
WAWASAN KEBANGSAAN



SELAMAT
DATANG

SISWA
BARU

Seribu orang tua hanya bisa
bermimpi, tetapi seorang pemuda

mampu mengubah dunia



Sejarah Wawasan
Kebangsaan

Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang

membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan seperti penjajahan oleh

Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang.

Perjuangan waktu itu belum membuahkan hasil karena’ belum adanya

persatuan dan kesatuan

Pada 20 Oktober 1908 mulailah muncul pergerakan dari rakyat Indonesia,

sehigga dinilai sebagai tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang

bersifat nasional. Kemudian tekat tersebut dikukuhkan kembali dengan

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan ikrar ‘ Satu Nusa, Satu Bangsa,

dan menjunjung tinggi bahasa persatuan Bahasa Indonesia .

wawasan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah,

bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus



Pengertian
Wawasan
Kebangsaan

W A W A S A N  K E B A N G S A A N

Istilah wawasan kebangsaan

terdiri dari dua suku kata yaitu

“wawasan” dan “kebangsaan”.

Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia secara etmologis

istilah wawasan berarti (1) hasil

mewawas, tinjauan



01 Kepentingan/ Tujuan yang sama

02 Solidaritas

Keadilan03

Kerjasama04

Kejujuran05

ASAS
WAWASAN
KEBANGSAAN

Kesetiaan terhadap kesepakatan06



W A W A S A N  K E B A N G S A A N

Wawasan kebangsaan merupakan konsep politik

bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai

satu kesatuan yang meliputi darat, laut dan udara

yang mempersatukan bangsa dan negara secara

menyeluruh yang mencakup semua bidang kehidupan

nasional yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial

budaya dan hankam.

Wawasan kebangsaan sebagai konsepsi politik dan

kenegaraan yang merupakan manisfestasi pemikiran

politik bangsa Indonesia. Sebagai satu kesatuan

negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik

Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin

nasional yang disebut dengan Wawaasan Nusantara

dan politik luar negeri bebas aktif

Mengapa Wawasan
Kebangsaan Harus
Ada?



W A W A S A N  K E B A N G S A A N

EMPAT PILAR
KEBANGSAAN

Pilar Kebangsaan adalah soko guru

(tiang penyangga yang kokoh) yang

membuat seluruh rakyat Indonesia

merasa aman, nyama, sejahtera,

tentram dan terhindar dari berbagai

jenis gangguan dan bencana. 

Pencetus 4 Pilar kebangsaan adalah

Ketua MPR RI Taufik Kemas. Beliau

menerima gelar kehormatan dari

Universitas Trisakti berupa gelar Doktor

Honoris Apertura



PANCASILA

Pancasila merupakan landasan atau pilar

pertama yang menyokong kekokohan yang dimiliki

bangsa Indonesia. 

Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara

majemuk dengan keanekaragaman yang

dimilikinya. Oleh karena itu sistem kepercayaan

yang dimiliki diharapkan mampu mengakomodir

atau menjembatani seluruh keberagaman tersebut



W A W A S A N  K E B A N G S A A N

UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 atau yang
disingkat UUD 1945 menjadi pilar
kedua yang menyangga kehidupan
berbangsa dan bernegara. Masyarakat
luas dapat memahami makna yang
dimaksudkan dalam teks pembukaan
UUD 1945.
Pasal-pasal yang terdapat dalam UUD
1945 merupakan batang tubuh. Oleh
karena itu jika tidak memahami makna
dari teks pembukaan UUD 1945 tidak
akan mungkin bisa mengevaluasi
batang tubuh yang menjadi derivat



W A W A S A N  K E B A N G S A A N

Masing-masing negara di dunia

memiliki bentuk negaranya sendiri.

Bentuk negara yang dimiliki

Indonesia adalah NKRI (Negara

Kesatuan Republik Indonesia)

NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA
(NKRI)



BHINEKA TUNGGAL IKA

Bhineka Tunggal Ika memiliki arti walau berbeda-beda namun

tetap satu jua. Semboyan ini merupakan semboyan negara

Indonesia yang pertama kali dicetuskan oleh Mpu Tantular.

Mpu tantular merupakan seorang Pujangga pada masa

kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja

Hayamwuruk (1350-1389). 

Pada masa itu rakyat Majapahit hidup rukun, meski rakyat

menganut kepercayaan yang berbeda.

Oleh karena itu tujuan dibuat emboyan ini diharapkan bisa

mencegah perpecahan meski banyak perbedaan



KESIMPULAN

Wawasan Kebangsaan dapat dimulai
dari diri sendiri, kemudian keluarga,
komunitas, desa, hingga skala lebih
besar seperti Negara.
4 Pilar kebangsaan merupakan aspek
penting yang harus  dipegang teguh
agar persatuan dan kesatuan tetap
terjaga.


