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<p style="text-align: justify;">Peringatan Hari Bela Negara ke-69 Tahun 2017 serentak akan
dilaksanakan pada hari selasa tanggal 19 Desember 2017 dengan melibatkan seluruh komponen
bangsa.</p>
<p
style="text-align:
justify;">Tema
bela
negara
ke-69
tahun
2017
adalah
<strong>&ldquo;<em>AYO BELA INDONESIA&rdquo;</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Bela negara pada umumnya selalu dikaitkan dengan upaya
mempertahankan negara dari ancaman serangan militer dari negara asing. &nbsp;Bela Negara
sebagai momen untuk &nbsp;menunjukkan semangat patriotik melawan serangan dari luar,
sebaliknya yang kontra menganggap momen bela negara sebagai upaya mobilisasi negara untuk
melibatkan rakyat ke dalam perang. Persepsi bahwa bela negara identik dengan perang telah
menjebak pemahaman bela negara sama dengan wajib militer. Bela negara tidak diwajibkan kepada
seluruh warga negara dan lebih diorientasikan untuk memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme.
Selain itu bela negara bersifat sukarela sedangkan wajib militer merupakan ikatan dinas. Saat ini
bela negara dimaksudkan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan semangat patriotisme warga
negara Indonesia ditengah ancaman bagi bangsa saat ini berupa kejahatan terorisme internasional
dan nasional, aksi kekerasan berbau SARA, pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara,
dan luar angkasa, gerakan separatisme, kejahatan dan gangguan lintas negara, dan perusakan
lingkungan.</p>
<p style="text-align: justify;">Melalui bela negara ini, diharapkan, dalam setiap diri warga negara
akan tumbuh sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang
dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan
pancasila sebagai ideologi negara guna menghadapi ancaman baik yang berasal dari luar maupun
dari dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan baik kedaulatan di bidang
ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara.</p>
<p style="text-align: justify;">Konsep bela negara sendiri mengandung arti keikutsertaan dalam
pertahanan negara, yang meliputi: mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Sedangkan wujud pembelaan
terhadap negara berupa hak dan kewajiban melalui pendidikan kewarganegaraan, pengabdian
sebagai prajurit TNI dan pengabdian sesuai profesi. Dalam bernegara setiap warga negara bersedia
membela negaranya karena untuk kepentingan dirinya dan sesamanya.</p>
<p style="text-align: justify;">Bagaimana untuk mewujudkannya?</p>
<p style="text-align: justify;">Salah satu bentuk nyata dalam mewujudkan tekad warga negara
adalah dengan melaksanakan sosialisasi bela negara dan mengaplikasikan bela negara dalam
kehidupan sehari-hari mulai dari diri sendiri. Bela negara menjadi tanggung jawab semua warga
negara Indonesia esuai dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 3 yang berisi bahwa setiap warga negara
berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara.</p>
<p style="text-align: justify;">Kesadaran bela negara menjadi hal urgen untuk ditanamkan sebagai
landasan sikap mental dan perilaku bangsa Indonesia. Hal ini merupakan bentuk revolusi mental
sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas dinamika
ancaman sekaligus untuk mewujudkan ketahanan nasional. Kesadaran bela negara menjadi hal
urgen untuk ditanamkan sebagai landasan sikap mental dan perilaku bangsa Indonesia. Hal ini
merupakan bentuk revolusi mental sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam
menghadapi kompleksitas dinamika ancaman sekaligus untuk mewujudkan ketahanan nasional.
<em>(diambil dari berbagai sumber/Iin-program)</em><em></em></p>

