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Pendahuluan 

Apa itu bela negara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Bela Negara 

adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi di suatu 

Negara tentang Patriotisme seseorang, suatu kelompok dan suluruh komponen dari suatu 

Negara untuk kepentingan eksistensi Negara. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk 

mewujudkan sikap bela negara. Sikap bela negara perlu dilakukan, demi kemajuan bangsa 

Indonesia. Sebagai pelajar kita dapat pula berperan serta dalam Bela Negaa. 

 

Implementasi Bela Negara 

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh para siswa dan siswi di seluruh Indonesia untuk 

mewujudkan sikap bela negara tersebut. Sikap bela negara dapat dilihat dari perbuatan sikap 

keseharian yang nyata. Lalu, apa hal yang paling mudah untuk mewujudkan sikap bela 

negara? 



Mempelajari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau biasa disebut 

dengan PPKN dengan baik adalah salah satu pintu gerbang dalam menanamkan jiwa Bela 

Negara. Hal ini dikarenakan PPKN banyak mempelajari tentang tata pemerintahan, hak dan 

kewajiban seorang warga negara, dan dasar-dasar hukum untuk wajibnya kita membela 

negara. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (2), 

keikutsertaan warga negara dalam upaya bela 

negara, diselenggarakan melalui: pertama, 

Pendidikan kewarganegaraan; kedua, Pelatihan 

dasar kemiliteran secara wajib; ketiga, Pengabdian 

sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara 

sukarela atau secara wajib; dan keempat, Pengabdian sesuai dengan profesi. Bagi seorang 

pelajar tentulah hal yang mudah dilaksanakan untuk point pertama saja, yaitu belajar materi 

PPKN dan materi apa saja dengan sebaik-baiknya di sekolah sebagai wujud Bela Negara 

dalam segi “kognitif” (thinking). Sementara dari segi “keterampilan” (phsycomotor) perwujudan 

bela negara dilihat dari perbuatan keseharian dan karakter yang muncul. 

Satu hal yang saya nilai kurang adalah kebiasaan anak muda zaman sekarang sangat suka 

dengan hal-hal yang instan atau mudah. Hal ini menunjukkan bahwa proses usaha demi 

memperjuangkan sesuatu terabaikan. Proses untuk mencapai kesuksesan itu pun sangat 

penting. Membiasakan diri dalam mengikuti “proses” Ini merupakan salah satu latihan untuk  

meningkatkan ketahanan dalam Bela Negara. 

Selain itu, hal lain yang terkait dengan Bela Negara sebetulnya ada di sekitar kita. Contohnya 

membuang sampah pada tempatnya adalah salah satu implementasi bela negara. Dengan 

membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung kebersihan terjaga. Bila seluruh 

anggota masyarakat melakukan hal yang sama dalam hal membuang sampah, maka 

perbuatan itu akan menjadi budaya negara dan negara akan terlihat bersih. Seperti Negara 

Singapore ataupun Jepang. Dengan bersih tak ada sampah, maka penyakit tidak akan 

datang, sehingga kesehatan masyarakat akan meningkat.  Itulah salah satu implementasi 

Bela Negara.  
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Penutup 

Oleh karena itu kawan, mari kita sama-sama mengimplementasikan sikap bela negara 

dengan menjaga kebersihan. Selain itu, bagi kita sebagai siswa-siswi, hal termudah untuk 

mengimplementasikan bela negara nya adalah dengan cara belajar dengan sebaik-baiknya 

dan  mencintai proses belajar, jangan menuntut yang instan. 

 

------------------------------- YAKIN SUKSES BISA ----------------------------- 


