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Tannas Ina adalah kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang meliputiTannas Ina adalah kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang meliputiTannas Ina adalah kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang meliputiTannas Ina adalah kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang meliputiTannas Ina adalah kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang meliputiTannas Ina adalah kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang meliputiTannas Ina adalah kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang meliputiTannas Ina adalah kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang meliputi

segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. 

Tannas berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandungTannas berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandungTannas berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandungTannas berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandungTannas berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandungTannas berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandungTannas berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandungTannas berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung

kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapikemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapikemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapikemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapikemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapikemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapikemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapikemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dandandandandandandandan

mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baimengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baimengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baimengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baimengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baimengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baimengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baimengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yangk yangk yangk yangk yangk yangk yangk yang

datang dari luar maupun dalam dan untuk menjamin identitas, intedatang dari luar maupun dalam dan untuk menjamin identitas, intedatang dari luar maupun dalam dan untuk menjamin identitas, intedatang dari luar maupun dalam dan untuk menjamin identitas, intedatang dari luar maupun dalam dan untuk menjamin identitas, intedatang dari luar maupun dalam dan untuk menjamin identitas, intedatang dari luar maupun dalam dan untuk menjamin identitas, intedatang dari luar maupun dalam dan untuk menjamin identitas, integritas, gritas, gritas, gritas, gritas, gritas, gritas, gritas, 

kelangsunmgan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai kelangsunmgan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai kelangsunmgan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai kelangsunmgan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai kelangsunmgan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai kelangsunmgan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai kelangsunmgan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai kelangsunmgan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan tujuan tujuan tujuan tujuan tujuan tujuan tujuan 

nasionalnya.nasionalnya.nasionalnya.nasionalnya.nasionalnya.nasionalnya.nasionalnya.nasionalnya.

�������� Tannas adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan.Tannas adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan.Tannas adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan.Tannas adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan.Tannas adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan.Tannas adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan.Tannas adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan.Tannas adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan.
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kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan 
hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan 
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�� Hakikat Konsepsi Tannas Ina adalah pengaturan dan Hakikat Konsepsi Tannas Ina adalah pengaturan dan Hakikat Konsepsi Tannas Ina adalah pengaturan dan Hakikat Konsepsi Tannas Ina adalah pengaturan dan Hakikat Konsepsi Tannas Ina adalah pengaturan dan Hakikat Konsepsi Tannas Ina adalah pengaturan dan Hakikat Konsepsi Tannas Ina adalah pengaturan dan Hakikat Konsepsi Tannas Ina adalah pengaturan dan 
penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara 
seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek 
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Asas Tannas Ina adalah tata laku berdasarkan nilaiAsas Tannas Ina adalah tata laku berdasarkan nilaiAsas Tannas Ina adalah tata laku berdasarkan nilaiAsas Tannas Ina adalah tata laku berdasarkan nilaiAsas Tannas Ina adalah tata laku berdasarkan nilaiAsas Tannas Ina adalah tata laku berdasarkan nilaiAsas Tannas Ina adalah tata laku berdasarkan nilaiAsas Tannas Ina adalah tata laku berdasarkan nilai--------nilai nilai nilai nilai nilai nilai nilai nilai 
Pancasila, UUD 45, Wawasan Nusantara, yang Pancasila, UUD 45, Wawasan Nusantara, yang Pancasila, UUD 45, Wawasan Nusantara, yang Pancasila, UUD 45, Wawasan Nusantara, yang Pancasila, UUD 45, Wawasan Nusantara, yang Pancasila, UUD 45, Wawasan Nusantara, yang Pancasila, UUD 45, Wawasan Nusantara, yang Pancasila, UUD 45, Wawasan Nusantara, yang 
terdiri dari:terdiri dari:terdiri dari:terdiri dari:terdiri dari:terdiri dari:terdiri dari:terdiri dari:

1. Asas kesejahteraan dan keamanan1. Asas kesejahteraan dan keamanan1. Asas kesejahteraan dan keamanan1. Asas kesejahteraan dan keamanan1. Asas kesejahteraan dan keamanan1. Asas kesejahteraan dan keamanan1. Asas kesejahteraan dan keamanan1. Asas kesejahteraan dan keamanan

2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu

3. Asas mawas ke dalam dan ke luar 3. Asas mawas ke dalam dan ke luar 3. Asas mawas ke dalam dan ke luar 3. Asas mawas ke dalam dan ke luar 3. Asas mawas ke dalam dan ke luar 3. Asas mawas ke dalam dan ke luar 3. Asas mawas ke dalam dan ke luar 3. Asas mawas ke dalam dan ke luar 

4. Asas kekeluargaan4. Asas kekeluargaan4. Asas kekeluargaan4. Asas kekeluargaan4. Asas kekeluargaan4. Asas kekeluargaan4. Asas kekeluargaan4. Asas kekeluargaan
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1. Mandiri1. Mandiri1. Mandiri1. Mandiri1. Mandiri1. Mandiri1. Mandiri1. Mandiri

2. Dinamis2. Dinamis2. Dinamis2. Dinamis2. Dinamis2. Dinamis2. Dinamis2. Dinamis

3. Wibawa3. Wibawa3. Wibawa3. Wibawa3. Wibawa3. Wibawa3. Wibawa3. Wibawa

4. Konsultasi & Kerjasama4. Konsultasi & Kerjasama4. Konsultasi & Kerjasama4. Konsultasi & Kerjasama4. Konsultasi & Kerjasama4. Konsultasi & Kerjasama4. Konsultasi & Kerjasama4. Konsultasi & Kerjasama
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1. Pengaruh Aspek Ideologi1. Pengaruh Aspek Ideologi

a. Ideologi Duniaa. Ideologi Dunia

1) Liberalisme1) Liberalisme

2) Komunisme2) Komunisme

3) Paham Agama3) Paham Agama

b. Ideologi Pancasilab. Ideologi Pancasila

2. Pengaruh Aspek Politik2. Pengaruh Aspek Politik

a. Politik Dalam Negeria. Politik Dalam Negeri

b. Politik Luar Negerib. Politik Luar Negeri

3. 3. PengaruhPengaruh AspekAspek EkonomiEkonomi

4. 4. PengaruhPengaruh AspekAspek SosialSosial
BudayaBudaya

1) 1) KebudayaanKebudayaan DaerahDaerah

2) 2) KebudayaanKebudayaan NasionalNasional

3) 3) IntegrasiIntegrasi NasionalNasional

5. 5. PengaruhPengaruh AspekAspek
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