laut 
masih kurang, (4) pelabuhan laut belum berfungsi optimal, (5) jumlah 
industri perkaalan sedikit, (6) armada kapal penangkap ikan 
mayoritas masih tradisional



❑ Sumberdaya alam laut yang tidak kalah pentingnya adalah ekosistem 
pesisir dan laut seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan 
padang lamun, yang juga mempengaruhi perikanan di Indonesia.

❑ Luas mangrove Indonesia mencapai 33.000 km2 (21,7% hutan 
mangrove dunia). Bersama dengan Papua Nugini dan Australia, 
Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati mangrove 
dunia.

❑ Terumbu karang di Indonesia merupakan bagian dari CTI (Coral 
Triangle Initiative) bersama dengan Filipina, Papua Nugini, Timor 
Leste, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Republik Palau.

❑ Padang lamun Indonesia diperkirakan seluas 30.000-60.000 km2, 
dimana Indonesia merupakan negara dengan tingkat 
keanekaragaman hayati padang lamun tertinggi di dunia.

❑ Padang lamun memiliki nilai ekologis dan ekonomis tertinggi 
dibandingkan terumbu karang, rumput laut, dan hutan mangrove, 
yaitu sebesar USD 19.004/hektar/tahun





Tiap tahunnya, fungsi ekologis dan ekonomis padang lamun Indonesia 
bernilai lebih dari USD 114.024.000.000 mencakup fungsi perikanan, 
serapan dan penguburan karbon yang mencapai 50 kali lipat lebih tinggi 
dari ekosistem darat, mestabilkan sedimen dan menjaga kejernihan air, 
memfilter nutrisi dan polusi yang masuk ke laut, melindungi pantai dari 
erosi, bahan dalam industri farmasi, dan makanan bagi banyak biota laut



❑ Potensi sumberdaya alam kelautan 
Indonesia belum dikelola dengan baik

❑ Kotribusi PDB sektor kelautan pada 
tahun 2012 baru mencapai 20%

❑ Negara lain dengan potensi kelautan 
yang lebih rendah namun dikelola 
dengan baik seperti Jepang, Norwegia, 
Thailand, dan Korea, sektor kelautannya 
mampu memberi sumbangan sebesar 
30% dari PDB







❑ Potensi ESDM 70% terletak di wilayah pesisir dan lepas pantai
❑ Indonesia memiliki 60 cekungan minyak bumi dan gas alam, 40 

terdapat di lepas pantai, 14 berada di wilayah pesisir, dan 6 
berada di darat.

❑ Dari cekungan tersebut diperkirakan cadangan minyak bumi 
dan gas nasional adalah 9,1 milyar barrel dan 101.7 TSCF 
(Ton Standard of Cubic Feet), secara potensial minyak bumi 
dapat mencapai 97,22 milyar barrel dan gas alam sebesar 
594,43 TSCF



❑ Kondisi oseanografis perairan 
Indonesia yang meliputi arus, 
gelombang, pasang durut, dan 
suhu, menyimpan potensi energi 
terbarukan yang sangat tinggi, 
berkelanjutan, dan ramah 
lingkungan

❑ Pemanfaatan energi laut saat ini 
belum optimal, sebagai contoh 
energi gelombang baru bisa 
menghasilkan 0,082 MW dari 
43.000 MW yang dapat 
dioptimalkan



❑ Berdasarkan riset BPPT terdapat beberapa selat dengan arus cukup 
kuat di wilayah perairan NTB dan NTT yang diperkirakan dapat 
menghasilkan energi listrik hingga 3000 MW, yaitu: Selat Alas, 
Sape, Linta, Molo, Flores, Boleng, Lamakera, Pantar, dan Alor

❑ Potensi arus laut Indonesia untuk energi listrik diperkirakan 6000 
MW





❑ Pembangkit Listrik Tenaga 
Hybrid (PLTH) Pandansimo di 
Kawasan Pantai Pandansimo 
Bantul merupakan salah satu 
contoh pemanfaatan energi 
terbarukan yang telah 
diterapkan

❑ Terdapat 33 menara kincir 
angin berdaya listrik 56 kilowatt 
(KW) dan 218 panel surya 
berkapasitas 27 KW.

❑ Teknologi PLTH ini memperoleh 
potensi energi dengan 
memanfaatkan angin laut dan 
angin darat di Pantai 
pandansimo, Bantul yang 
berkecepatan rata-rata 2-4 
meter/detik dan intensitas sinar 
matahari yang besar



❑ Pengelolaan potensi maritim perlu didukung oleh SDM yang 
baik dari masyarakat pesisir

❑ Di Indonesia terdapat 12.827 desa yang berbatasan langsung 
dengan laut (dalam data BPS disebut desa tepi laut), atau 
15,6% dari total jumlah desa di Indonesia pada tahun 2014

❑ Rata-rata kepadatan desa tepi laut adalah 13 desa/100 km 
garis pantai.

❑ Perkiraan jumlah penduduk yang tinggal di desa tepi laut 
sekitar 11,25% dari seluruh penduduk Indonesia



LETAK ASTRONOMIS 
INDO NESIA ?



LETAK ASTRONOMIS
❑Letak astronomis merupakan letak suatu tempat menurut 

garis lintang (paralel) dan garis bujur (meridian)
❑Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari 

permukaan bumi secara horizontal
❑Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan 

kutub utara dengan kutub selatan
❑Letak astronomis berpengaruh dalam berbagai aspek baik 

yang dikendalikan oleh faktor garis lintang maupun garis 
bujur 



PETA INDONESIA

⦿ Republik Indonesia 
secara astronomis 
terletak pada posisi 
antara 60 LU hingga 
110 LS dan 950 BT 
hingga 1410 BT 
(Depdagri, 1992)

⦿ Berada di wilayah Asia 
Tenggara dan 
merupakan rangkaian 
gugus kepulauan yang 
memanjang dari barat 
ke timur



     Titik paling utara: Pulau 
Miangas (koordinat 60 LU) 

     Titik paling timur: Perbatasan 
dengan Papua Nugini (koordinat 

1410 BT)

     Titik terbarat: Pulau Weh 
(koordinat 950 BT)

     Titik paling selatan: Pulau 
Dana (koordinat 110 LS)



Berdasarkan letak astronomis:
❑Indonesia dilewati oleh garis 

ekuator atau garis khatulistiwa 
(membagi bumi menjadi dua 
bagian sama besar = northern 
hemisphere dan southern 
hemisphere)

❑Indonesia berada diantara 
23,50 LU (garis balik utara) dan 
23,50 LS (garis balik selatan)

❑Sebagian besar wilayah 
Indonesia baik daratan 
maupun perairan berada pada 
belahan bumi selatan, hanya 
sedikit yang berada pada 
belahan bumi utara



PENGARUH LETAK LINTANG



LETAK LINTANG INDONESIA
❑Berdasarkan letak lintang diketahui bahwa Indonesia 

berada diantara 23,50 LU dan 23,50 LS
❑Letak ini berpengaruh terhadap jenis iklim matahari di 

Indonesia yaitu iklim tropis
❑Iklim tropis di Indonesia ditunjukkan dengan karakteristik 

temperatur tinggi dan curah hujan tinggi
❑Temperatur tinggi dipengaruhi oleh INSOLASI yang 

diterima oleh Indonesia sepanjang tahun selalu tinggi
❑Sebagai daerah yang termasuk dalam iklim tropis maka 

Indonesia juga memiliki karakteristik meteorologi tropis
❑Di Indonesia terdapat ekuator geografis (lintang 00 / 

khatulistiwa) dan ekuator meteorologis



INSOLASI di Indonesia
Incoming Solar Radiaton

Indonesia yang secara astronomis 
berada di daerah tropis menerima 
INSOLASI dalam jumlah banyak 
sepanjang tahun.
Hal ini tidak terlepas dari variabel 
INSOLASI sebagai berikut: 

❑ Sudut datang sinar matahari yang 
relatif tegak lurus

❑ Jarak lintasan energi matahari yang 
lebih pendek (dengan asumsi 
transparansi atmosfer sama)

❑ Penyinaran matahari relatif tetap 
sepanjang tahun (panjangnya siang 
hari 365 hari, di kutub hanya 151 hari
Besarnya energi yang diterima 
Indonesia sebagai daerah tropis juga 
mempengaruhi sirkulasi atmosfer



Sirkulasi atmosfer di wilayah lintang Indonesia
❑Temperatur tinggi di Indonesia menghasikan sistem 

tekanan udara rendah
❑Tekanan udara rendah ditandai oleh pergerakan udara 

secara vertikal, sering dikenal sebagai through ekuator
❑Posisi rata-rata pusat trough ekuator tidak tepat pada 

ekuator geografi tetapi pada sekitar lintang 50 utara yang 
sering disebut sebagai ekuator meteorologi

❑Istilah lain yang banyak digunakan untuk menyebut daerah 
tekanan rendah yang berpindah-pindah lokasi ini adalah 
ITCZ (inter tropical convergence zone)

❑ITCZ adalah zona dimana bagian yang naik dari sirkulasi Hadley 
di belahan bumi utara dan selatan bertemu

❑ITCZ merupakan wilayah yang dituju oleh aliran angin 
pasat dari sistem tekanan tinggi sub tropis



INDONESIA





METEOROLOGI TROPIS DI INDONESIA

❑ Dalam satu tahun, tiap-tiap sel 
hadley bergerak ke utara dan 
selatan sesuai peredaran 
matahari

❑ Tempat tiap sela juga dipengaruhi 
perbedaan suhu yang timbul dari 
pembagian suhu yang tidak 
merata di antara daratan dan 
lautan pada masing-masing 
belahan bumi

❑ Arus udara menurun dari sel 
Hadley mencapai permukaan 
bumi pada sistem takanan tinggi 
sub tropis yang juga bergerak ke 
utara selatan dengan posisi 
rata-rata di sekitar 300.



⦿ Jarak utara-selatan selebar 1.888 Km 
sedangkan rentangan barat-timur mencapai 
kurang lebih 5.110 Km atau 1/8 keliling dunia 
dan melebihi panjang jarak antara pantai 
timur sampai pantai barat Amerika Serikat 
(Depdagri, 1992).

⦿ Indonesia memiliki sekitar 13.667 pulau, dan 
jumlah tersebut yang telah mempunyai nama 
baru sekitar 6.044, sisanya belum memiliki 
nama (Depdagri, 1992).

⦿ Indonesia merupakan negara maritim, dengan 
garis pantai sepanjang 81.000 Km, terpanjang 
kedua di dunia setelah Kanada (Dahuri dkk, 
2001)

⦿ Luas daratan Indonesia 1.948.758 Km2 
sedangkan luas perairan laut lebih dari 
5.000.000 Km2, meliputi laut pedalaman, 
landas kontinen, dan ZEE (Depdagri, 1992).



❑ Letak lintang indonesia dan 
sistem sirkulasi atmosfer dari 
sel hadley menyebabkan 
wilayah indonesia memperoleh 
angin pasat sepanjang tahun

❑ Di belahan bumi utara pola 
angin pasat bergerak dari timur 
laut karena pengaruh gaya 
coriolis

❑ Arah angin pasat tidak selalu 
tepat dari timur laut karena 
pengaruh faktor lokal

❑ Namun demikian secara umum 
angin pasat relatif tetap dan 
kuat

❑ Jika bertiup ke arah pantai 
angin pasat akan memicu 
terbentuknya awan vertikal 
dengan kecenderungan untuk 
menjadi showers, terutama bila 
kecepatan anginnya naik



❑ Perubahan-perubahan suhu di daerahtropis antara musim dingin 
dan musim panas sangat kecil, dibandingkan dengan daerah lintang 
menengah

❑ Hal ini disebabkan karena kedudukan matahari tengah hari tidak 
pernah jauh dari zenith. Sebagian besar wilayah tropis juga berupa 
lautan. Variasi suhu lautan relatif kecil kurang dari 30C sedangkan 
darat mencapai 100C.

❑ Karena matahari melintasi daerah tropis dua kali setahun maka 
menyebabkan dua periode dengan suhu udara di atas harga 
rata-rata

❑ Pada trough ekuator angin lemah tetapi dapat terjadi badai guntur 
lokal yang terjadi karena pemanasan dan pengaruh orografi

❑ Hujan dan squall juga dapat terjadi

CUACA DI DAERAH TROPIS INDONESIA



PENGARUH LETAK BERDASARKAN 
GARIS BUJUR



Garis bujur 
dalam 

kaitannya 
dengan 

rotasi bumi 
berpengaru
h terhadap 
pembagian 

waktu 
harian



❑ Indonesia terletak pada 950 BT – 1410 
BT

❑ Lingkar bumi = 3600

❑ Waktu dalam sehari 24 jam, sehingga 
360/24 = 15 derajat berbeda waktu 1 
jam

❑ Wilayah Indonesia 46 derajat = tiga 
zona waktu

❑ Dengan demikian letak astronomis 
Indonesia berdasarkan kedudukannya 
terhadap garis bujur memiliki 
konsekuensi terhadap perbedaan zona 
waktu

❑ Zona waktu di Indonesia: WIB (waktu 
Indonesia barat, WITA (waktu 
Indonesia tengah), WIT (waktu 
Indonesia timur)



❑ Apabila dihitung dari garis bujur 00 (greenwich) maka zona 
waktu Indonesia berselisih 7 hingga 9 jam dari waktu 
greenwich (GMT = greenwich meridian time)

❑ Wilayah Indonesia terletak pada tiga garis bujur kelipatan 15 
yaitu 1050, 1200, dan 1350, dengan demikian apabila pada 
GMT pukul 7 pagi maka:

✔ Waktu Indonesia Barat: 7 + 105/15 = 7 + 7 = 14 atau pukul 2 
siang

✔ Waktu Indonesia Tengah: 7 + 120/15 = 7 + 8 = 15 atau 
pukul 3 siang

✔ Waktu Indonesia Timur: 7 + 135/15 = 7 + 9 = 16 atau pukul 
4 siang

❑ Namun demikian di Indonesia pembagian daerah waktu 
tidak secara tepat didasarkan pada pembagian garis bujur, 
akan tetapi cenderung didasarkan pada kemudahan 
hubungan administrasi dan komunikasi 



Meliputi 
keseluruhan 
provinsi di 

Pulau 
Sumatra, 
seluruh 

provinsi di 
Pulau Jawa, 

Provinsi 
Kalimantan 
Barat dan 

Kalimantan 
Tengah

Meridian 
Pangkal
1050 BT

Meridian 
Pangkal
1200 BT

Meridian 
Pangkal
1350 BT

Meliputi Provinsi 
Kalimantan Timur, 

Kalimantan Selatan, 
Bali, NTB, NTT, dan 
seluruh provinsi di 

Sulawesi

Meliputi seluruh 
provinsi di Papua, 

Maluku, dan 
Maluku Utara



LETAK GEOLOGIS 
INDONESIA



❑ Bumi merupakan 
planet yang dinamis

❑ Adanya tenaga dari 
dalam bumi (endogen) 
menyebabkan kerak 
bumi terpecah dalam 
bagian-bagian yang 
dikenal sebagai 
lempeng tektonik

❑ Lempeng ini bergerak 
ke berbagai arah dan 
berinteraksi satu sama 
lain menghasilkan 
kondisi geologis yang 
spesifik di suatu 
wilayah

❑ Salah satunya di 
wilayah Indonesia









Secara 
geologis 

Indonesia 
terletak 

pada 
wilayah 

pertemua
n 

lempeng 
tektonik

Lempeng Asia Tenggara (Sunda)
Umumnya berupa kontinen, di bagian 
timur berupa laut. Termasuk pula 
lempeng Laut Sulawesi dan lidah 
Nusa Tenggara – Maluku Selatan
Lempeng Laut India – Australia
Berupa subduksi oseanik di sisi barat 
dan bagian tubrukan kontinen di sisi 
timur

Lempeng Lautan Pasifik Barat
Menunjam di bawah kontinen Asia, 
terdiri dari sejumlah lempeng kecil 
yaitu Caroline, Filipina, Maluku Utara



Lempeng Asia Tenggara 
bergerak 1 cm/tahun ke 

arah tenggara

❑ Lempeng Pasifik Barat 
dan Asia Tenggara 
bertemu di sistem busur 
jalur aktif Filipina

❑  Bagian kontinen 
(Australia) dari Lempeng 
India – Australia 
bertubrukan dengan 
Lempeng Pasifik Barat  
yang bergeser ke arah 
barat membentuk jalur 
pergeseran (transcurrent 
belt)

Lempeng 
India-Australia 

bergerak 7 
cm/tahun ke 

utara

Lempeng 
India-Australia 

bergerak 7 
cm/tahun ke utara



❑ Pertemuan lempeng yang 
didominasi oleh proses 
subduksi berpengaruh 
terhadap banyaknya 
gempabumi dan gunungapi

❑ Indonesia memiliki potensi 
gempabumi yang tinggi 

❑ Sebagian wilayah termasuk 
dalam the pacific ring of fire 
yang banyak terjadi 
gempabumi dan aktivitas 
gunungapi

❑ Di wilayah Indonesia juga 
terdapat 129 gunungapi aktif 
(17% gunungapi aktif di 
dunia)



Berdasarkan data tersebut dapat diketahui, bahwa 
di Indonesia dalam setahun rata-rata terjadi 477 

kejadian gempabumi.



Kawasan yang Rawan Bencana Geo-tektonik





Tanda merah pada gambar di 
sampping menunjukkan wilayah 
bentanglahan vulkanik. Wilayah ini 
berkaitan dengan proses subduksi 
lempeng yang telah dijelaskan di atas. 
Tidak semua wilayah Indonesia 
mempunyai potensi gempabumi dan 
vulkanisme, tergantung dari letaknya 
terhadap zona subduksi

❑ Proses yang terjadi pada zona 
subduksi lempeng berupa penyusupan 
lempeng samudra ke bawah lempeng 
benua mengakibatkan terhimpunnya 
energi yang dilepaskan sebagai gempa 
bumi

❑ Disamping itu peleburan lempeng 
menghasilkan kantong magma 
sehingga berkembang bentanglahan 
vulkanik 



❑ Apabila 
gempabumi terjadi 
di dasar laut, 
dengan kedalaman 
kurang dari 60 km, 
magnitude >6 SR 
dan menyebabkan 
penyesaran turun 
atau naik maka 
dapat 
menyebabkan 
timbulnya tsunami

❑ Perhatikan gambar 
di samping! 
Hubungkan antara 
potensi gempa 
berbagai wilayah di 
Indonesia dan 
tingkat ancaman 
tsunami



• Selain menimbulkan potensi bencana 
geologi, letak geologis Indonesia juga 
berpengaruh terhadap keberadaan berbagai 
macam sumberdaya geologi

• Benturan lempeng menyebabkan struktur 
batuan yang beragam, berbagai batuan 
bervariasi membuat wilayah indonesia kaya 
dengan sumberdaya geologi. 

• Jenis mineral logam yang muncul seperti 
emas, tembaga, perak, besi, kromit, dan 
timah. 

• Selain itu juga terdapat jenis mineral non 
logam seperti belerang, batu gamping, 
gambut, dan pasir besi. 

• Di wilayah Indonesia juga terdapat sumber 
energi seperti minyak bumi, gas alam, dan 
batu bara.



Skinner et al. (2004) © edi 
hidayat, LIPI

U S



DISTRIBUSI POTENSI TAMBANG DI 
INDONESIA

© edi hidayat, LIPI



Materi Organik (Organic Matter)

• Organik Darat : Tumbuhan/tanaman , 
algae dll

• Organik laut : Phytoplankton
Materi Organik ini terperangkap atau 
terawetkan menjadi fosil dalam batuan 
sedimen.

Fosil
Fosil adalah suatu jasad hidup (tumbuhan 
dan binatang) yang terawetkan dalam 
batuan sedimen dalam kurun waktu 
ribuan bahkan jutaan tahun.

Letak geologis Indonesia juga 
berpengaruh terhadap potensi 

migas dan 
energi terbarukan berupa panas 

bumi

© edi hidayat, LIPI



Minyak 
Bumi

 

Potensi Ekonomis SDA 
>>>>>

 

© edi hidayat, LIPI



Distribusi Cekungan Migas di 
Indonesia

SOUTH CHINA SEA

SULAWESI
SEA

INDIAN 

OCEAN

PACIFIC OCEAN

BANDA SEA

400  KM

western

eastern

DRILLED
38

UNDRILLED
22

NON PRODUCING
23

PRODUCING
15

NON DISCOVERY
15

DISCOVERY
8TOTAL OF

60 BASINS

SUMBER  PERTAMINA,

© edi hidayat, LIPI



Batubara adalah 
batuan sedimen 
yang dapat 
terbakar, terbentuk 
dari endapan 
organik, utamanya 
adalah sisa-sisa 
tumbuhan dan 
terbentuk melalui 
proses 
pembatubaraan. 
Unsur-unsur 
utamanya terdiri 
dari karbon, 
hidrogen dan 
oksigen

© edi hidayat, LIPI

Pembentukan Batubara



© edi hidayat, LIPI



PETA DISTRIBUSI POTENSI PANAS BUMISumber : Badan Geologi, 
KESDM (2010)

Terpasang

Siap Dikembangkan
Survei Detil

Survei Pendahuluan

Ket:

© edi hidayat, LIPI



LOKASI PLTP  YANG TELAH BERPRODUKSI 
(Status Februari  2012)

PLTP SIBAYAK: 
12 MW

PLTP GUNUNG SALAK: 
377 MW

PLTP 
WAYANG 
WINDU: 227 
MWPLTP 

KAMOJANG: 
200 MW
PLTP DARAJAT: 
270 MW

PLTP DIENG: 
60 MW

PLTP LAHENDONG: 
80 MW

© edi hidayat, LIPI



50 WILAYAH KERJA PANAS BUMI (WKP) *)

NAD 2 WKP
▪Jaboi: 70 MW
▪Seulawah Agam: 130 
MW

SUMUT 4 WKP
▪Sibayak – Sinabung: 
130 MW
▪Sibual – Buali: 750 MW
▪Sipaholon Ria-ria: 75 
MW
▪Sorik Marapi: 200 MWJAMBI 1 WKP

▪Sungai Penuh: 70 
MW  

SUMSEL 3 WKP
▪Lumut Balai: 250 
MW
▪Rantau Dedap: 106 
MW
▪Danau Ranau: 210 
MW

BANTEN 2 WKP
▪Kaldera Danau Banten: 
115 MW
▪G. Endut: 80 MW

SUMBAR 4 WKP
▪Bukit Kili: 83 MW
▪Gn Talang: 35 MW
▪Liki Pinangawan: 400 
MW
▪Bonjol: 200 MW

BENGKULU 1 WKP 
▪Tmbg Sawah-Hululais: 
873 MW 
LAMPUNG 3 WKP 
▪Gn.Rajabasa: 91 MW
▪Suoh Sekincau: 230 
MW
▪Waypanas – Ulubelu: 
556 MW 
▪Danau Ranau: 210 MW

JABAR 10 WKP
▪Ciater - Tgkban Perahu: 
60 MW 
▪Cibeureum–Parabakti: 
485 MW
▪Cibuni: 140 MW
▪Cisolok Cisukarame: 45 
MW
▪Gn. Tampomas: 50 MW
▪Gn. Tgkuban Perahu: 100 
MW
▪Kamojang-Darajat: 1465 
MW
▪Karaha Cakrabuana: 725 
MW
▪Pangalengan: 1106 MW
▪G. Ciremai: 150 MW

JATENG 4 WKP
▪Baturaden: 175 MW
▪Dataran Tinggi Dieng: 
780 MW
▪Guci: 79 MW
▪Gn. Ungaran: 100 MW 

JATIM 3 WKP
▪Blawan – Ijen: 270 MW
▪Gn. Iyang Argopuro: 
295 MW
▪Telaga Ngebel: 120 
MW

BALI  1 WKP 
▪Tabanan: 276 
MW

NTB 1 WKP 
▪Hu'u Daha: 65 
MW

NTT 4 WKP
▪Atadei: 40 MW
▪Sokoria: 30 MW
▪Ulumbu: 199 MW
▪Mataloko: 63 MW

MALUKU 1 
WKP
▪Tulehu: 100 
MW

MALUT 2 WKP 
▪Jailolo: 75 MW
▪Songa Wayaua: 140 
MW

SULUT 2 WKP 
▪Kotamobagu: 410 MW
▪Lahendong-Tompaso: 
358 MW

GORONTALO 1 
WKP 
▪Suwawa: 110 
MW

SULTENG 1 
WKP 
▪Marana: 35 
MW

*) : WKP yang sudah ditetapkan sampai dengan 
Desember 2011

Sumber : Badan Geologi - Kementerian ESDM

© edi hidayat, LIPI



PEMBERDAYAAN ID-NAS KITA

1. Melalui REVITALISASI PANCASILA – 
dimensi realitas; idealitas, dan 
fleksibilitas

2. Diarahkan kepada pembinaan dan 
pengembangan moral disertai dukungan 
hukum yang kondusif dan suprematif

3. Dalam konteks pembinaan ID-NAS, 
penyelenggaraan MPK supaya dikaitkan 
dengan wawasan spiritual, akademis, 
kebangsaan dan mondial

Pendidikan Kewarganegaraan



Revitalis
asi

Pendidikan Kewarganegaraan



Identitas Nasional
• Identitas nasional  : Simbol ; 
Pancasila, Bahasa, Lambang 
Garuda Pancasila, Lagu 
Kebangsaan

• Sejarah :,Primodialisme, 
Pemuda, Elit Politik – BUPKI 

• Puncaknya : Proklamasi 17 -8- 
1945 

• Pasca Proklamsi : Bagaimana 
Aktualisasi ….? 

Pendidikan Kewarganegaraan



Apa dan siapa bangsa Indonesia ?
•  Membangun Nasionalisme
• Membawa kondis Mhs yang distrosif kembali ke rasa 
kebangsaan. 

Keteladan, Kedisiplinan, dalam Prilaku pemimpin( termasuk 
dosen).

Nilai : 

Pendidikan Kewarganegaraan



Parameter Identitas Nasional

• Parameter artinya suatu ukuran atau patokan yang dapat 
digunakan untuk menyatakan sesuatu itu menjadi khas. 

• Parameter identitas nasional berarti suatu ukuran yang 
digunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional itu 
menjadi ciri khas suatu bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan



Unsur-unsur Pembentuk 
Identitas Nasional Indonesia

• Sejarah
• Kebudayaan:

• Akal budi
• Peradaban: i-pol-ek-sos-han
• Pengetahuan

• Budaya Unggul 
• Suku Bangsa: keragaman/majemuk
• Agama: multiagama
• Bahasa

Pendidikan Kewarganegaraan



Parameter Identitas Nasional
•Parameter artinya suatu ukuran atau 
patokan yang dapat digunakan untuk 
menyatakan sesuatu itu menjadi khas. 

•Parameter identitas nasional berarti suatu 
ukuran yang digunakan untuk menyatakan 
bahwa identitas nasional itu menjadi ciri 
khas suatu bangsa.



   IDENTITAS: Ungkapan nilai2 budaya suatu bangsa yang 
bersifat khas dan membedakan dgn negara lain. Secara 
Umum beberapa Unsur yang terkandung dalam Identitas 
Nasional antara lain:

1. Pola Perilaku
2. Lambang-lambang
3. Alat-alat perlengkapan 
4. Tujuan yg Ingin dicapai

HAKIKAT DAN DIMENSI IDENTITAS 
NASIONAL

http://slide3.xml
http://slide4.xml
http://slide5.xml


• Indikator identitas nasional itu 
antara lain:
1. Pola perilaku yang nampak 

dalam kegiatan masyarakat: 
adat-istiadat, tata kelakuan, 
kebiasaan.

2. Lambang-lambang yang 
menjadi ciri bangsa dan 
negara: 

bendera, bahasa, lagu 
kebangsaan.

3. Alat perlengkapan yang 
digunakan untuk mencapai 
tujuan:

bangunan, peralatan manusia, 
dan teknologi. 

4. Tujuan yang dicapai suatu 
bangsa:

budaya unggul, prestasi di 
bidang tertentu.



 POLA PERILAKU

Adalah pola perilaku yg terwujud dlm kehidupan sehari-hari 
Ex:
1. Adat istiadat
2. Budaya dan kebiasaan
3. Ramah tamah
4. Hormat kepada orang tua
5. Gotong Royong



Lambang-lambang

Sesuatu yg menggambarkan tujuan dan fungsi negara

1. Bendera
2. Bahasa
3. Lagu kebangsaaan
4. Burung garuda



Alat –alat perlengkapan

• Bangunan
• Candi
• Mesjid
• Gereja
• rumah

• Peralatan teknologi
• Pakaian adat



Unsur pembentuk identitas nasional: 
parameter sosiologis

1. Suku bangsa (golongan sosial yang khusus dan 
bersifat askriptif)

2. Kebudayaan (kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan adat istiadat yang bersifat tidak individual)

3. Bahasa (simbol yang menjadikan suatu perkataan 
mampu melambangkan arti apapun)



Unsur-unsur Pembentuk 
Identitas Nasional Indonesia

• Sejarah
• Kebudayaan:

• Akal budi
• Peradaban: i-pol-ek-sos-han
• Pengetahuan

• Budaya Unggul 
• Suku Bangsa: 
keragaman/majemuk

• Agama: multiagama
• Bahasa



Keberagaman Masyarakat Indonesia Dalam

Bingkai Bhineka Tunggal Ika 



2.1.4.Makna Bhinneka Tunggal Ika

Frasa Bhinneka Tunggal Ika 
berasal dari bahasa Jawa 

Kuno dan seringkali 
diterjemahkan dengan 
kalimat “Berbeda-beda  

tetapi  tetap  satu”. 

Jika diterjemahkan  per  
patah  kata,  kata 
bhinneka berarti  

"beraneka  ragam"  atau 
berbeda-beda.

Kata neka dalam bahasa 
Sanskerta berarti "macam" 

dan menjadi pembentuk  
kata  "aneka"  dalam  

Bahasa  Indonesia.  Kata 
tunggal berarti  "satu". 
Kata ika berarti   "itu".

Jadi Secara   harfiah   Bhinneka   
Tunggal   Ika   diterjemahkan 
"Beraneka   Satu   Itu",   yang   

bermakna   meskipun   
berbeda-beda   tetapi   pada 

hakikatnya   bangsa   Indonesia   
tetap   adalah   satu   kesatuan



2.4.2. Keberagaman 
Suku Bangsa dan 
Budaya Indonesia

1. Keanekaragaman 
Suku Bangsa di 

Indonesia

Berdasarkan buku Ensiklopedia 
Nasional Indonesia (2004), jumlah 
suku bangsa di Indonesia mencapai 

lebih dari 1.300 suku bangsa

Kelompok suku bangsa 
yang terbesar adalah Jawa 
yaitu sekitar 40,2% dari 

populasi penduduk 
Indonesia

Suku bangsa terbesar berikutnya 
secara berturut-turut adalah Suku 
Sunda dengan jumlah sebanyak 

36,7 juta jiwa (15,5 persen)

2.Keanekaragaman 
Budaya Bangsa di 

Indonesia

bahasa

adat istiadat

sistem 
kekerabatan

kesenian daerah

ciri badaniah (fisik) 

mempunyai 
upacara adat 

Kelahiran,kematia
n



3.Keragaman Agama 
di Indonesia

Agama adalah sistem yang 
mengatur tata keimanan 

(kepercayaan) dan peribadatan 
kepada Tuhan Yang Mahakuasa 

serta tata kaidah yang 
berhubungan dengan pergaulan 

antar manusia dan lingkungannya

Agama 
Islam

Agama 
Kristen 

(Protestan)

Agama 
Katolik

Agama 
Hindu

Agama 
budha

4.Keragaman Ras di 
Indonesia

mengelompokk
an ras antara 

lain

Bentuk 
Badan

Bentuk 
Muka

bentuk hidung

warna kulit

memiliki tubuh 
tinggi besar ada 
tubuh tinggi 
kecil

bentuk tulang 
pipi (ada yang 
menonjol, ada 
yang tidak

dinilai dari 
panjang dan lebar 

hidung

rambut, dan 
warna mata.

Agama 
Konghucu



2.4.3.Penyeba
b 

Keberagaman 
Masyarakat

Secara umum 
Beberapa faktor yang 

mempengaruhi 
keberagaman 

masyarakat Indonesia

1.. Letak Strategis Wilayah Indonesia 
Secara geografis Indonesia diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia serta diantara 

dua samudera yaitu Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik

2. Kondisi Negara Kepulauan
Kondisi sebagai negara kepulauan ini mengakibatkan terhambatnya hubungan antar 

masyarakat dari pulau-pulau yang berbeda tersebut

3. Perbedaan Kondisi Alam
Perbedaan kondisi alam suatu daerah, berdampak pada perbedaan-perbedaan yang lain 
seperti mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, kebiasaan, bentuk rumah, 

tata kehidupan masyarakat, juga kepercayaan masyarakat 

4. Keadaan Transportasi dan Komunikasi
Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi menjadikan 

masyarakat di suatu daerah dapat dengan mudah menjalin komunikasi dan hubungan 
dengan masyarakat  di daerah atau kepulauan lai

Penerimaan Masyarakat terhadap Perubahan
keberagaman masyarakat Indonesia, adalah sikap penerimaan masyarakat terhadap sesuatu 

yang baru baik yang datang dari dalam maupun luar. Sikap penerimaan masyarakat 
terhadap perubahan, juga berpengaruh terhadap keberagaman Indonesia



2.4.4. Pentingnya Memahami Keberagaman Bangsa 
dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Secara umum, ada 2 alasan mengapa kita perlu 
memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia.

Alasan pertama terkait aspek 
kewilayahan Indonesia sebagai 

negara kepulauan. Aspek 
kewilayahan menjelaskan 

bahwa wilayah NKRI 
merupakan negara kepulauan

Alasan kedua terkait aspek sosial 
budaya yang diwarnai oleh berbagai 

macam perbedaan. Kondisi sosial 
budaya yang demikian menjadikan 

kehidupan bangsa Indonesia 
menyimpan potensi terjadinya 

konflik



2.4.5. Prinsip Harmoni dalam Keberagaman Bangsa 
Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Berikut ini beberapa 
Prinsip Harmoni dalam 

Keberagaman Suku, 
Agama, Ras, dan 

Antargolongan (SARA):

a. Egalitarianisme atau kesetaraan 
(mengedepankan semangat 

egalitarianisme atau kesetaraan)

c. Toleransi (mengutamakan toleransi 
yang tinggi))

b. Saling pengertian (terdapat 
saling pengertian antara sesama 

anggota masyarakat)

d. Kerjasama (mengutamakan 
kerjasama antara sesama anggota 

masyarakat

e. Keterbukaan(menjunjung tinggi 
keterbukaan)f. Penghargaan atas prestasi



1. Ketahanan suatu bangsa mutlak 
membutuhkan landasan dasar atau 
IDEOLOGI

2. Melalui revitalisasi PANCASILA, dalam 
jalur rasional akademis dieksplorasikan 
secara tekstual dan kontekstual

3. MPK merupakan wadah dan ajang bagi 
pengembangan dialog budaya dan 
budaya dialog

RENUNGAN PENUTUP
Pendidikan Kewarganegaraan



Thanks for your 
attention

Wassalamu alaikum 
wr.wb.


