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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 Upaya mengganti Pendidikan Kewiraan menjadi Pendidikan 

Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi menemukan 

momentumnya secara subtantif dalam kerangka pembangunan 

demokrasi yang merupakan amanat gerakan reformasi, maupun 

secara legal melalui Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. 

 Dalam konteks pendidikan nasional, pendidikan 

kewarganegaraan dijadikan sebagai wadah dan instrumen untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu “berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Di samping itu, Pendidikan 

Kewarganegaraan berfungsi juga sebagai instrumen pelaksana 

pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 
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Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah 

menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu  

mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya 

mewarganegarakan individu atau orang-orang yang hidup dalam 

suatu negara merupakan tugas pokok negara.  

 Konsep warga negara yang cerdas dan baik (smart and good 

citizenship) sangat bergantung dari pandangan hidup dan sistem 

politik negara yang bersangkutan. Tetapi, hal yang patut 

disayangkan di masa lalu adalah pelaksanaan pendidikan 

kewarganegaraan tersebut tak pernah lepas dari pengaruh 

kepentingan pemerintah yang berkuasa. Alih-alih mendidik bangsa 

menjadi lebih demokratis dan toleran, pendidikan 

kewarganegaraan, khususnya sepanjang kekuasaan Orde Baru, 

telah direkayasa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan 

melalui cara-cara indoktrinisasi, manipulasi atas demokrasi dan 

Pancasila, dan tindakan paradoks penguasa Orde Baru. Sikap 

paradoks pemerintah Orde Baru terlihat tidak sejalannya antara 

Program Pendidikan Kewiraan dan Pancasila dengan perilaku 

kalangan elite Orde baru dalam mengelola negara yang penuh 

dengan praktik korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

 Pendidikan kewarganegaraan bukan sesuatu yang baru 

dalam sejarah pendidikan nasional di Indonesia. Beragam model 

sebutan   bagi     Pendidikan    Kewarganegaraan   dengan bermacam  
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komponennya telah banyak dilakukan pemerintah Republik 

Indonesia. Di antara nama-nama tersebut antara lain: pelajaran 

Civics (1957/1962), Pendidikan Kemasyarakatan yang merupakan 

integrasi sejarah, ilmu bumi, dan kewarganegaraan (1964), 

Pendidikan Kewargaan Negara (1968/1969), Pendidikan 

Kewarganegaraan, Civics, dan Hukum (1973), Pendidikan Moral 

Pancasila atau PMP (1975/1984), dan PPKn (1994). Sejak reformasi 

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, mengacu pada 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 di atas, 

diwujudkan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. 

 Dalam pelaksanaannya Pendidikan Kewarganegaraan ini 

mengacu pada Surat Keputusan Dirjen Dikti 

No.267/Dikti/Kep./2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata 

Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan 

di Perguruan Tinggi, yang selanjutnya, diperbaharui dengan Surat 

Keputusan Dirjen Dikti No.38/Dikti/2002 tentang Rambu-rambu 

Pelaksanaan Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan 

Tinggi. 

 Pendidikan Kewarganegaraan dengan pijakan 

pembangunan karakter bangsa sangat relevan untuk dilakukan saat 

ini di mana perilaku demokrasi masyarakat masih banyak 

disalahpahami oleh kebanyakan warga negara Indonesia.  
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Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi media pertemuan 

beragam nilai baik yang bersifat universal maupun lokal dengan 

khazanah pemikiran dan nilai Indonesia yang dapat menjadi sebagai 

panduan bersama bangsa Indonesia. Keragaman dalam persatuan 

tergambar dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila, 

merupakan ruang kreatif bagi bangsa Indonesia untuk 

menyinergikan hal-hal yang baik di masa lalu dengan nilai dan 

prinsip demokrasi yang saat ini dinilai sebagai sistem politik paling 

baik di antara sistem-sistem yang pernah ada di dunia. Prinsip 

kemajemukan dalam Pancasila dapat bersinergis secara dinamis 

dengan tata kehidupan masyarakat dunia yang semakin 

mengglobal. Melalui paradigma pembelajaran ini Pendidikan 

Kewarganegaraan diharapkan mampu menjadi laboratorium bagi 

pembumian prinsip-prinsip demokrasi yang diintegrasikan dengan 

nilai-nilai luhur keindonesiaan di kalagangan generasi muda.  
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B. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara 

Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia 

yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 

1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam 

perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara 

Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan 

manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh 

dan tegaknya kekuasaan yang berlindung di balik legitimasi ideologi 

negara Pancasila. 

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas gerakan reformasi 

berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila 

yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang hal ini 

direalisasikan melalui Ketetapan sidang istimewa MPR Tahun 1998 

No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI 

No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Pengahayatan dan Pengamalan 

Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang 

Penegasan Pancasila sebagai dasar negara. 

Monopoli Pancasila demi kepentingan kekuasaan oleh 

penguasa inilah yang harus segera diakhiri. Banyak kalangan elit 

politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila 

merupakan label politik Orde Baru. Sehingga mengembangkan dan 

mengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan 

Orde Baru. Pandangan yang sinis serta upaya melemahkan peranan  
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ideologi Pancasila pada era Reformasi dewasa ini akan berakibat 

fatal bagi bangsa Indonesia yaitu melemahkan kepercayaan rakyat 

terhadap ideologi negara yang kemudian pada gilirannya akan 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia  yang telah 

lama dibina, dipelihara serta didambakan bangsa Indonesia sejak 

dahulu. Oleh karena itu tugas perguruan tinggi memiliki tugas untuk 

mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada semua mahasiswa 

untuk benar-benar mampu memahami Pancasila secara ilmiah dan 

objektif. 

 

1. Pengertian Ideologi 

 Istilah ideologi berasal dari kata “idea” yang berarti gagasan, 

konsep, pengertian dasar, cita-cita dan “logos”, yang berarti ilmu. 

Kata “idea” berasal dari bahasa Yunani “eidos” yang artinya bentuk. 

Di samping itu kata “idein” yang artinya melihat. Maka secara 

harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide (the 

science of ideas) atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. 

 Dalam pengertian sehari-hari, “idea” disamakan artinya 

dengan “cita-cita”. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang 

bersifat tetap, yang harus dicapai; sehingga cita-cita yang bersifat 

tetap itu merupakan dasar, pandangan atau faham. Pada 

hakekatnya antara dasar dan cita-cita itu sebenarnya dapat 

merupakan     satu kesatuan. Dasar  ditetapkan adanya cita-cita yang  
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mau dicapai. Sebaliknya, cita-cita ditetapkan berdasarkan atas suatu 

landasan, asas, atau dasar yang telah ditetapkan pula. Dengan 

demikian ideologi mencakup pengertian tentang idea-idea, 

pengertian-pengertian dasar, gagasan-gagasan dan cita-cita. 

 Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai 

kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, 

kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang 

menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia 

tertentu dalam pelbagai bidang kehidupan. Yang meliputi bidang 

politik (termasuk didalamnya pertahanan dan keamanan), bidang 

sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan. 

Maka ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-

cita yang menjadi basis bagi sutau teori atau sistem kenegaraan 

untuk seluruh rakyat dan Bangsa yang bersangkutan pada 

hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki 

ciri sebagai berikut: 

1. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup 

kebangsaan dan kenegaraan; 

2. Oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerohanian, 

pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, 

pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, 

dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan, 

dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. 



  

8 
 

 

 

 

 

 

2. Ideologi Terbuka dan ideologi Tertutup 

 Ideologi sebagai suatu sistem pemikiran (system of thought), 

maka ideologi terbuka itu merupakan suatu sistem pemikiran 

terbuka. Sedangkan ideologi tertutup itu merupakan suatu sistem 

pemikiran tertutup. Suatu ideologi tertutup dapat dikenali dari 

beberapa ciri khas. Ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup 

dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita satu kelompok 

orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan 

memperbaharui masyarakat. Dengan demikian adalah menjadi ciri 

ideologi tertutup bahwa atas nama ideologi dibenarkan 

pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. 

Tanda pengenal lain mengenai ideologi tertutup adalah isinya 

bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan 

intinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang 

keras, yang diajukan dengan mutlak. Jadi ciri khas ideologi tertutup 

adalah bahwa  berapapun besarnya perbedaan tuntutan berbagai 

ideologi yang memungkinkan hidup dalam masyarakat itu, akan 

selalu ada tuntutan mutlak bahwa orang harus taat kepada ideologi 

tersebut. 

 Yang berlaku bagi ideologi tertutup, tidak berlaku bagi 

ideologi terbuka. Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai 

dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan 

diambil    dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat  
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itu sendiri. Dasarnya bukannya keyakinan ideologis sekelompok 

orang, melainkan hasil musyawarah dan konsensus dari masyarakat 

tersebut. Ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara melainkan 

digali dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, 

ideologi terbuka adalah milik seluruh rakyat, dan masyarakat dalam 

menemukan ‘dirinya’, ‘kepribadiannya’ di dalam ideologi tersebut. 

 

3. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka 

Pancasila sebagai suatu  ideologi tidak bersifat kaku dan 

tertutup namun bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa 

ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan 

senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. 

Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai 

dasar Pancasila namun mengeksplesitkan wawasannya secara lebih 

konkrit, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk 

memecahkan masalah-masalah baru dan aktual. 

Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai 

yang mendasar yang lebih bersifat tetap dan tidak berubah, dan 

tidak langsung bersifat operasional, oleh karena itu setiap kali harus 

dieskplisitkan. Eksplisitasi ini dilakukan dengan menghadapkannya 

pada berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui 

penjabaran ideologi dilaksanakan dengan interpretasi yang kritis 

dan    rasional. Misalnya   keterbukaan ideologi Pancasila antara lain  
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dalam kaitannya dengan pers (pers pancasila, dalam kaitannya 

dengan pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum, dan 

kebudayaan dan bidang-bidang lainnya). Sebagai suatu ideologi 

yang bersifat terbuka maka Pancasila memiliki dimensi sebagai 

berikut: 

a. Dimensi Idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung 

dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yaitu 

hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila: 

ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 

Maka dimensi idealistis Pancasila bersumber pada nilai-nilai 

filosofis. 

b. Dimensi Normatif, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 

perlu dijabarkan dalam suatu sistem normatif, sebagaimana 

terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang memiliki 

kedudukan tertinggi dalam tertib hukum  Indonesia. Dalam 

pengetian ini maka Pembukaan yang didalamnya memuat 

Pancasila dalam alinea IV, berkedudukan sebagai 

‘staatsfundamentalnorm’ (pokok kaidah negara yang 

fundamental). Dalam pengertian ini ideologi Pancasila agar 

mampu dijabarkan ke dalam langkah operasional perlu 

memiliki norma yang jelas. 

c. Dimensi Realistis, suatu ideologi harus mampu mencerminkan 

realistis   yang   hidup dan  berkembang dalam masyarakat. Oleh  
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karena itu Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal 

serta normatif maka Pancasila harus mampu dijabarkan dalam 

kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya 

bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan 

negara. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi terbuka 

tidak bersifat ‘utopis’ yang hanya berisi ide-ide yang 

mengawang, namun bersifat realistis artinya mampu dijabarkan 

dalam kehidupan yang nyata dalam berbagai bidang. 

 

C. Pancasila Sebagai Falsafah Negara 

 Secara yuridis Pancasila sebagai dasar negara tertuang 

dalam Pembukaan UUD 1945 aline ke-IV yang berbunyi: 

“...............maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan 

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara 

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar 

kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil 

dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan.” 

 

Pancasila disebut sebagai dasar filsafat negara, Philosofische 

Gronslag dari negara mengandung konsekuensi bahwa setiap aspek 

penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Hal   itu  meliputi   segala    peraturan     perundang-undangan dalam  
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negara, moral negara, kekuasaan negara, rakyat, bangsa, wawasan 

nusantara, pemerintahan dan aspek-aspek kenegaraan yang 

lainnya. Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya 

merupakan suatu sumber nilai bagi bangsa dan negara Indonesia. 

Maka seluruh aspek dalam penyelenggaraan negara didasarkan dan 

diliputi oleh nilai-nilai Pancasila. Sehingga Pancasila sebagai dasar 

filsafat negara pada hakikatnya merupakan asas kerokhanian 

negara. 

Dalam pengertian inilah maka Pancasila berkedudukan 

sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, atau dengan 

perkataan lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang 

tercantum dalam ketentuan tertib hukum tertinggi yaitu 

Pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan lebih lanjut dalam 

pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebathinan dari UUD 

1945, yang pada akhirnya perlu dikonkritisasikan (dijabarkan) 

dalam UUD 1945 (pasal-pasal UUD 1945) serta hukum positif 

lainnya. Kedudukan Pancasila yang demikian ini dapat dirincikan 

sebagai berikut: 

a. Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum 

(sumber tertib hukum) Indonesia.  

b. Meliputi suasana kebhatinan (geistlichenhintergrund) dari 

Undang-Undang Dasar. 
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c. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik 

yang tertulis maupun yang tidak tertulis). 

d. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 

mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain 

penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti (moral) 

kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral 

rakyat yang luhur. 

e. Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, bagi para 

penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan ( juga para 

penyelenggara partai dan golongan fungsional). Dengan 

semangat yang bersumber pada asas kerokhanian negara 

sebagai pandangan hidup bangsa maka dinamika masyarakat 

dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerokhanian 

Pancasila. 

 

D. Pancasila sebagai Suatu Sistem Nilai 

1. Pengertian Nilai 

 Nilai atau ‘value’ (bahasa Inggris) termasuk pengertian 

filsafat yaitu Filsafat Nilai (Axiology, Theory of Value).  Nilai adalah 

sesuatu yang berharga, baik, dan berguna bagi manusia. Selain itu, 

nilai juga diartikan sebagai suatu penetapan atau suatu kualitas 

yang menyangkut jenis dan minat.  
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Max Scheler mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada, 

tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Nilai-nilai itu secara 

senyatanya ada yang tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan 

dengan nilai-nilai lainnya. Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai 

dapat dikelompokkan dalam tingkatan sebagai berikut: 

a. Nilai-nilai Kenikmatan: dalam tingkat ini terdapat deretan nilai-

nilai yang mengenakkan dan tidak mengenakkan, yang 

menyebabkan orang senang atau tidak senang. 

b. Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapat deretan nilai-

nilai yang penting bagi kehidupan misalnya kesehatan, 

kesejahteraan, kesegaran jasmani. 

c. Nilai-nilai Kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai 

kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan 

jasmani maupun lingkungan. Misalnya keindahan, kebenaran, 

dan pengetahuan murni. 

d. Nilai-nilai kerohanian: dalam tingkat ini terdapatlah modalitas 

nilai dari yang suci dan tak suci. Nilai-nilai semacam ini 

terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi. 

Walter G.Everet menggolong-golongkan nilai-nilai 

manusiawi ke dalam delapan kelompok, yaitu: 

a. Nilai-nilai ekonomis (ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi 

semua benda yang dapat dibeli). 

 



  

15 
 

 

 

 

 

 

b. Nilai-nilai kejasmanian (membantu pada kesehatan, efisiensi, 

dan keindahan dari kehidupan badan). 

c. Nilai-nilai hiburan (nilai-nilai permainan dan waktu senggang 

yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan). 

d. Nilai-nilai sosial (berasal mula dari pelbagai bentuk 

perserikatan manusia). 

e. Nilai-nilai watak (keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan 

sosial yang diinginkan). 

f. Nilai-nilai estetis (nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya 

seni). 

g. Nilai-nilai intelektual (nilai-nilai pengetahuan dan pengejaran 

kebenaran). 

h. Nilai-nilai keagamaan. 

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga, yaitu: 

1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani 

manusia. 

2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia 

untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. 

3) Nilai kerohanian,yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani 

manusia. Dibedakan atas empat macam: 

a) Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, 

cipta) manusia; 
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b) Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada 

unsur rasa manusia; 

c) Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur 

kehendak manusia; 

d) Nilai relegius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi 

dan mutlak, yang bersumber kepada kepercayaan atau 

keyakinan manusia. 

Dalam Filsafat Pancasila juga disebutkan bahwa ada 3 (tiga) 

tingkatan nilai, yaitu: 

1. Nilai dasar 

Nilai yang mendasari nilai instrumental. Nilai dasar yaitu asas-

asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat sedikit banyak 

mutlak. Kita menerima nilai dasar itu sebagai sesuatu yang 

benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. 

2. Nilai instrumental 

Nilai sebagai pelaksanaan umum dari nilai dasar. Umumnya 

berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya 

akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-

lembaga negara. 

3. Nilai Praksis 

Nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai 

praksis   sesungguhnya   menjadi    batu ujian, apakah nilai dasar  
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dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam msayarakat 

Indonesia. 

Menurut Notonagoro bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk 

nilai kerokhanian, tetapi nilai-nilai kerokhanian yang mengakui 

nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila 

yang tergolong nilai kerokhanian itu juga megandung nilai-nilai lain 

secara lengkap dan harmonis yaitu nilai material, nilai vital, nilai 

kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan, nilai moral, 

maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematik-

hierarkhis, dimana sila pertama yaitu sebagai basisnya sampai 

dengan sila Keadilan Sosial sebagai tujuannya. 

 

2. Nilai-nilai Pancasila Sebagai Suatu Sistem 

 Isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan 

atas hakikat Pancasila yang umum universal yang merupakan 

substansi sila-sila Pancasila, sebagai pedoman pelaksanaan 

penyelenggaraan negara yaitu dasar negara yang bersifat umum 

kolektif serta realisasi pengamalan Pancasila yang bersifat khusus 

dan konkrit. 

 Hakikat Pancasila adalah merupakan nilai, adapun sebagai 

pedoman negara adalah merupakan norma adapun aktualisai atau 

pengamalannya adalah merupakan realisasi konkrit Pancasila. 

Substansi     Pancasila     dengan    kelima silanya yang terdapat pada  



  

18 
 

 

 

 

 

 

ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan 

merupakan suatu sistem nilai. 

 Prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu itu 

merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang akan dicapai oleh 

bangsa Indonesia yang diwujudkan menjadi kenyataan konkrit 

dalam kehidupannya baik dalam bermasyarakat berbangsa dan 

bernegara. Namun di samping itu prinsip-prinsip dasar tersebut 

sebenarnya juga diangkat dari kenyataan real. Prinsip-prinsip dasar 

tersebut telah menjelma dalam tertib sosial, tertib masyarakat, dan 

tertin kehidupan bangsa Indonesia yang dapat ditemukan dalam 

adat-istiadat, kebudayaan serta kehidupan keagamaan bangsa 

Indonesia. 

 Dengan demikian sesuai dengan isi yang terkandung dalam 

Pancasila secara ontologis mengandung tiga masalah pokok 

kehidupan manusia yaitu bagaimana seharusnya manusia itu 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap dirinya sendiri serta 

terhadap manusia lain dan masyarakat sehingga dengan demikian 

maka dalam Pancasila itu terkandung implikasi moral yang 

terkandung dalam substansi Pancasila yang merupakan suatu nilai. 

 Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai 

tingkatan dalam hal kuantitas maupun kualitasnya, namun nilai-

nilai itu sebagaimana yang dipahami bahwa sila-sila Pancasila itu 

pada    hakikatnya   merupakan   suatu kesatuan yang bulat dan utuh  
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atau merupakan suatu kesatuan organik bertingkat dan berbentuk 

piramidal. Nilai-nilai itu berhubungan erat dan tidak dapat 

dipisahkan dari yang lainnya, sehingga nilai-nilai itu masing-masing 

merupakan bagian yang integral dari suatu sistem nilai yang 

dimiliki bangsa Indonesia, yang akan memberikan pola atau 

patroon bagi sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia. 

 Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk nilai 

kerokhanian yang tertinggi adapun nilai-nilai tersebut berturut-

turut nilai ketuhanan adalah termasuk nilai yang tertinggi karena 

nilai ketuhanan adalah bersifat mutlak. Berikutnya sila 

kemanusiaan, adalah sebagai pengkhususan nilai ketuhanan karena 

manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan manusia 

adalah sebagai makhluk Tuhan. Nilai ketuhanan dan nilai 

kemanusiaan dilihat dari tingkatannya adalah lebih tinggi daripada 

nilai-nilai kenegaraan yang terkandung dalam ketiga sila lainnya 

yaitu sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan, karena ketiga 

nilai tersebut berkaitan dengan kehidupan kenegaraan. 

 Suatu hal yang perlu diperhatikan yaitu meskipun nilai-nilai 

yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berbeda-beda dan 

memiliki tingkatan serta luas yang berbeda-beda pula namun 

keseluruhan nilai tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak 

saling bertentangan. 
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3. Inti Isi Sila-sila Pancasila 

Sebagai suatu dasar filsafat negara maka sila-sila Pancasila 

merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila itu 

pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun  dalam 

setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara 

satu dengan lainnya, namun kesemuanya itu tidak lain merupakan 

suatu kesatuan yang sistematis. Adapun nilai-nilai yang terkandung 

dalam setiap sila adalah sebagai berikut: 

a. Ketuhanan Yang Maha Esa 

 Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan 

menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha 

Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai 

pengejawatahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 

Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 

dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral 

penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintahan negara, 

hukum, dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan hak 

asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Demikianlah nilai-nilai etis yang terkandung dalam sial 

Ketuhanan Yang Maha Esa yang dengan sendirinya sila pertama 

tersebut mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya. 
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b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

 Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab secara sistematis 

didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta 

mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Sila kemanusiaan 

sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, 

kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan ini bersumber 

pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah 

susunan kodrat rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat individu dan 

makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi berdiri sendiri 

dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 

 Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa 

negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia 

sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan 

kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan 

negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat 

dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai 

hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-

undangan negara. 

 Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung 

nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang 

didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan 

dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik 

terhadap     diri     sendiri,     terhadap     sesama    manusia    maupun  
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lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah 

perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, 

bermoral, dan beragama. 

 Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna 

bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan 

beradab harus berkodrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian 

bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri 

sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap bangsa dan 

negara, adil terhadap lingkungannya, serta adil terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa.  

 Konsekuensinya nilai yang terkandung dalam kemanusiaan 

yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan 

martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, 

menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas 

kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, 

status sosial maupun agama. Mengembangkan sikap saling 

mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena 

terhadap sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan. 

c. Persatuan Indonesia 

 Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia tidak 

dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila 

merupakan    suatu    kesatuan yang sistematis. Dalam sila Persatuan  
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Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai 

penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk 

individu dan makhluk sosial. Negara adalah merupakan suatu 

persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang 

membentuk negara yang berupa, suku, ras, kelompok, golongan 

maupun kelompok agama.  Oleh karena itu perbedaan agama adalah 

merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas 

elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya negara 

adalah beraneka ragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam suatu 

persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka Bhinneka Tunggal 

Ika. Perbedaan bukannya untuk diruncingkan menjadi konflik dan 

permusuhan melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling 

menguntungkan yaitu persatuan bersama dalam kehidupan 

bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. 

d. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan 

dalam Permusyawaratan/Perwakilan 

 Nilai yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 

adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat 

kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. 

Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu yang bertujuan 

mewujudkan     harkat    dan martabat manusia dalam suatu wilayah  
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negara. Rakyat adalah merupakan subjek pendukung pokok negara. 

Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat 

merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam sila 

kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus 

dilaksanakan dalam hidup negara. Maka nilai-nilai demokrasi yang 

terkandung dalam sila kedua adalah (1) adanya kebebasan yang 

harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat 

bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa (2) 

Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, (3) Menjamin 

dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama, 

(4) Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, 

karena perbedaan adalah merupakan bawaan kodrat manusia, (5) 

Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap 

individu, kelompok, ras, suku maupun agama, (6) Mengarahkan 

perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab, (7) 

Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan 

yang beradab, (8) Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan 

dalam kehidupan sosial agar tercapai tujuan bersama. 

 Demikianlah nilai-nilai yang terkandung dalam sila 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan . Seterusnya nilai-nilai tersebut 

dikonkritisasikan     dalam   kehidupan   bersama    yaitu   kehidupan  
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kenegaraan baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek 

politik, maupun aspek hukum dan peraturan perundang-undangan. 

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

 Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia yakni terkandung nilai-nilai yang 

merupaka perwujudan tujuan negara sebagai tujuan hidup dalam 

hidup bersama. Maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai 

keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama 

(kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh 

hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan 

manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, 

manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan 

manusia dengan Tuhannya. 
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BAB II 

IDENTITAS NASIONAL 

 

 

A. Hakikat Bangsa 

Konsep bangsa memiliki 2 (dua) pengertian  yaitu bangsa 

dalam pengertian sosiologis antropologis dan bangsa dalam 

pengertian politis.  

1. Bangsa dalam Arti Sosiologis Antropologis 

Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah 

persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-

masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan 

ras, bahasa, agama, dan adat-istiadat. Jadi, mereka menjadi satu 

bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, 

bahasa, dan sebagainya. Ikatan demikian disebut ikatan primordial. 

Persekutuan hidup masyarakat semacam ini dalam suatu negara 

dapat merupakan persekutuan hidup yang mayoritas dan dapat 

pula persekutuan hidup minoritas. 

Suatu Negara dapat terdiri dari beberapa suku bangsa. 

Misalnya Amerika Serikat terdiri dari bangsa Negro, bangsa Indian, 

bangsa Cina, bangsa Yahudi, dan lain-lainnya yang dahulunya 

merupakan kaum pendatang. Sri Lanka terdiri dari bangsa Sinhala 

dan   bangsa    Tamil. Yugoslavia    dahulu terdiri dari banyak bangsa  
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seperti Serbia, Bosnia, Montenegro. Bangsa Indonesia terdiri dari 

berbagai bangsa yang tersebar dari Aceh sampai Irian Jaya, seperti 

Batak, Minangkabau, Sunda, Dayak, Bandar, dan sebagainya. 

Sebuah bangsa dapat pula tersebar di beberapa negara. 

Misalnya bangsa Arab tersebar di berbagai negara di sekitar Timur 

Tengah. Bangsa Yahudi terdapat di beberapa Negara Eropa dan 

Amerika Serikat. 

2. Bangsa dalam Arti Politis 

Bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat 

dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan 

negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. 

Jadi, mereka diikat oleh kekuasaan politik, yaitu negara. 

Jadi, bangsa dalam arti politik adalah bangsa yang sudah 

bernegara dan mengakui serta tunduk pada kekuasaan dari negara 

yang bersangkutan. Setelah mereka bernegara, terciptalah bangsa. 

Misalnya, kemunculan bangsa Indonesia (arti politis) setelah 

terciptanya negara Indonesia. 

Bangsa dalam arti sosiologis antropologis sekarang ini lebih 

dikenal dengan istilah ethnic, suku, atau suku bangsa. Ini untuk 

membedakan dengan bangsa yang sudah beralih dalam arti politis. 

Namun, kita masih mendengar istilah bangsa dalam arti sosiologis 

antropologis untuk menunjuk pada persekutuan hidup tersebut. 

Misalnya    bangsa Moro, bangsa Yahudi, bangsa Kurdi, Jawa, Betawi,  
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Madura, Dayak, Asmat, Dani, dan lain-lain. Indonesia dikenal 

sebagai bangsa yang heterogen, karena ada banyak bangsa di 

dalamnya. 

 

B. Cultural Unity dan Political Unity 

Melalui pemahaman yang kurang lebih sama, bangsa pada 

dasarnya memiliki dua arti yaitu bangsa dalam pengertian 

kebudayaan (cultural unity) dan bangsa dalam pengertian politik 

kenegaraan (political unity). Cultural unity adalah bangsa dalam 

pengertian antropologi/sosiologi, sedangkan political unity adalah 

bangsa dalam pengertian politik kenegaraan. 

1. Identitas Curtural Unity atau Identitas Kesukubangsaan 

Curtural unity merujuk pada bangsa dalam pengertian 

kebudayaan atau bangsa dalam arti sosiologis antropologis. 

Curtural unity disatukan oleh adanya kesamaan dalam hal ras, 

suku, agama, adat dan budaya, keturunan (darah) dan daerah 

asal (homeland). Unsur-unsur ini menjadi identitas kelompok 

bangsa yang bersangkutan sehingga bisa dibedakan dengan 

bangsa lain. Identitas curtural unity dapat disebut identitas 

kesukubangsaan. 

Curtural unity terjadi karena suatu masyarakat itu 

merupakan satu persekutuan hidup berdiri sendiri yang merasa 

satu    kesatuan    dalam   hal ras, religi, bahasa, sejarah, dan adat  
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istiadat. Mereka yang tergabung dalam cultural unity mungkin 

merupakan persekutuan yang mayoritas atau minoritas. Mereka 

yang tergabung dalam cultural unity mungkin juga tercakup di 

satu negara atau berada di banyak negara. Dewasa ini sukar kita 

dapatkan secara murni cultural unity yang ada di suatu negara, 

kecuali suku-suku terasing yang masih bertahan. Cultural unity 

sudah menyebar di banyak negara, yang hal ini disebabkan oleh 

adanya migrasi, akulturasi, dan naturalisasi. Justru sekarang ini 

banyak bangsa menyebar di banyak negara sehingga sebuah 

negara terdiri dari banyak bangsa. Negara tersebut menjadi 

bangsa yang heterogen, seperti Amerika Serikat yang banyak 

berdatangan bangsa-bangsa di dunia. Negara yang relatif 

homogeny semakin sedikit. Contoh, Jepang dan Israel. 

Identitas yang dimiliki oleh sebuah curtural unity kurang 

lebih bersifat askriptif (sudah ada sejak lahir), bersifat alamiah 

(bawaan), primer, dan etnik. Setiap anggota curtural unity 

memiliki kesetiaan atau loyalitas pada identitasnya. Identitas 

demikian dapat pula disebut identitas primordial. 

Loyalitas primordialnya pada umumnya kuat dan langgeng 

(bertahan lama). Orang-orang yang bersatu dalam kesatuan 

primordial memiliki ikatan emosional yang kuat serta melahirkan 

solidaritas erat. Solidaritas mereka akan semakin kuat manakala 

berhadapan dengan kelompok primordial lainnya. 
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2. Identitas Political Unity atau Identitas Kebangsaan 

Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian 

politik yaitu bangsa-negara. Kesamaan primordial dapat saja 

menciptakan bangsa tersebut untuk bernegara. Negara yang 

terbentuk berasal dari satu bangsa dengan identitas primordial 

yang sama. Namun dewasa ini, negara yang relatif homogeny, 

yang hanya terdiri dari satu bangsa tidak banyak terjadi. 

Umumnya negara yang terbentuk adalah heterogen, terdiri dari 

banyak bangsa di dalamnya. Negara baru perlu menciptakan 

identitas yang baru pula untuk bangsanya. Identitas itu disebut 

kebangsaan atau identitas nasional.  

Identitas-identitas kebangsaan itu merupakan kesepakatan 

dari banyak bangsa di dalamnya. Identitas nasional itu dapat 

berasal dari identitas sebuah bangsa di dalamnya yang 

selanjutnya disepakati sebagai identitas nasionalnya. Identitas 

kebangsaan bersifat buatan, sekunder, etis, dan nasional. 

Beberapa bentuk identitas nasional adalah bahasa nasional, 

lambang nasional, semboyan nasional, bendera nasional, dan 

ideologi nasional. 

Kesediaan dan kesetiaan warga bangsa untuk mendukung 

identitas nasional itu perlu ditanamkan, dipupuk, dan 

dikembangkan secara terus-menerus. Hal ini disebabkan warga 

juga memiliki kesetiaan pada identitas kelompoknya yang justru  
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lebih dahulu daripada kesetiaan pada identitas nasional. 

Kesetiaan pada identitas nasional amat penting karena dapat 

mempersatukan warga bangsa itu sebagai satu bangsa dalam 

satu negara. 

Di negara yang heterogen atau negara yang proses 

pembentukannya model mutakhir, sesungguhnya warga bangsa 

di negara itu memiliki loyalitas ganda. Di satu sisi, ia memiliki 

loyalitas kesukubangsaan, di sisi lain dituntut untuk memiliki 

loyalitas pada identitas nasionalnya. 

Anggota sebuah political unity, mungkin berbeda corak dan 

latar belakang kebudayaannya, tetapi mereka menjadi satu 

bangsa dalam pengertian politik. Para anggota political unity 

berdiam di satu daerah yang disebut satu wilayah yang sama, 

yang merupakan satu pemerintahan serta tunduk pada 

kekuasaan tertinggi. Bersatunya mereka dalam political unity, 

bukan lagi atas dasar unsur-unsur etnik sebagaimana cultural 

unity, tetapi berdasar pada unsur etik. Contoh political unity: 

bangsa Indonesia, bangsa India, dan bangsa Malaysia. Unsur-

unsur yang menyatukan mereka sebagai unity baik cultural 

unity maupun political unity merupakan identitas kebangsaan 

bagi mereka. 
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C. Proses Pembentukan Bangsa-Negara 

Secara umum dikenal adanya dua proses pembentukan 

bangsa – negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir. 

Pertama, model ortodoks yang bermula dari adanya suatu bangsa 

terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara 

tersendiri. Contoh, bangsa Yahudi berupaya mendirikan negara 

Israel untuk satu bangsa Yahudi. Setelah bangsa-negara ini 

terbentuk maka rezim politik (penguasa) dirumuskan berdasarkan 

konstitusi negara yang selanjutnya dikembangkan oleh partisipasi 

warga negara dalam kehidupan politik bangsa-negara yang 

bersangkutan. Kedua, model mutakhir yang berawal dari adanya 

negara terlebih dahulu, yang terbentuk melalui proses tersendiri, 

sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa 

dan ras. Contohnya adalah kemunculan negara Amerika Serikat 

pada tahun 1776. 

Kedua model ini berbeda dalam empat hal. Pertama, ada 

tidaknya perubahan unsur dalam masyarakat. Model ortodoks tidak 

mengalami perubahan unsur karena satu bangsa membentuk satu 

negara. Model mutakhir mengalami perubahan unsur karena 

banyak kelompok suku bangsa menjadi satu bangsa. Kedua, 

lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan 

bangsa-negara. Model ortodoks membutuhkan waktu yang singkat 

saya,     yaitu      hanya    membentuk   struktur pemerintahan, bukan  
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pembentukan identitas kultural baru. Model mutakhir memerlukan 

waktu yang lama karena harus mencapai kesepakatan tentang 

identitas kultural yang baru. Ketiga, kesadaran politik masyarakat 

pada model ortodoks muncul setelah terbentuknya bangsa-negara, 

sedangkan dalam model mutakhir, kesadaran politik warga muncul 

mendahului bahkan menjadi kondisi awal terbentuknya bangsa-

negara. Keempat, derajat partisipasi politik dan rezim politik. Pada 

model ortodoks, partisipasi politik dan rezim politik dianggap 

sebagai bagian terpisah dari proses integrasi nasional. Pada model 

mutakhir, partisipasi politik dan rezim politik merupakan hal yang 

tak terpisahkan dari proses integrasi nasional. 

 

D. Identitas Nasional 

Istilah identitas nasional dapat disamakan dengan identitas 

kebangsaan. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata 

“identitas” dan “nasional”. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris 

identity yang memiliki pengertian harfiah; ciri, tanda atau jati diri 

yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga 

membedakan dengan yang lain. Dengan demikian, identitas berarti 

ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang dimiliki seseorang, 

kelompok, masyarakat bahkan suatu bangsa sehingga dengan 

identitas itu bisa membedakan dengan yang lain. Kata nasional 

merujuk      pada      konsep     kebangsaan. Nasional   menunjuk pada  
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kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar 

dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, 

bahasa, dan sebagainya. Oleh karena itu, identitas nasional lebih 

merujuk pada identitas bangsa dalam pengertian politik (political 

unity). 

 Secara umum beberapa unsur yang terkandung dalam 

identitas nasional antara lain: 

a. Pola perilaku adalah gambaran pola perilaku yang terwujud 

dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adat istiadat, budaya 

dan ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong 

merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari 

adat-istiadat dan budaya. 

b. Lambang-lambang negara adalah sesuatu yang menggambarkan 

tujuan dan fungsi negara. Lambang-lambang ini biasanya 

dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, 

dan lagu kebangsaan. 

c. Alat-alat perlengkapan adalah sejumlah perangkat atau alat-alat 

yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, 

peralatan dan teknologi, misalnya bangunan candi, masjid, 

gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi. 

d. Tujuan yang ingin dicapai, yang bersifat dinamis dan tidak tetap, 

seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. 

 



  

35 
 

 

 

 

 

 

E. Faktor Pembentukan Identitas Bersama 

Proses pembentukan bangsa-negara membutuhkan 

identitas-identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa yang 

bersangkutan. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas 

bersama suatu bangsa, meliputi primordial, sakral, tokoh, bhinneka 

tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. 

1. Primordial  

Faktor-faktor primordial ini meliputi: ikatan kekerabatan 

(darah dan keluarga), kesamaan suku bangsa, daerah asal 

(homeland), bahasa, dan adat istiadat. Faktor primordial merupakan 

identitas yang menyatukan masyarakat sehingga mereka dapat 

membentuk bangsa-negara. Contoh, bangsa Yahudi membentuk 

negara Israel. 

2. Sakral 

Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk 

masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat 

yang bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral 

yang dapat membentuk bangsa-negara. Faktor sakral yang dapat 

membentuk bangsa-negara. Faktor sakral ikut menyumbang 

terbentuknya satu nasionalitas baru. Faktor agama Katolik mampu 

membentuk beberapa negara di Amerika Latin. Negara Uni Sovyet 

diikat oleh kesamaan ideologi komunis.  
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3. Tokoh 

 Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati 

oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan 

bangsa-negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai 

penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan symbol persatuan 

bangsa yang bersangkutan. Beberapa contoh, misalnya Mahatma 

Gandhi di India, Tito di Yugoslavia, Nelson Mandela di Afrika 

Selatan, dan Soekarno di Indonesia. 

4. Bhinneka Tunggal Ika 

Prinsip bhinneka tunggal ika pada dasarnya adalah 

kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan (unity in 

diversity). Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan 

warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan 

pemerintahannya, tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku 

bangsa, adat, ras dan agamanya. 

Sesungguhnya warga bangsa memiliki kesetiaan ganda 

(multiloyalities). Warga setia pada identitas primordialnya dan 

warga juga memiliki kesetiaan pada pemerintahan dan negara, 

namun mereka menunjukkan kesetiaan yang lebih besar pada 

kebersamaan yang terwujud dalam bangsa-negara di bawah satu 

pemerintah yang sah. Mereka sepakat untuk hidup bersama di 

bawah satu bangsa meskipun berbeda latar belakang. 
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5. Sejarah 

Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang 

sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Persepsi 

yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama 

menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas 

tetapi juga melahirkan tekat dan tujuan yang sama antar anggota 

masyarakat itu. 

6. Perkembangan Ekonomi 

Perkembangan ekonomi (industrialisasi) akan melahirkan 

spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan 

masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan 

masyarakat, semakin saling bergantung di antara jenis pekerjaan. 

Setiap orang akan saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan 

hidup. Semakin kuat saling ketergantungan anggota masyarakat 

karena perkembangan ekonomi, akan semakin besar solidaritas dan 

persatuan dalam masyarakat. Solidaritas yang terjadi karena 

perkembangan ekonomi oleh Emile Dirkhiem disebut solidaritas 

organis. Faktor ini berlaku di masyarakat industri maju seperti 

Amerika Utara dan Eropa Barat. 

7. Kelembagaan 

Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa 

berupa lembaga-lembaga pemerintahan dan politik. Lembaga-

lembaga   itu  seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan dan  
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partai politik. Lembaga-lembaga itu melayani dan mempertemukan 

warga tanpa membeda-bedakan asal-usul dan golongannya dalam 

masyarakat. Kerja dan perilaku lembaga politik dapat 

mempersatukan orang sebagai satu bangsa. 

 

F. Identitas Nasional Indonesia 

Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-

identitas yang sifatnya nasional. Pada uraian sebelumnya identitas 

nasional bersifat buatan, dan sekunder. Bersifat buatan oleh karena 

identitas nasioanl itu dibuat, dibentuk dan disepakati oleh warga 

bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat 

sekunder oleh karena identitas nasional lahir belakangan bila 

dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah 

dimiliki warga bangsa itu secara deskriptif. Jauh sebelum mereka 

memiliki identitas nasional itu, warga bangsa telah memiliki 

identitas primer yaitu identitas kesukubangsaan. 

Proses pembentukan identitas nasional umumnya 

membutuhkan waktu dan perjuangan panjang di antara warga 

bangsa-negara yang bersangkutan. Hal ini disebabkan identitas 

nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu. Dapat 

terjadi sekelompok warga bangsa tidak setuju dengan identitas 

nasional yang hendak diajukan oleh kelompok bangsa lainnya. 

Setiap   kelompok bangsa di dalam negara, umumnya menginginkan  
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identitasnya dijadikan atau diangkat sebagai identitas nasional yang 

tentu saja belum tentu diterima oleh kelompok bangsa lain. Inilah 

yang menyebabkan sebuah negara-bangsa yang baru merdeka 

mengalami pertikaian intern yang berlarut-larut demi untuk saling 

mengangkat identitas kesukubangsaan menjadi identitas nasional. 

Contoh, kasus negara Sri Lanka yang diliputi pertikaian terus-

menerus antara bangsa Sinhala dan Tamil sejak negara itu merdeka. 

Setelah bangsa Indonesia bernegara, mulai dibentuk dan 

disepakati apa-apa yang dapat menjadi identitas nasional Indonesia. 

Bisa dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk 

identitas nasionalnya kecuali pada saat proses pembentukan 

ideologi Pancasila sebagai identitas nasional yang membutuhkan 

perjuangan dan pengorbanan di antara warga bangsa. 

Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia, adalah sebagai 

berikut: 

1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. 

Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang 

dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian 

diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 

1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia 

merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional 

Indonesia. 
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2. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. 

Berisi lima dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan 

ideologi dari negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas 

nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi 

nasional Indonesia. 

3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. 

Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang pada tanggal 28 

Oktober 1928 dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu 

kebangsaan negara Indonesia. 

4. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. 

Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang 

negara. 

5. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 

Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu 

jua. Menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen, 

namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa yaitu 

bangsa Indonesia.  

6. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih. 

Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lambang 

merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia 

yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Bendera 

warna     merah    putih dikibarkan  pertama kali pada tanggal 17  
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Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah 

Pemuda. 

7. Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945. 

Merupakan hukum dasar tertulis telah menduduki tingkatan 

tertinggi dalam tata urutan perundangan dan dijadikan sebagai 

pedoman penyelenggaran bernegara. 

8. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat.  

Bentuk negara adalah kesatuan, sedang bentuk pemerintahan 

adalah republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem 

demokrasi (kedaulatan rakyat). Saat ini identitas Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 

disepakati untuk tidak ada perubahan. 

9. Konsepsi Wawasan Nusantara. 

Sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan 

lingkungannya yang serba beragam dan memiliki nilai strategis 

dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, 

kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai 

tujuan nasional. 

10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan 

nasional. 

 



  

42 
 

 

 

 

 

 

Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di 

Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati dan 

diterima oleh masyarakat luas merupakan kebudayaan nasional. 

Kebudayaan nasional pada dasarnya adalah puncak-puncak dari 

kebudayaan daerah. 

Tumbuh dan disepakatinya beberapa identitas nasional 

Indonesia itu sesungguhnya telah diawali dengan adanya kesadaran 

politik bangsa Indonesia sebelum bernegara. Hal demikian sesuai 

dengan cirri dari pembentukan negara-negara model mutakhir. 

Kesadaran politik itu adalah tumbuhnya semangat nasionalisme 

(semangat kebangsaan) sebagai gerakan menentang penjajahan dan 

mewujudkan negara-negara Indonesia. Dengan demikian, 

nasionalisme yang tumbuh kuat dalam diri bangsa Indonesia turut 

mempermudah terbentuknya identitas nasional Indonesia. 
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BAB III 

KONSEP NEGARA  

 

 

A. Konsep Dasar tentang Negara 

1. Pengertian Negara 

Istilah Negara merupakan terjemahan dari beberapa kata 

asing: state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), atau etat 

(Perancis). Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi 

tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-

cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai 

pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai 

konstitutif yang pada galibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat: 

masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. 

Lebih lanjut lagi pengertian di atas, negara identik dengan hak dan 

wewenang. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara 

mempunyai dua pengertian berikut. Pertama, negara adalah 

organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi 

yang sah dan ditaati rakyatnya. Kedua, negara adalah kelompok 

sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang 

diorganisir   di bawah   lembaga politikk dapemerintah yang efektif,  
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mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak 

menentukan tujuan nasionalnya. 

Pengertian negara dari pendapat para ahli, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Georg Jellinek 

Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia 

yang telah berkediaman di wilayah tertentu. 

2. Kranenburg 

Negara adalah organisasi yang timbul karena kehendak dari 

suatu golongan atau bangsanya sendiri. 

3. Roger F. Soultau 

Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang 

mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama 

masyarakat. 

4. Soenarko 

Negara adalah organisasi kekuasaan masyarakat ynag 

mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku 

sepenuhnya sebagai sovereign. 

5. George Wilhelm Fredrich Hegel 

Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai 

sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan 

universal.  
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6. R. Djokosoetomo 

Negara adalah suatu organisasi masyarakat atau kumpulan 

manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. 

7. Jean Bodin 

Negara adalah suatu persekutuan keluarga dengan segala 

kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang 

berdaulat. 

8. Mirriam Budiardjo 

Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya 

diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari 

warganya ketaatan pada perundangan melalui penguasaan 

kontrol dari kekuasaan yang sah. 

 

2. Tujuan dan Fungsi Negara 

a. Tujuan Negara 

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-

orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang 

disepakati bersama. Tujuan sebuah negara dapat bermacam-

macam, antara lain: 

a. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan 

b. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum 

c. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum 
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Dalam tradisi Barat, pemikiran tentang terbentuknya 

sebuah negara memiliki tujuan tertentu sesuai model negara 

tersebut. Dalam konsep dan ajaran Plato, tujuan adanya negara 

adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai 

perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial. Berbeda 

dengan Plato, menurut ajaran konsep teokratis Thomas Aquinas 

dan Agustinus, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan 

dan kehidupan aman dan tenteram dengan taat kepada dan di 

bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan 

kekuasaannya hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan 

kepadanya. 

Dalam Islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, 

tujuan negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya 

dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak 

asing. Paradigma ini didasarkan pada konsep sisi historis bahwa 

manusia diciptakan oleh Allah SWT. dengan watak dan 

kecenderungan berkumpul dan bermasyarakat, yang membawa 

konsekuensi antara individu-individu satu sama lain saling 

membutuhkan bantuan. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, tujuan 

negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia 

yang bermuara pada kepentingan akhirat. 

Di bawah ini adalah beberapa tujuan negara menurut para ahli. 

1. Roger H. Soltau 



  

47 
 

 

 

 

 

 

Tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang 

serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. 

2. Harold J. Laski 

Tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyatnya 

dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara 

maksimal. 

3. Plato 

Tujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia, baik 

sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. 

4. Thomas Aquino dan Agustinus 

Untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan 

tenteram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. 

Pemimpin negara menjalankan kekuasaan hanyalah 

berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. 

Dalam konteks negara Indonesia, tujuan negara adalah 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana 

tertuang dalam Pembukaan dan Penjelasan UUD 1945. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu 

negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, 

membentuk suatu masyarakat adil dan makmur. 
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b. Fungsi Negara 

Fungsi negara merupakan gambaran apa yang dilakukan 

negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi negara dapat dikatakan 

sebagai tugas daripada negara. Negara sebagai organisasi 

kekuasaan dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. 

Di bawah ini adalah fungsi negara menurut beberapa ahli, 

antara lain sebagai berikut: 

a. John Locke 

Seorang sarjana Inggris membagi fungsi negara menjadi tiga 

fungsi, yaitu: 

1) Fungsi Legislatif, untuk membuat peraturan; 

2) Fungsi Eksekutif, untuk melaksanakan peraturan; 

3) Fungsi Federatif, untuk mengurusi urusan luar negeri dan 

urusan perang dan damai. 

b. Montesquieu 

Tiga fungsi negara menurut Montesquieu adalah: 

1) Fungsi Legislatif, untuk membuat undang-undang; 

2) Fungsi Eksekutif, untuk melaksanakan undang-undang; 

3) Fungsi Yudikatif, untuk mengawasi agar semua peraturan 

ditaati (fungsi mengadili), yang popular dengan nama Trias 

Politica. 
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c. Van Vollen Hoven 

Seorang sarjana dari negeri Belanda, menurutnya fungsi negara 

dibagi dalam: 

1) Regeling, membuat peraturan; 

2) Bestuur, menyelenggarakan pemerintahan; 

3) Rechtspraak, fungsi mengadili; 

4) Politie, fungsi ketertiban dan keamanan; 

Ajaran Van Vollen Hoven tersebut terkenal dengan Catur Praja. 

d. Goodnow 

Menurut Goodnow, fungsi negara secara prinsipil dibagi 

menjadi 2 bagian, yaitu: 

1) Policy Making, adalah kebijaksanaan negara untuk waktu 

tertentu, untuk seluruh masyarakat. 

2) Policy Executing, adalah kebijaksanaan yang harus 

dilaksanakan untuk tercapainya policy making. 

Karena mengemukakan fungsi negara dalam 2 bagian maka 

ajaran Goodnow terkenal dengan sebutan Dwipraja (dichotomy). 

Menurut Mirriam Budiarjo, fungsi pokok negara adalah sebagai 

berikut: 

1. Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan 

mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Dapat 

dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator. 
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2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 

Fungsi ini dijalankan dengan melaksanakan pembangunan di 

segala bidang. 

3. Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan 

serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat 

pertahanan. 

4. Menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan 

pengadilan.  

 

3. Unsur-unsur Negara 

Dari beberapa pendapat mengenai negara tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa negara adalah organisasi yang di dalamnya 

harus ada rakyat, wilayah yang permanen dan pemerintah yang 

berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar). Hal di atas disebutkan 

unsur-unsur negara.  

Suatu negara harus memiliki 3 unsur penting, yaitu rakyat, 

wilayah dan pemerintah. Ketiga unsur ini oleh Mahfud M.D. disebut 

sebagai unsur konstitutif. Tiga unsur ini perlu ditunjang dengan 

unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia 

Internasional yang oleh Mahfud disebut dengan unsur deklaratif. 

Untuk lebih jelas memahami unsur-unsur pokok dalam 

negara ini, berikut akan dijelaskan masing-masing unsur tersebut. 
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a. Rakyat 

Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah 

sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan 

dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Tidak bisa 

dibayangkan jika ada suatu negara tanpa rakyat. Hal ini 

mengingat rakyat atau warga negara adalah substratum 

personel dari negara. 

b. Wilayah 

Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak 

mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. 

Secara umum wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup 

daratan, perairan (samudera, laut, dan sungai), dan udara. 

Dalam konsep negara modern masing-masing batas wilayah 

tersebut diatur dalam perjanjian dan perundang-undangan 

Internasional.  

c. Pemerintah 

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas 

memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama 

didirikannya sebuah negara. Pemerintah, melalui aparat dan 

alat-alat negara, yang menetapkan hukum, melaksanakan 

ketertiban dan keamanan, mengadakan perdamaian dan lainnya 

dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang 

beragam.   Untuk    mewujudkan    cita-cita     bersama    tersebut  
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dijumpai bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Pada 

umumnya, nama sebuah negara identik dengan model 

menerintahan yang dijalankannya, misalnya, negara demokrasi 

dengan pemerintahan sistem parlementer atau presidensial. 

Ketiga unsur ini dilengkapi dengan unsur negara lainnya, 

konstitusi. 

d. Pengakuan Negara Lain 

Unsur pengakuan oleh negara lain hanya bersifat menerangkan 

tentang adanya negara. Hal ini hanya bersifat deklaratif, bukan 

konstitutif, sehingga tidak bersifat mutlak. Ada 2 macam 

pengakuan suatu negara, yaitu pengakuan de facto dan 

pengakuan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan atas 

fakta adanya negara. Pengakuan tersebut didasarkan adanya 

fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi 3 unsur 

utama negara (wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat). 

Sedangkan pengakuan de jure merupakan pengakuan akan 

sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut 

hukum. Dengan memperoleh pengakuan de jure, maka suatu 

negara mendapat hak-haknya di samping kewajiban sebagai 

anggota keluarga bangsa sedunia. Hak dan kewajiban yang 

dimaksud adalah hak dan kewajiban untuk bertindak dan 

diberlakukan sebagai suatu negara yang berdaulat penuh di 

antara negara-negara lain. 
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Dari rakyat, wilayah dan pemerintah yang berkedaulatan 

merupakan unsur konstitutif atau unsur pembentuk. Unsur yang 

harus terpenuhi agar terbentuk negara. Selain ada unsur rakyat, 

wilayah dan pemerintah yang berdaulat, ada unsur pengakuan dari 

negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur 

deklaratif. Unsur deklaratif adalah unsur yang sifatnya menyatakan, 

bukan unsur yang mutlak. Sifat ini  ditunjukkan oleh adanya tujuan 

negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain baik 

secara de jure maupun de facto, dan masuknya negara dalam 

perhimpunan bangsa-bangsa, misalnya PBB. 

Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki sifat 

memaksa, monopoli, dan mencakup semua. 

a. Memaksa, artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan 

ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara ilegal. 

b. Monopoli, artinya memiliki hak menetapkan tujuan bersama 

masyarakat. Negara memiliki hak untuk melarang sesuatu yang 

bertentangan dan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan 

masyarakat. 

c. Mencakup semua, artinya semua peraturan dan kebijakan 

negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. 
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B. Teori tentang Terbentuknya Negara 

Secara teoretis yang dimaksud adalah, para ahli politik dan 

hukum tata negara berusaha membuat teoretisasi tentang 

terjadinya negara. Dengan demikian, apa yang dihasilkan lebih 

karena hasil pemikiran para ahli tersebut, bukan berdasarkan 

kenyataan faktualnya. 

Beberapa teori terjadinya negara adalah sebagai berikut: 

a. Proses Terjadinya Negara secara Teoretis 

1. Teori Hukum Alam 

Teori hukum alam merupakan hasil pemikiran paling awal, 

yaitu masa Plato dan Aristoteles. Menurut teori hukum alam, 

terjadinya negara adalah sesuatu yang alamiah. Bahwa segala 

sesuatu itu berjalan menurut hukum alam, yaitu mulai dari lahir, 

berkembang, mencapai puncaknya, layu, dan akhirnya mati. Negara 

terjadi secara alamiah, bersumber dari manusia sebagai makhluk 

sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling 

berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. 

2. Teori Ketuhanan (Teoraksi) 

Teori ketuhanan dikenal juga dengan istilah doktrin 

teokratis. Teori ini ditemukan baik di timur maupun di belahan 

dunia barat. Doktrin ketuhanan ini memperoleh bentuknya yang 

sempurna   dan dalam  tulisan-tulisan para sarjana Eropa pada abad  
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pertengahan yang menggunakan teori ini untuk membenarkan 

kekuasaan mutlak para raja. 

Teori ini muncul setelah lahirnya agama-agama besar di 

dunia, yaitu Islam dan Kristen. Dengan demikian, teori ini 

dipengaruhi oleh paham keagamaan. Menurut teori ketuhanan, 

terjadinya suatu negara  suatu negara adalah karena kehendak 

Tuhan, didasari kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari 

Tuhan dan terjadi atas kehendak Tuhan. 

Munculnya paham teori ini karena orang yang beragama 

yakin bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa (paham monoteisme) dan 

Dewa-Dewa (paham politeisme) yang menciptakan alam semesta 

dan segala isinya termasuk negara. Tuhan memiliki kekuasaan 

mutlak di dunia. Negara dianggap penjelmaan kekuasaan dari 

Tuhan. Para raja atau penguasa negara merupakan titisan Tuhan 

atau wakil Tuhan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan 

menyelenggarakan pemerintahan. Penganjur teori ini antara lain: 

Freiderich Julius Stahl, Thomas Aquinas, dan Agustinus. 

Doktrin ini memiliki pandangan bahwa hak memerintah 

yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan. Mereka mendapat 

mandat Tuhan untuk bertahta sebagai penguasa. Para raja 

mengklaim sebagai wakil Tuhan di dunia yang 

mempertanggungjawabkan kekuasaannya hanya kepada Tuhan, 

bukan kepada manusia. Praktek kekuasaan model ini ditentang oleh  
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kalangan monarchomach (penentang raja). Menurut mereka, raja 

tiran dapat diturunkan dari mahkotanya, bahkan dapat dibunuh. 

Mereka beranggapan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat.  

Dalam sejarah tata negara Islam, pandangan teokrasi serupa 

pernah dijalankan raja-raja muslim sepeninggal Nabi Muhammad 

SAW. dengan mengklaim diri mereka sebagai wakil Tuhan atau 

bayang-bayang Allah di dunia (Khalifatullah fi al-Ard, dzilullah fi al-

Ard), raja-raja muslim tersebut umumnya menjalankan 

kekuasaannya secara tiran. Serupa dengan para raja-raja di Eropa 

abad pertengahan, raja-raja muslim merasa tidak harus 

mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat, tetapi 

langsung kepada Allah. Paham teokrasi Islam ini pada akhirnya 

melahirkan doktrin politik Islam sebagai agama sekaligus paham 

dominan bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama 

(church) dan negara (state). Sama halnya dengan pengalaman 

kekuasaan teokrasi di Barat, penguasa teokrasi Islam menghadapi 

perlawanan dari kelompok-kelompok anti kerajaan. Dipengaruhi 

pemikiran sekuler Barat, menurut pandangan modernis muslim, 

kekuasaan dalam Islam harus dipertanggungjawabkan baik kepada 

Allah maupun rakyat.  

3. Teori Kontrak Sosial (social contract) 

Teori perjanjian muncul sebagai reaksi atas teori hukum 

alam    dan   kedaulatan  Tuhan. Mereka   menganggap   kedua   teori  
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tersebut belum mampu menjelaskan dengan baik bagaimana 

terjadinya negara. Teori ini dilahirkan oleh pemikir-pemikir Eropa 

menjelang abad Pencerahan. Mereka adalah Thomas Hobbes, John 

Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu. 

Menurut teori perjanjian, negara terjadi sebagai hasil 

perjanjian antar manusia/individu. Manusia berada dalam dua 

keadaan, yaitu keadaan sebelum bernegara dan setelah bernegara. 

Negara pada dasarnya adalah wujud perjanjian dari masyarakat 

sebelum bernegara tersebut untuk kemudian menjadi masyarakat 

bernegara. 

 Pendapat lain dikemukakan oleh G. Jellinek, menyatakan 

bahwa terjadinya negara dapat dilihat secara primer dan sekunder. 

Perkembangan negara secara primer membicarakan tentang 

bagaimana pertumbuhan negara mulai dari persekutuan atau 

kelompok masyarakat yang sederhana berkembang menjadi negara 

yang modern. Menurut Jellinek, terjadinya negara secara primer 

melalui 4 tahapan, yaitu: 

a. persekutuan masyarakat, 

b. kerajaan, 

c. negara, dan  

d. negara demokrasi. 

Perkembangan negara secara sekunder membicarakan 

tentang    bagaimana    terbentuknya negara baru yang dihubungkan  
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dengan masalah pengakuan. Jadi, yang terpenting adalah muncul 

atau tidaknya negara baru tersebut adalah karena ada tidaknya 

pengakuan dari negara lain. 

Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat 

beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-

perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Teori ini 

meletakkan negara untuk tidak berpotensi menjadi negara tirani, 

karena keberlangsungannya bersandar pada kontrak-kontrak sosial 

antara warga negara dengan lembaga negara. Penganut mazhab 

pemikiran ini antara lain Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. 

Rousseau. 

a. Thomas Hobbes (1588-1679) 

Menurut Hobbes, kehidupan manusia terpisah dalam 2 zaman, 

yaitu keadaan selama belum ada negara, atau keadaan alamiah 

(status naturalis, state of nature), dan keadaan setelah ada 

negara. Bagi Hobbes, keadaan alamiah sama sekali bukan 

keadaan yang aman dan sejahtera, tapi sebaliknya, keadaan 

alamiah merupakan suatu keadaan sosial yang kacau, tanpa 

hukum, tanpa pemerintahan, dan tanpa ikatan-ikatan sosial 

antar individu didalamnya. Karenanya, menurut Hobbes, 

dibutuhkan kontrak atau perjanjian bersama individu-individu 

yang   tadinya   hidup   dalam   keadaan   alamiah   berjanji   akan  
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menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada 

seseorang atau sebuah badan yang disebut negara. 

b. John Locke (1632-1704) 

Berbeda dengan Hobbes yang melihat keadaan alamiah sebagai 

suatu keadaan yang kacau, John Locke melihatnya sebagai suatu 

keadaan yang damai, penuh komitmen baik, saling menolong 

antara individu-individu di dalam sebuah kelompok 

masyarakat. Sekalipun keadaan alamiah dalam pandangan 

Locke merupakan sesuatu yang ideal, ia berpendapat bahwa 

keadaan ideal tersebut memiliki potensial terjadinya kekacauan 

karena tidak adanya organisasi dan pimpinan yang dapat 

mengatur kehidupan mereka. Di sini unsur pimpinan atau 

negara menjadi sangat penting demi menghindari konflik di 

antara warga negara bersandar pada alasan inilah negara 

mutlak. 

Namun demikian, menurut Locke, penyelenggara negara atau 

pimpinan negara harus dibatasi melalui suatu kontrak sosial. 

Dasar pemikiran kontrak sosial antara negara dan warga negara 

dalam pandangan Locke ini merupakan suatu peringatan bahwa 

kekuasaan pemimpin (penguasa) tidak pernah mutlak, tetapi 

selalu terbatas. Hal ini disebabkan karena dalam melakukan 

perjanjian individu-individu warga negara tersebut tidak 

menyerahkan  seluruh hak-hak alamiah mereka. Menurut Locke,  
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terdapat hak-hak alamiah yang merupakan hak-hak asasi warga 

negara yang tidak dapat dilepaskan, sekalipun oleh masing-

masing individu.  

c. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 

Berbeda dengan Hobbes dan Locke, menurut Rousseau 

keberadaan suatu negara bersandar pada perjanjian warga 

negara untuk mengikatkan diri dengan suatu pemeritah yang 

dilakukan melalui organisasi politik. Menurutnya, pemerintah 

tidak memiliki dasar kontraktual, melainkan hanya organisasi 

politiklah yang dibentuk melalui kontrak. Pemerintah sebagai 

pimpinan organisasi negara dibentuk dan ditentukan oleh yang 

berdaulat dan merupakan wakil-wakil dari warga negara. Yang 

berdaulat adalah rakyat seluruhnya melalui kemauan 

umumnya. Pemerintah tidak lebih dari sebuah komisi atau 

pekerja yang melaksanakan mandat bersama tersebut. 

Melalui pandangannya ini, Rousseau dikenal sebagai peletak 

dasar bentuk negara yang kedaulatannya berada di tangan 

rakyat melalui perwakilan organisasi politik mereka. Dengan 

kata lain, ia juga sekaligus dikenal sebagai penggagas paham 

negara demokrasi yang bersumberkan pada kedaulatan rakyat, 

yaitu rakyat berdaulat dan penguasa-penguasa negara hanyalah 

merupakan wakil-wakil rakyat pelaksana mandat bersama. 
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4. Teori Kekuatan 

Secara sederhana, teori ini dapat diartikan bahwa negara 

terbentuk karena adanya dominasi negara kuat melalui penjajahan. 

Menurut teori ini, kekuatan menjadi pembenaran (raison d’etre) 

dari terbentuknya sebuah negara. Melalui proses penaklukan dan 

pendudukan oleh suatu kelompok (etnis) atas kelompok tertentu 

dimulailah proses pembentukan suatu negara. Dengan kata lain, 

terbentuknya suatu negara karena pertarungan kekuatan dimana 

sang pemenang memiliki kekuatan untuk membentuk sebuah 

negara. 

Teori ini berawal dari kajian antropologis atas pertikaian 

yang terjadi di kalangan suku-suku primitif, dimana si pemenang 

pertikaian menjadi penentu utama kehidupan suku yang 

dikalahkan. Bentuk penaklukan yang paling nyata di masa modern 

adalah penaklukan dalam bentuk penjajahan bangsa Barat atas 

bangsa-bangsa Timur. Setelah masa penjajahan berakhir di awal 

abad ke-20, dijumpai banyak negara-negara baru yang 

kemerdekaannya banyak ditentukan oleh penguasa kolonial. Negara 

Malaysia dan Brunei Darussalam bisa dikategorikan ke dalam jenis 

ini. 
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b. Proses Terjadinya Negara di Zaman Modern 

Menurut pandangan ini dalam kenyataannya, terjadinya 

negara bukan disebabkan oleh teori-teori seperti di atas. Negara-

negara di dunia ini terbentuk karena melalui beberapa proses 

seperti: 

a. Penaklukan atau occupatie, 

b. Peleburan atau fusi,  

c. Pemecahan,  

d. Pemisahan diri,  

e. Perjuangan atau revolusi, 

f. Penyerahan/pemberian, dan 

g. Pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan 

sebelumnya. 

Penaklukan atau occupatie, yaitu suatu daerah yang tidak 

dipertuan kemudian diambil alih dan didirikan negara di wilayah 

itu. Misal, Liberia adalah daerah kosong yang dijadikan negara oleh 

para budak Negro yang telah dimerdekakan orang Amerika. Liberia 

dimerdekakan pada tahun 1847. 

Peleburan (fusi) adalah suatu penggabungan dua atau lebih 

negara menjadi negara baru. Missal, Jerman Barat dan Jerman 

Timur bergabung menjadi negara Jerman.  

Pemecahan adalah terbentuknya negara-negara baru akibat 

terpecahnya    negara    lama   sehingga  negara sebelumnya menjadi  
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tidak ada lagi. Contoh, Yugoslavia terpecah menjadi negara Serbia, 

Bosnia, Montenegro. Uni Sovyet terpecah menjadi banyak negara 

baru. Cekoslavia terpecah menjadi negara Ceko dan Slovakia. 

Pemisahan diri adalah memisahnya suatu bagian wilayah 

negara kemudian terbentuk negara baru. Pemisahan berbeda 

dengan pemecahan dimana negara lama masih ada. Misal, India, 

Pakistan, dan Bangladesh. 

Perjuangan merupakan hasil dari rakyat suatu wilayah yang 

umumnya dijajah negara lain kemudian memerdekakan diri. 

Contohnya adalah Indonesia yang melakukan perjuangan revolusi 

sehingga mampu membentuk negara merdeka. Kebanyakan 

kemerdekaan yang diperoleh negara Asia Afrika setelah perang 

dunia II adalah hasil perjuangan rakyatnya. 

Penyerahan atau pemberian adalah pemberian 

kemerdekaan kepada suatu koloni oleh negara lain yang umumnya 

adalah bekas jajahannya. Inggris dan Prancis yang memilikii 

wilayah jajahan di Afrika, banyak memberikan kemerdekaan 

kepada bangsa di daerah tersebut. Misal, Kongo dimerdekakan oleh 

Prancis. 

Pendudukan terjadi terhadap wilayah yang ada 

penduduknya, tetapi tidak berpemerintahan. Misalnya Australia 

merupakan daerah baru yang ditemukan Inggris meskipun disana 

terdapat suku Aborigin. Daerah Australia selanjutnya dibuat koloni- 
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koloni dimana penduduknya didatangkan dari dataran Eropa. 

Australia dimerdekakan tahun 1901. 

 

C. Bentuk-bentuk Negara 

Negara memiliki bentuk yang berbeda-beda. Secara umum, 

dalam konsep dan teori modern, negara terbagi ke dalam 2 bentuk: 

Negara Kesatuan (Unitarianisme) dan Negara Serikat (Federasi). 

1. Negara Kesatuan 

Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan 

berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan 

mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, 

negara kesatuan ini terbagi dalam dua macam sistem 

pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. 

a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem 

pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah 

pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya 

melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Model 

pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden 

Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan 

model ini. 

b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala 

daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk 

mengurus  urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem  
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ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swantantra. 

Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan 

pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi 

khusus dapat dimasukkan dalam model ini. 

2. Negara Serikat 

Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara 

gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah 

negara serikat. Pada mulanya negara-negara bagian tersebut 

merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. 

Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan 

sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya 

dan menyerahkannya kepada negara serikat.  

Di samping 2 bentuk ini, dari sisi pelaksana dan mekanisme 

pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan ke dalam 3 

kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. 

a. Monarki  

Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang 

dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki 

memiliki 2 jenis, yaitu monarki absolut dan monarki 

konstitusional. Monarki absolut adalah model pemerintahan 

dengan kekuasaan kepala pemerintahannya (perdana menteri) 

dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Praktek 

monarki     konstitusional     ini     adalah     yang    paling   banyak  
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dipraktekkan di beberapa negara, seperti Malaysia, Thailand, 

Jepang, dan Inggris. Dalam model monarki konstitusional ini, 

kedudukan raja hanya sebatas simbol negara. 

b. Oligarki 

Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang 

dijalankan oleh beberapa  orang yang berkuasa dari golongan 

atau kelompok tertentu. 

c. Demokrasi  

Pemerintahan model demokrasi adalah bentuk pemerintahan 

yang bersandar pada kedaulatan rakyat atau mendasarkan 

kekuasaannya pada pilihan dan kehendak rakyat melalui 

mekanisme pemilihan umum (pemilu). 
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BAB IV 

KEWARGANEGARAAN 

 

 

A. Kewarganegaraan 

1. Pengertian Kewarganegaraan 

Warga Negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa 

berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang 

mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara itu. 

memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah negara, 

yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan warga negara 

asing (WNA). 

Menurut Pasal 26 ayat (2) UUD 1945, Penduduk adalah 

warga n,megara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal 

di Indonesia. Bukan Penduduk, adalah orang-orang asing yang 

tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa. 

Istilah Kewarganegaraan (citizenship) memiliki arti 

keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara 

negara dengan warga negara, atau segala hal yang berhubungan 

dengan warga negara. Pengertian kewarganegaraan dapat 

dibedakan dalam arti  : 1) Yuridis dan Sosiologis, dan 2) Formil dan 

Materiil. 
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1. Kewaganegaraan dalam arti Yuridis dan Sosiologis 

a.  Kewarganegaraan dalam arti yudiris ditandai dengan 

adanya ikatan hukum antara warga negara dengan negara. 

Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat 

hukum tertentu. Tanda dari adanya ikatan hukum, misalnya 

akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, 

dan lain-lain. 

b. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai 

dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti 

ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan 

sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini 

lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. 

2.  Kewarganegaraan dalam arti Formil dan Materil 

a. Kewarganegaraan dalam arti formil, menunjuk pada tempat 

kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah 

kewarganegaraan berada pada hukum publik. 

b. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjuk pada akibat 

hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan 

kewajiban warga negara. 

 

2. Latar Belakang Lahirnya Undang-undang Kewarganegaraan 

Latar Belakang lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2006 tentang Kewarganegaraan: 
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a. Secara filosofis :  

 Masih belum sesuai dengan falsafah bangsa karena bersifat 

diskriminatif kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan 

persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan 

perlindungan terhadap perempuan dan anak – anak. 

b. Secara yuridis :  

 Landasan konstitusional pembentukan UU No.62 Tahun 1958 

adalah UUDS 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit 

Presiden. Dalam perkembangannya UUD NRI Tahun 1945 telah 

mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan 

terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. 

c. Secara Sosiologis : 

  UU No.62 Tahun 1958 jo. UU No.3 Tahun 1976 sudah tidak 

sesuai lagi dengan dinamika dan tuntutan masyarakat Indonesia 

sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang 

menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan 

warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan 

keadilan gender. 

d. Secara politis :  

1). Negara RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjamin 

potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan 

HAM. 
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2).Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur 

pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban 

yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. 

3). UU No.62Tahun1958 jo. UU No.3 Tahun 1976 sudah tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan RI sehingga 

harus dicabut dan diganti dengan yang baru. 

 

3. Asas-Asas dan Prinsip-prinsip  Kewarganegaraan di 

Indonesia  

Asas-asas Kewarganegaraan Umum di Indonesia terdiri 

dari: 

a. Asas ius sanguinis (law of the blood)  

Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang 

menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan 

keturunan, bukan berdasarkan tempat kelahiran. 

b. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas  

Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang 

menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara 

tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak – anak 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang 

Kewarganegaraan. 
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c. Asas kewarganegaraan tunggal  

Asas kewarganegaraan adalah asas yang menentukan satu 

kewarganegaraan bagi setiap orang. 

d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas  

Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang 

menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak – anak sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini. 

Asas-asas Kewarganegaraan Khusus adalah sebagai berikut: 

1. Asas kepentingan nasional : bahwa peraturan kewarganegaraan 

mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, dan bertekad 

mempertahankan kedaulatan sebagai negara kesatuan yang 

memiliki cita – cita dan tujuannya sendiri. 

2. Asas perlindungan maksimum : bahwa pemerintah wajib 

memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam 

keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri. 

3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan : bahwa 

setiap WNI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum 

dan pemerintahan. 

4. Asas kebenaran substantif : Prosedur pewaganegaraan 

seseorang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga disertai 

substansi dan syarat – syarat permohonan yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
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5. Asas non diskriminatif : Tidak membedakan perlakuan dalam 

segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas 

dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender. 

6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM : bahwa 

segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara 

harus menjamin, melindungi dan memuliakan HAM dan hak 

warga negara pada khususnya 

7. Asas keterbukaan : bahwa segala hal yang berhubungan dengan 

warga negara harus dilakukan secara terbuka. 

8. Asas publisitas : bahwa seseorang yang memperoleh atau 

kehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam berita 

negara agar masyarakat mengetahui. 

Dalam Undang-undang Kewarganegaraan terdapat prinsip-prinsip : 

a. Tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) atau tanpa 

kewarganegaraan (apatride). 

b. Pengecualian atas bipatride diberikan kepada anak 

 

4. Warga Negara Indonesia  

Yang termasuk Warga Negara Indonesia adalah:  

1. Orang Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang 

disahkan dengan undang – undang sebagai warga negara. 
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2. Setiap orang yang berdasarkan peraturan PerUUan dan atau 

perjanjian pemerintah dengan negara lain sebelum undang 

– undang ini berlaku sudah menjadi WNI. 

3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah : 

a. Dari seorang ayah dan ibu WNI; 

b. Dari seorang ayah dan ibu WNI; 

c. Dari seorang ayah WNI dan ibu WNA; 

d. Dari seorang ayah WNA dan ibu WNI; 

e. Dari seorang ibu WNI dan ayah tidak mempunyai 

kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya 

tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak 

tersebut; 

f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari 

setelah ayahnya (WNI) meninggal dari perkawinan 

yang sah 

 4. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah : 

a. Seorang dari ibu WNI; 

b. Seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah 

WNI. Pengakuan itu dilakukan sebelum anak 

berusia 18 tahun atau belum kawin 

 5. Anak yang lahir di wilayah RI : 

a. Tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan 

ibunya; 
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b. Ditemukan  selama ayah dan ibunya tidak 

diketahui; 

c. Apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai 

kewarganegaraan atau tidak diketahui 

keberadaannya. 

6. Anak yang dilahirkan di luar wilayah RI dari ayah dan ibu 

WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak 

tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan 

kepada anak yang bersangkutan. 

7. Anak dari ayah atau ibu yang telah dikabulkan 

permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau 

ibunya meninggal sebelum mengucapkan sumpah atau 

janji. 

 

5. Cara Memperoleh Kewarganegaraan 

Untuk memperoleh kewarganegaraan dapat dilakukan melalui dua 

cara, yaitu: 

a. Berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang – 

undang; 

b. Melalui Pewarganegaraan 

Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk 

memperoleh kewarganegaraan RI melalui permohonan.  
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 Persyaratan Permohonan pewarganegaraan  terdiri dari : 

a) Telah berusia 18 ( delapan belas ) tahun atau sudah kawin; 

b) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal 

di wilayah RI paling singkat 5 ( lima ) tahun berturut – turut 

atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut turut; 

c) Sehat jasmani dan rohani; 

d) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara 

Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945; 

e) Tidak pernah dijatuhi pidana yang diancam 1 ( satu ) tahun 

penjara atau lebih; 

f) Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI, tidak menjadi 

berkewarganegaraan ganda; 

g) Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap; 

h) Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. 

 

6. Unsur dan Tata Cara Pewarganegaraan (Naturalisasi)   

 Terdapat dua unsur pewarganegaraan yakni: 

a. Bersifat aktif yaitu seseorang yang dapat menggunakan hak opsi 

untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi 

warga negara dari suatu negara; 

b. Bersifat Pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh 

suatu    negara atau  tidak mau  diberi status warga negara suatu  
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negara, maka yang bersangkutan menggunakan hak Repudiasi 

yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut. 

Tata Cara Permohonan Pewarganegaraan adalah sebagai 

berikut: 

1) Diajukan tertulis kepada Presiden melalui menteri, berkas 

permohonan disampaikan kepada pejabat; 

2) Presiden memberikan pertimbangan (dalam waktu 3 bulan 

sejak permohonan diterima); 

3) Apabila permohonan dikabulkan ditetapkan dengan 

Keputusan Presiden dan diberitahukan kepada pemohon 

paling lambat 14 hari sejak Keputusan Presiden ditetapkan. 

Keputusan Presiden berlaku efektif sejak tanggal pemohon 

mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia (paling 

lambat 3 bulan sejak Keputusan Presiden dikirim kepada 

pemohon ) dan pejabat memanggil pemohon secara tertulis 

untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia; 

4) Apabila pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah 

Keputusan Presiden batal demi hukum; 

5) Apabila pejabat lalai untuk mengambil sumpah atau janji 

dapat ditunjuk pejabat lain oleh menteri; 

6) Paling lambat 14 hari sejak pengucapan sumpah, pejabat 

menyampaikan Berita Acara kepada menteri; 
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7) Setelah mengucapkan sumpah / janji pemohon wajib 

menyerahkan dokumen atau surat keimigrasian kepada 

kantir imigrasi dalam waktu 14 hari; 

8) Salinan Keputusan Presiden menjadi bukti sah 

kewarganegaraan RI  

Menteri mengumumkan dalam Berita Negara 

Pengucapan sumpah atau janji dibuat Berita Acara 

pelaksanaannya;  

9) Apabila permohonan ditolak diberikan alasannya dan 

diberitahukan oleh menteri kepada yang bersamgkutan. 

 

7. Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia dengan Cara 

Perkawinan 

Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara 

Perkawinan: 

a. WNA kawin secara sah dengan WNI menyampaikan pernyataan 

warga negara di hadapan pejabat. 

b. Pernyataan itu dilakukan apabila WNA sudah bertempat tinggal 

di Indonesia 5 (lima) tahun berturut – turut atau paling singkat 

10 tahun tidak berturut – turut, kecuali dengan perolehan 

kewarganegaraan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan 

ganda. 
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c. Apabila tidak memperoleh kewarganegaraan ganda WNA ybs 

dapat diberi izin tinggal tetap. 

 

8. Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing 

yang Berjasa: 

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia 

atau dengan alasan kepentingan negara diberikan oleh Presiden 

setelah memperoleh pertimbangan DPR, kecuali dengan pemberian 

kewarganegaraan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan 

ganda. 

 

9. Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia bagi seorang 

Anak: 

a) Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, 

berada dan tinggal di Indonesia dari ayah atau ibu yang 

memperoleh kewarganegaraan RI dengan sendirinya 

berkewarganegaraan RI; 

b) Anak WNA yang belum berusia 5 tahun yang diangkat 

secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak 

oleh WNI; 

c) Apabila anak memperoleh kewarganegaraan ganda harus 

memilih salah satu kewarganegaraannya ketika anak itu 

berusia 18 tahun atau sudah kawin; 
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d) Pernyataan memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis 

dan disampaikan kepada pejabat dalam waktu selambat – 

lambatnya 3 tahun setelah anak itu berusia 18 tahun atau 

sudah kawin. 

 

10. Kehilangan Kewarganegaraan 

 Kehilangan kewarganegaraan dapat terjadi : 

a) Apabila WNI memperoleh kewarganegaraan lain atas 

kemauannya sendiri; 

b) Apabila WNI tidak menolak atau tidak melepaskan 

kewarganegaraan lain; 

c) Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas 

permohonannya sendiri, sudah berusia 18 tahun atau sudah 

kawin, tinggal di luar negeri; 

d) Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden; 

e) Masuk secara sukarela dalam dinas negara asing; 

f) Secara sukarela mengangkat sumpah atau janji kepada 

negara asing atau bagian dari negara asing; 

g) Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu 

yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; 

h) Mempunyai paspor negara asing atau tanda 

kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas 

namanya; 
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i) Bertempat tinggal di luar Indonesia selama 5 tahun terus – 

menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan 

yang sah, dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya 

untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu 

berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya tidak mengajukan 

pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada perwakilan RI 

padahal sudah diberitahukan secara tertulis kepadanya;  

j) Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi mereka yang 

mengikuti program pendidikan di negara lain yang 

mengharuskan ikut wajib militer; 

k) Kehilangan kewarganegaraan bagi seorang ayah tidak 

dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang 

mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai anak 

tersebut berumur 18 tahun atau sudah kawin; 

l) Kehilangan kewarganegaraan bagi seorang ibu tidak dengan 

sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak 

mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai anak 

tersebut berumur 18 tahun atau sudah kawin; 

m) Kehilangan kewarganegaraan karena memperoleh 

kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus 

perkawinannya tidak dengan sendirinya berlaku terhadap 

anaknya sampai dengan anak tersebut berumur 18 tahun 

atau sudah kawin; 
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n) Perempuan WNI kawin dengan laki – laki WNA jika menurut 

hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri 

mengikuti kewarganegaraan suami; 

o) Laki – laki WNI kawin dengan perempuan WNA jika 

menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan 

suami mengikuti kewarganegaraan istri;  

p) Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang 

terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya 

status kewarganegaraan. 

Batalnya Kewarganegaraan yaitu Setiap orang yang 

memperoleh kewarganegaraan berdasarkan keterangan yang 

kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, 

atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang 

bersangkutan. 

Memperoleh kembali kewarganegaraan : 

a. Prinsip : Seorang yang kehilangan kewarganegaraan dapat 

memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui 

prosedur pewarganegaraan; 

b. Caranya : apabila bertempat tinggal di luar wilayah RI 

permohonan disampaikan melalui perwakilan RI di wilayah 

kerjanya tempat tinggal pemohon 
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 Status Kewarganegaraan Indonesia  terdiri dari: 

a) Apatride ( tanpa Kewarganegaraan ) adalah seseorang yang 

memiliki status kewarganegaraan hal ini menurut peraturan 

kewarganegaraan suatu negara seseorang tidak diakui sebagai 

warga negara dari negara manapun. 

b) Multipatride, yaitu seseorang (penduduk) yang tinggal di 

perbatasan antara dua negara. 

   c) Bipatride ( dwi Kewarganegaraan ) adalah kewarganegaraan 

yang timbul apabila peraturan dari dua negara terkait 

seseorang dianggap warga negara ke dua negara tersebut. 

 

B. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara 

 Wujud hubungan antara warga negara dengan negara pada 

umumnya berupa peranan (role). Peranan pada dasarnya adalah 

tugas apa yang dilakukan  sesuai dengan status yang dimiliki dalam 

hal ini sebagai warga negara. Secara teori , status kewarganegaraan 

meliputi status pasif, aktif, negatif dan positif. Peranan warga 

negara juga meliputi peranan yang pasif, aktif, negatif, dan positif. 

 Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan aktif 

merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) 

serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam 

mempengaruhi     keputusan     publik. Peranan    positif   merupakan  
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aktivitas warga negara  untuk meminta pelayanan dari negara 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peranan negatid merupakan 

aktivitas warga negara  untuk menolak campur tangan negara 

dalam persoalan pribadi. 

 Di Indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara 

telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hubungan antar 

warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan 

dengan baik dalam peraturan mengenai hak dan kewajiban. Baik itu 

hak dan kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan 

kewajiban negara terhadap warganya. Ketentuan selanjutnya 

mengenai hak dan kewajiban warga negara di berbagai bidang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 

Tahun 1945. 

 

C. Hak dan Kewajiban Warga Negara 

Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 

sampai dengan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut: 

1. Hak Warga Negara Indonesia : 

a. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum 

dan pemerintahan, terdapat dalam Pasal 27 ayat (1): “Segala 

warga   negara   bersamaan   kedudukannya di dalam hukum  
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dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 

b. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 27 

ayat (2): “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 

c. Hak membela Negara. Pasal 27 ayat (3): “Setiap warga 

negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan 

negara”. 

d. Hak berpendapat, Pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan 

dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. 

e. Hak untuk memeluk agama, Pasal 29 ayat (2): “ Negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu. 

f. Hak ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, 

Pasal 30 ayat (1): “Tiap-tiap  warga negara berhak dan wajib 

ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. 

g. Hak mendapatkan pendidikan, Pasal 31 ayat (1): “Setiap 

warga negara berhak mendapat pendidikan”. 

h. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan 

nasional, Pasal 32 ayat (1): “Negara memajukan kebudayaan 

nasional    Indonesia    di tengah    peradaban    dunia dengan  
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menjamin kebebasan masyarakat dalam memlihara dan 

mengembangkan nilai-nilai budayanya. 

i. Hak atas ekonomi dan kesejahteraan sosial, Pasal 33 ayat 

(3): “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

j. Hak mendapatkan jaminan  keadilan sosial, Pasal 34 ayat 

(1): “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara 

oleh negara”. 

2. Kewajiban Warga Negara Indonesia  : 

a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) 

UUD 1945 berbunyi :”Segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya”. 

b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 

ayat (3) UUD 1945 menyatakan  : “Setiap warga negara 

berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan 

negara”. 

c. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan 

negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “Tiap-tiap 

warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 

pertahanan dan keamanan negara.” 
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Di samping adanya hak dan kewajiban warga negara 

terhadap negara sebagaimana yang dimaksudkan di atas, dalam 

UUD Tahun 1945 dalam perubahan pertama telah dicantumkan 

ketentuan mengenai hak asasi manusia yakni pada Pasal 28A 

sampai dengan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. 

Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban negara 

terhadap warga negaranya, antara lain: 

a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan; 

b. Hak negara untuk dibela; 

c. Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam di 

dalamnya untuk kepentingan rakyat; 

d. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil; 

e. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara; 

f. Kewajiban negara memberi jaminan sosial; 

g. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah. 
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BAB V 

DEMOKRASI 

 

 

A. Hakikat Demokrasi 

1. Pengertian Demokrasi 

 Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu demos yang artinya rakyat atau penduduk suatu tempat, dan 

cratein atau cratos, yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi 

demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau kekuasaan 

rakyat. 

 Secara Terminologi, pengertian demokrasi dapat dilihat dari 

pendapat para sarjana mengenai demokrasi: 

a. Menurut Harris Soche, demokrasi adalah bentuk 

pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan 

itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan 

merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk 

mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari 

paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang 

diserahi untuk memerintah; 

b. Menurut Henry B.Mayo, demokrasi sebagai sistem politik 

adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan 

umum   ditentukan   atas   dasar mayoritas oleh wakil-wakil  
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yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-

pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan 

politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya 

kebebasan politik. 

c. Menurut International Comission for Jurist, demokrasi adalah 

suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat 

keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga 

negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan 

yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu 

proses pemilihan yang bebas. 

d. Menurut C.F.Strong, suatu pemerintahan dalam mana 

mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut 

serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa 

pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-

tindakan kepada mayoritas itu.   

 

2. Sejarah Singkat Demokrasi 

 Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani 

tentang hubungan negara dan hukum, yang dipraktikkan antara 

abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Demokrasi yang dipraktikkan 

pada masa itu berbentuk demokrasi langsung, yaitu hak rakyat 

untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh 

seluruh warga negara berasarkan prosedur mayoritas. 
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 Demokrasi langsung tersebut berjalan efektif karena negara 

kota (city state) Yunani Kuno merupakan kawasan politik yang 

kecil, sebuah wilayah dengan jumlah penduduk yang tidak lebih 

dari 300.000 orang. Meskipun ada keterlibatan seluruh warga, 

namun masih ada pembatasan, misalnya para anak. Wanita, dan 

para budak tidak berhak berpartisipasi dalam pemerintahan. 

 Demokrasi Yunani Kuno berakhir pada Abad Pertengahan. 

Pada masa ini masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat 

feodal yang ditandai oleh kehidupan keagamaan terpusat pada Paus 

dan pejabat agama dengan kehidupan politik yang diwarnai dengan 

perebutan kekuasaan di kalangan para bangsawan. 

 Demokrasi tumbuh kembali di Eropa menjelang akhir Abad 

Pertengahan ditandai dengan lahirnya Magna Charta (Piagam 

Besar) di Ingris. Magna Charta adalah suatu piagam yang memuat 

perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John Inggris. Dalam 

Magna Charta ditegaskan bahwa Raja mengakui dan menjamin 

beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Terdapat dua hal yang 

sangat mendasar pada Piagam ini yaitu pertama, adanya 

pembatasan kekuasaan raja; kedua, hak asasi manusia lebih penting 

daripada kedaulatan raja. 

 Momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali 

demokrasi   di Eropa   adalah gerakan pencerahan (renaissance) dan  
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reformasi. Renaissance merupakan gerakan yang menghidupkan 

kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno.  

Gerakan reformasi merupakan penyebab lain kembalinya 

tradisi demokrasi di Barat, setelah sempat tenggelam pada Abad 

Pertengahan. Gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di 

Eropa pada abad ke-16. Tujuan gerakan ini merupakan gerakan 

kritis terhadap kebekuan doktrin gereja. Selanjutnya gerakan 

reformasi ini dikenal dengan gerakan Protestanisme Amerika. 

Gerakan ini dimotori oleh Martin Luther King yang menyerukan 

kebebasan berpikir dan bertindak. Gerakan kritis terhadap 

kejumudan gereja dan monarki absolut bertumpu pada rasionalitas 

yang berdasar pada hukum alam dan kontrak sosial (natural law 

dan social contract). 

Salah satu asas dalam prinsip hukum alam itu adalah 

pandangan bahwa dunia ini dikuasai oleh hukum yang timbul dari 

alam (natural law) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang 

universal, berlaku untuk semua waktu dan semua orang, baik raja, 

bangsawan, amaupun rakyat jelata. Unsur universalitas hukum alam 

pada akhirnya memengaruhi kehidupan politik di Eropa. Politik 

tidak lagi berdasarkan kepatuhan absolut dari rakyat kepada raja, 

tetapi didasarkan pada perjanjian (social contract) yang mengikat 

kedua belah pihak. 
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Lahirnya istilah kontrak sosial antara yang berkuasa dan 

yang dikuasai tidak lepas dari dua filsuf Eropa, John Locke (Inggris) 

dan Montesquiue (Perancis). Pemikiran keduanya telah 

berpengaruh pada ide dan gagasan pemerintah demokrasi. Menurut 

Locke (1632-1704), hak-hak politik rakyat mencakup hak atas 

hidup, kebebasan dan hak kepemilikan, sedangkan menurut 

Montesquieu (1689-1744), sistem pokok yang dapat menjamin hak-

hak politik tersebut adalah melalui prinsip trias politica. Trias 

politica adalah  suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara 

menjadi tiga bentuk kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

Masing-masing dari ketiga unsur ini harus dipegang oleh organ 

tersendiri secara merdeka. 

Gagasan demokrasi dari kedua filsuf Eropa itu pada 

akhirnya berpengaruh pada kelahiran konsep konstitusi demokrasi 

Barat. Konstitusi demokrasi yang bersandar pada trias politica ini 

selanjutnya berakibat pada munculnya konsep welfare state (negara 

kesejahteraan). Konsep negara kesejahteraan pada intinya 

merupakan konsep pemerintahan yang memprioritaskan 

kinerjanya pada peningkatan kesejahteraan warga negara. 
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B. Bentuk Demokrasi dalam Pengertian Sistem Pemerintahan 

Negara 

 Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan 

kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh 

sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, 

serta tujuan yang ingin dicapainya. Secara klasik, pembagian bentuk 

pemerintahan menurut Plato, dibedakan menjadi: 

a. Monarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang 

oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan 

untuk kepentingan rakyat banyak. 

b. Tirani, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh 

seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk 

kepentingan pribadi. 

c. Aristokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang 

oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan 

untuk kepentingan rakyat banyak. 

d. Oligarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang 

oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. 

e. Demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang 

oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat 

banyak. 

f. Mobokrasi/ Okhlorasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan 

yang dipegang oleh rakyat tetapi rakyat yang tidak tahu apa- 
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apa, rakyat yang tidak berpendidikan, dan rakyat yang tidak 

paham tentang pemerintahan, yang akhirnya pemerintahan 

yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat  

banyak. 

Bentuk pemerintahan modern menurut Nicholo Machiavelli 

terdiri dari dua bentuk pemerintahan, yaitu: 

a. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. 

Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau 

sultan. 

b. Republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh 

seorang presiden atau perdana menteri. 

Kekuasaan pemerintahan dalam negara dipisahkan menjadi 

tiga cabang kekuasaan yaitu:  

1) Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-

undang yang dijalankan oleh parlemen; 

2) Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan 

undang-undang yang dijalankan oleh pemerintahan; 

3) Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengadili. 

Secara substantif, prinsip utama dalam demokrasi ada dua, 

yaitu : 

1) Kebebasan dan Persamaan (freedoom dan equality) 

Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. 

Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan  
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memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya 

pembatasan dari penguasa, sedangkan persamaan merupakan 

sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan prinsip 

persamaan, setiap orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan 

dan memperoleh akses dan kesempatan yang sama untuk 

mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. 

2) Kedaulatan rakyat 

Dengan konsep kedaulatan rakyat, pada hakikatnya kebijakan 

yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan 

rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal, 

pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan 

dan kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas 

pemerintahan.  

 

C. Demokrasi Di Indonesia 

Demokrasi sebagai sistem pemeritahan dari rakyat, dalam 

arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga rakyat 

harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-

citanya. Suatu pemerintahan dari rakyat haruslah sesuai dengan 

filsafat hidup rakyat itu sendiri yaitu filsafat Pancasila, dan inilah 

dasar filsafat demokrasi Indonesia. 

Demokrasi di Indonesia yang tertuang dalam UUD NRI 

Tahun 1945 selain mengakui adanya kebebasan dan persamaan hak  
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juga sekaligus mengakui perbedaan serta keberanekaragaman 

megingat Indonesia adalah “Bhineka Tunggal Ika”, berdasar pada 

moral persatuan, Ketuhanan dan kemanusiaan yang beradab. 

Secara filosofis bahwa demokrasi Indonesia mendasarkan 

pada rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan 

sekaligus sebagai tujuan kekuasaan negara. Rakyat merupakan 

penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan 

makhluk sosial, oleh karena itu dalam pengertian demokrasi 

kebebasan individu harus diletakkan dalam kerangka tujuan 

bersama, bukan bersifat liberal yang hanya mendasarkan pada 

kebebasan individu saja. Kebebasan individu yang diletakkan demi 

tujuan bersama inilah yang menurut istilah pendiri negara disebut 

sebagai asas kebersamaan, asas kekeluargaan, akan tetapi ‘bukan 

nepotisme’. 

Secara umum di dalam sistem pemerintahan yang 

demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling 

penting dan mendasar yaitu: 

a. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. 

b. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara. 

c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan 

dipakai oleh warga negara. 

d. Suatu sistem perwakilan. 

e. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. 
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Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka demokrasi 

mengandung ciri yang merupakan patokan yaitu setiap sistem 

demokrasi adalah ide bahwa warganegara seharusnya terlibat 

dalam hal tertentu dalam bidang pembuatan keputusan-keputusan 

politik, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui 

wakil pilihan mereka. Ciri lain yang tidak boleh diabaikan adalah 

adanya keterlibatan atau partisipasi warga negara baik langsung 

maupun tidak langsung di dalam proses pemerintahan negara. 

 Oleh karena itu di dalam kehidupan kenegaraan yang 

menganut sistem demokrasi terdapat adanya Supra Struktur Politik 

dan Infra Struktur Politik sebagai komponen pendukung tegaknya 

demokrasi. Dengan menggunakan konsep Montesqieu maka Supra 

Struktur Politik meliputi lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif, dan 

Lembaga Yudikatif. Sedangkan Infra Struktur politik suatu negara 

terdiri atas lima komponen yakni: 

a. Partai Politik; 

b. Golongan (yang tidak berdasarkan pemilu) 

c. Golongan Penekan 

d. Alat komunikasi Politik; 

e. Tokoh-tokoh Politik. 

Baik Supra Struktur    politik    maupun Infra Struktur politik 

yang terdapat    dalam sistem    ketatanegaraan masing-masing 

saling    mempengaruhi     serta     mempunyai     kemampuan   untuk  
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mengendalikan pihak lain. Dalam Demokrasi, mekanisme interaksi 

antara Supra Struktur Politik dan Infra Struktur Politik dapat dilihat 

di dalam proses penentuan kebijaksanaan umum atau menetapkan 

keputusan politik, maka kebijaksanaan atau keputusan politik itu 

merupakan masukan (input) dari Infra Struktur, kemudian 

dijabarkan sedemikian rupa oleh Supra Struktur Politik. 

Dengan demikian dalam sistem demokrasi proses 

pembuatan kebijaksanaan atau keputusan politik merupakan 

keseimbangan dinamis antara prakarsa pemerintah dan partisipasi 

aktif rakyat atau warga-negara. 

 

D. Unsur-unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi 

1. Negara Hukum (Rechstaat atau The Rule of Law) 

 Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental 

dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu 

“rechstaat”, antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius 

Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika 

konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “The Rule of 

Law” yang dipelopori oleh A.V.Dicey. Selain itu, konsep negara 

hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi yang berarti bahwa 

penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. 

 Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan 

istilah “rechstaat” mencakup empat elemen penting, yaitu:  
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1) Perlindungan hak asasi manusia; 

2) Pembagian kekuasaan; 

3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; 

4) Peradilan tata usaha negara. 

Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang 

sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dua isu pokok yang 

senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara 

hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan 

HAM. Melihat kecenderungan perkembangan negara hukum 

modern yang dipengaruhi oleh perkembangan kompleksitas 

kehidupan berbangsa dan bernegara serta kemujian teknologi. 

Lahirlah prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara 

hukum. Terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama 

yang menyangga berdirinya negara hukum saat ini, yaitu: 

a. Supremasi hukum 

Adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip 

supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan 

dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. 

b. Persamaan dalam Hukum 

Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan 

pemerintahan. 

c. Asas Legalitas 
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Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan 

perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan 

perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih 

dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. 

d. Pembatasan kekuasaan 

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara 

dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan vertikal 

atau pemisahan kekuasaan secara horisontal. Hal ini untuk 

menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan 

mekanisme checks and balance antara cabang-cabang 

kekuasaan. 

e. Organ-organ pemerintahan yang independen 

Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula 

adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat 

independent, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian, 

dan kejaksanaan. 

f. Peradilan bebas dan tidak memihak 

Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak keberadaannya 

dalam negara hukum. Hakim tidak boleh memihak kecuali pada 

kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh 

siapapun baik oleh kepentingan jabatan (politik) maupun 

kepentingan uang (ekonomi). 
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g. Peradilan Tata Usaha Negara; 

Keberadaan peradilan ini menjamin hak-hak warga negara yang 

dilanggar oleh keputusan-keputusan pejabat administrasi 

negara sebagai pihak yang berkuasa. 

h. Peradilan Tata Negara; 

Di samping peradilan tata usaha negara, negara hukum modern 

lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi 

sebagai upaya memperkuat sistem check and balances antara 

cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. 

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia 

Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan 

jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses 

yang adil. Maka jika di suatu negara hak asasi manusia 

terabaikan atau pelanggaran HAM tidak dapat diatasi secara 

adil, negara ini tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam 

arti sesungguhnya. 

j. Bersifat Demokratis 

Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan 

rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan 

perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan 

mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. 
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k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara 

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan 

bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan 

melalui gagasan negara hukum maupun gagasan negara 

demokrasi dimaksudkan untuk meningkat kesejahteraan 

umum. 

l. Transparansi dan Kontrol Sosial. 

Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses 

pembuatan dan penegakan hukum sehingga memperbaiki 

kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran 

dan keadilan. 

 

2. Masyarakat Madani  

 Masyarakat madani atau civil society adalah masyarakat 

dengan ciri-cirinya yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan 

tekanan negara. Masyarakat madani merupakan elemen yang 

sangat signifikan dalam membangun demokrasi . Posisi penting 

masyarakat madani dalam pembangunan demokrasi adalah adanya 

partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. 

 Masyarakat madani (civil society) mensyaratkan adanya 

keterlibatan warga negara melalui asosiasi-asosiasi sosial. 

Keterlibatan    warga     negara    memungkinkan    tumbuhnya  sikap  
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terbuka, percaya, dan toleran antar-individu dan kelompok yang 

berbeda. Sikap-sikap ini sangat penting bagi bangunan politik 

demokrasi. 

 Perwujudan masyarakat madani secara konkret dilakukan 

oleh berbagai organisasi-organisasi di luar negara atau Lembaga 

Swadaya Masyrakat (LSM). Dalam praktiknya, masyarakat madani 

dapat menjalankan peran dan fungsinya kontrol terhadap kebijakan 

pemerintah. Dengan demikian masyarakat madani (civil society) 

sebagaimana negara menjadi sangat pentingkeberadaannya dalam 

mewujudkan demokrasi.  

 

3. Aliansi Kelompok Strategis 

Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya 

demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri 

dari partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekan atau 

kelompok kepentingan termasuk di dalamnya pers yang bebas dan 

bertanggung jawab. 

Partai politik merupakan struktur kelembagaan politik yang 

anggota-anggotanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu 

memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik untuk mewujudkan 

kebijakan-kebijakan politiknya. Sedangkan, kelompok gerakan yang 

diperankan oleh organisasi masyarakat merupakan sekumpulan 

orang-orang   yang   berhimpun   dalam  satu wadah oragnisasi yang  
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berorientasi pemberdayaan warganya, seperti Muhammadiyah, 

Nadhatul Ulama (NU), Himpunan Mahasiswa Indonesia, Persatuan 

Islam (Persis), dan lain-lain. 

Sejenis dengan kelompok ini adalah kelompok penekan atau 

kelompok kepentingan. Kelompok ketiga ini adalah sekelompok 

orang dalam sebuah wadah oragnisasi yang didasarkan pada 

kriteria keahlian, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Asosiasi 

Ilmuwan Politik Indonesia (AIPI), Himpunan Pengusaha Muda 

Indonesia (HIPMI), dan lain-lain. 
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BAB VI 

KONSTITUSI 

 

 

A. Pengertian Konstitusi 

Terdapat 2 istilah terkait dengan norma atau ketentuan 

dasar dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Kedua istilah 

tersebut adalah konstitusi dan undang-undang dasar. Konstitusi 

berasal dari bahasa Perancis, constituer, yang berarti membentuk. 

Maksud dari istilah tersebut adalah pembentukan, penyusunan, 

atau pernyataan akan suatu negara.  

Dalam bahasa Latin, kata konstitusi meruapakan gabungan 

2 kata yaitu cume, berarti bersama dengan, dan statuere, berarti 

membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan 

sesuatu. Sedangkan undang-undang dasar merupakan terjemahan 

dari istilah Belanda, grondwet. Kata grond berarti tanah atau dasar, 

dan wet berarti undang-undang. 

Istilah konstitusi (constitution) dalam bahasa Inggris 

memiliki makna yang lebih luar dari undang-undang dasar, yaitu 

keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun 

tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana 

satu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. 

Konstitusi,   menurut    Miriam  Budiardjo, adalah suatu piagam yang  
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menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi 

kenegaraan suatu bangsa, sedangkan, undang-undang dasar 

merupakan bagian tertulis dalam konstitusi. 

Dari pengertian di atas, konstitusi dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan 

kepada penguasa. 

2. Dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari 

sistem politik yang diterapkan. 

3. Deskripsi yang menyangkut masalah hal asasi manusia. 

B. Tujuan dan Fungsi Konstitusi 

Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi 

tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat 

yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang 

berdaulat. Menurut Bagir Manan, hakikat dari konstitusi merupakan 

perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, 

yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak 

dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap 

penduduk di pihak lain. 

Menurut Sri Soemantri, dengan mengutip pendapat 

Steenbeck, menyatakan bahwa terdapat 3 materi muatan pokok 

dalam    konstitusi,   yaitu (1) jaminan    hak-hak asasi    manusia; (2)  
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susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar; dan (3) 

pembagian dan pembatasan kekuasaan. 

Dalam paham konstitusi demokratis dijelaskan bahwa isi 

konstitusi meliputi:  

a. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada 

hukum. 

b. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. 

c. Peradilan yang bebas dan mandiri. 

d. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) 

sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. 

Keempat cakupan isi konstitusi di atas merupakan dasar 

utama bagi suatu pemerintahan yang konstitusional. Namun 

demikian, indikator suatu negara atau pemerintahan disebut 

demokratis tidaklah bergantung pada konstitusinya. Sekalipun 

konstitusinya telah menetapkan aturan prinsip-prinsip di atas, jika 

tidak diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan tata 

pemerintahan, itu belum bisa dikatakan sebagai negara yang 

konstitusional atau menganut paham konstitusi demokrasi. 

 

C. Sejarah Perkembangan Konstitusi 

Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah 

lama dikenal sejak zaman Yunani yang memiliki beberapa 

kumpulan    hukum. Kota    Athena  pernah mempunyai tidak kurang  
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dari 11 konstitusi, Aristoteles sendiri berhasil mengoleksi sebanyak 

158 buah konstitusi dari beberapa negara. Pada masa itu 

pemahaman tentang “konstitusi” hanyalah merupakan suatu 

kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. 

Sejalan dengan perjalanan waktu, pada masa Kekaisaran 

Roma pengertian konstitusi (contitutionnes) mengalami perubahan 

makna; ia  merupakan suatu kumpulan ketentuan serta peraturan 

yang dibuat oleh para kaisar, pernyataan dan pendapat ahli hukum, 

negarawan, serta adat kebiasaan setempat selain undang-undang. 

Konstitusi Roma memiliki pengaruh cukup besar sampai Abad 

Pertengahan yang memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham 

demokrasi perwakilan dan nasionalisme. Dua paham inilah yang 

merupakan cikal bakal munculnya paham konstitusional modern. 

Selanjutnya pada Abad VII (zaman klasik) lahirlah Piagam 

Madinah atau Konstitusi Madinah. Piagam Madinah yang dibentuk 

pada awal masa klasik Islam (622 M) merupakan aturan pokok tata 

kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh bermacam 

kelompok dan golongan, yaitu Yahudi, Kristen, Islam, dan lainnya. 

Konstitusi Madinah berisikan tentang hak bebas berkeyakinan, 

kebebasan berpendapat, kewajiban dalam hidup kemasyarakatan, 

dan mengatur kepentingan umum dalam kehidupan sosial yang 

majemuk. Konstitusi Madinah merupakan satu bentuk konstitusi 

pertama di dunia  yang telah  memuat materi sebagaimana layaknya  
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konstitusi modern yang telah mendahului konstitusi-konstitusi 

lainnya di dalam meletakkan dasar pengakuan terhadap hak asasi 

manusia.  

Pada paruh kedua Abad XVII, kaum bangsawan Inggris yang 

menang dalam revolusi istana (The Glorious Revolution) telah 

mengakhiri absolutisme kekuasaan raja dan menggantikannya 

dengan sistem parlemen sebagai pemegang kedaulatan. Akhir dari 

revolusi ini adalah deklarasi kemerdekaan 12 negara koloni Inggris 

pada 1776, dengna menetapkan konstitusi sebagai dasar negara 

yang berdaulat. 

Pada tahun 1789 meletus revolusi di Perancis, ditandai oleh 

ketegangan-ketegangan di masyarakat dan terganggunya stabilitas 

keamanan negara. Kekacauan sosial di Perancis memunculkan 

perlunya konstitusi. Maka, pada tanggal 14 September 1791 dicatat 

sebagai peristiwa diterimanya konstitusi Eropa pertama oleh Louis 

XVI. Sejak peristiwa inilah sebagian besar negara-negara di dunia, 

baik monarki maupun republik, negara kesatuan maupun federal, 

sama-sama mendasarkan prinsip ketatanegaraannya pada sandaran 

konstitusi. Di Perancis muncul buku karya J.J. Rousseau, Du Contract 

Social, yang mengatakan bahwa manusia terlahir dalam keadaan 

bebas dan sederajat dalam hak-haknya, sedangkan hukum 

merupakan ekspresi dari kehendak umum (rakyat). Pandangan 

Rousseau ini sangat  menjiwai hak-hak dan kemerdekaan rakyat (de  
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Declaration des Droit d I’Homme et du Citoyen). Deklarasi inilah yang 

mengilhami pembentukan Konstitusi Perancis (1791), khususnya 

yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Setelah peristiwa ini, 

maka muncul konstitusi dalam bentuk tertulis yang dipelopori oleh 

Amerika.  

Konstitusi tertulis model Amerika tersebut kemudian diikuti 

oleh berbagai negara  di Eropa, seperti Spanyol (1812), Norwegia 

(1814), Belanda (1815). Hal yang perlu dicatat adalah bahwa 

konstitusi pada waktu itu belum menjadi hukum dasar yang 

penting. Konstitusi sebagai UUD, atau sering disebut dengan 

konstitusi modern baru muncul bersamaan dengan perkembangan 

sistem demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan muncul 

sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan lembaga perwakilan 

(legislatif). Lembaga ini dibutuhkan sebagai pembuat undang-

undang untuk mengurangi dan membatasi dominasi para raja. Alas 

an inilah yang menempatkan konstitusi tertulis sebagai hukum 

dasar yang posisinya lebih tinggi daripada raja. 

 

D. Sejarah Lahir dan Perkembangan Konstitusi di 

Indonesia 

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang 

dikenal denga Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Undang-undang 

Dasar 1945   dirancang   sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 oleh  
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Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu 

Zyunbi Tyoosakai yang beranggotakan 62 orang, diketuai Mr. 

Radjiman Wedyodiningrat. Tugas pokok badan ini adalah menyusun 

rancangan Undang-undang Dasar. Namun dalam praktek 

persidangannya berjalan berkepanjangan khususnya pada saat 

membahas masalah dasar negara. 

Di akhir sidang I BPUPKI berhasil membentuk panitia kecil 

yang disebut dengan Panitia Sembilan. Panitia ini pada tanggal 22 

Juni 1945 berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui naskah 

Mukaddimah UUD. Hasil Panitia Sembilan ini kemudian diterima 

dalam sidang II BPUPKI tanggal 11 Juli 1945. Setelah itu Soekarno 

membentuk panitia kecil pada tanggal 16 Juli 1945 yang diketuai 

oleh Soepomo dengan tugas menyusun rancangan Undang-undang 

Dasar dan membentuk panitia untuk mempersiapkkan 

kemerdekaan, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPKI). 

Keanggotaan PPKI berjumlah 21 orang dengan ketua Ir. 

Soekarno dan Moh. Hatta sebagai wakilnya. Para anggota PPKI 

antara lain Mr.Radjiman Wedyoningrat, Ki Bagus Hadikoesoemo, 

Otto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjomidjojo, 

Soetarjo Kartohamidjojo, Prof.Dr.Mr.Soepomo, Abdul Kadir, Drs.Yap 

Tjwan Bing, Dr.Mohammad Amir (Sumatera), Mr.Abdul Abbas 

(Sumatera), Dr.Ratulangi,  Andi  Pangeran (keduanya dari Sulawesi),  
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Mr.Latuharhaly, Mr.Pudja (Bali), AH.Hamidan (Kalimantan), 

R.P.Soeroso, Abdul Wachid Hasyim, dan Mr.Mohammad Hassan 

(Sumatera). 

Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik 

Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 

tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, sejak itu Indonesia 

telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu 

sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi 

Negara yang memuat tata kerja konstitusi modern. Istilah Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang memakai angka “1945” di 

belakang UUD sebagaimana dijelaskan oleh Dahlan Thaib dkk., 

barulah timbul kemudian, yaitu pada awal tahun 1959 ketika 

tanggal 19 Februari 1959 Kabinet Karya mengambil kesimpulan 

dengan suara bulat mengenai “pelaksanaan demokrasi terpimpin 

dalam rangka kembali ke UUD 1945”. 

Wacana perubahan UUD 1945 mulai mengemuka seiring 

dengan perkembangan politik pasca Orde Baru sebagian kalangan 

menghendaki perubahan total UUD 1945 dengan cara membentuk 

konstitusi baru. Menurut kelompok ini, UUD 1945 dianggap tidak 

lagi sesuai dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan 

Indonesia, sehingga dibutuhkan konstitusi baru sebagai pengganti 

UUD 1945. Sedangkan sebagian kelompok lain berpendapat bahwa 

UUD 1945   masih   relevan dengan perkembangan politik Indonesia  
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dan karenanya harus dipertahankan dengan melakukan 

amandemen pada pasal-pasal tertentu yang tidak lagi sesuai dengan 

perkembangan sosial politik dewasa ini. Pendapat kelompok yang 

terakhir ini didasarkan pada pandangan bahwa dalam UUD 1945 

terdapat Pembukaan yang jika UUD 1945 diubah akan berakibat 

pada perubahan konsensus politik yang telah disepakati oleh para 

pendiri bangsa (founding fathers). Lebih dari sekedar perubahan 

kesepkatan nasional, perubahan UUD 1945 akan juga berakibat 

pada pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Dalam perjalanan sejarah, konstitusi Indonesia telah 

mengalami beberapa kali pergantian baik nama maupun substansi 

materi yang dikandungnya. Perjalanan sejarah konstitusi Indonesia 

adalah: 

1. Undang-Undang Dasar 1945 yang masa berlakunya sejak 18 

Agustus 1945 – 27 Desember 1949; 

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat lazim dikenal dengan 

sebutan konstitusi RIS dengan masa berlakunya sejak 27 

Desember 1949 – 17 Agustus 1950; 

3. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Republik Indonesia 

1950 yang masa berlakunya sejak 17 Agustus 1950 – 5 Juli 

1959; 
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4. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pemberlakuan 

kembali konstitusi pertama Indonesia dengan  masa belakunya 

sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959; 

5. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I (19 Oktober – 18 

Agustus 2000); 

6. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 

2000 – 9 November 2001); 

7. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II, dan III (9 

November 2001 – 10 Agustus 2002); 

8. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II, III dan IV (10 

Agustus 2002). 

 

E. Lembaga Kenegaraan Setelah Amandemen UUD 1945 

 Secara umum, sistem kenegaraan mengikuti pola pembagian 

kekuasaan dalam pemerintahan sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Montesquieu dengan teori trias politica-nya yang terkenal. 

Menurutnya, pada setiap pemerintahan terdapat tiga jenis 

kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga jenis 

kekuasaan tersebut terpisah satu sama lainnya, baik mengenai 

tugas maupun mengenai alat perlengkapan yang melakukannya. 

Karenanya, menurut  ajaran teori ini tidak dapat dibenarkan adanya 

campur tangan antara satu kekuasaan pada lembaga kenegaraan 

dengan   lainnya. Pemisahan   kekuasaan   mengandung   arti  bahwa  
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ketiga kekuasaan tersebut masing-masing harus terpisah baik 

lembaga maupun orang yang menanganinya. 

 Dalam perjalanannya, sistem kenegaraan Indonesia telah 

mengalami perubahan yang sangat mendasar terutama sejak 

adanya amandemen (perubahan) UUD 1945 yang dilakukan MPR 

pasca Orde Baru. Perubahan tersebut dilatrbelakangi adanya 

kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis 

dengan check and balances yang setara dan seimbang di antara 

cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan 

keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Dalam 

kelembagaan negara, salah satu tujuan utama amandemen UUD 

1945 adalah untuk menata keseimbangan antar lembaga negara. 

Pentingnya penataan hubungan antar lembaga negara agar tidak 

terjadi pemusatan kekuasaan dan kewenangan pada salah satu 

institusi negara saja. Karena dengan pemusatan wewenang dan 

kekuasaan pada satu institusi, maka kehidupan ketatanegaraan 

yang demokratis sulit diwujudkan. 

 Sejak lengsernya Orde Baru, telah terjadi empat kali 

perubahan atas UUD 1945. Hasil amandemennya yang berkaitan 

dengan kelembagaan negara dengan jelas dapat dilihat sebagai 

berikut: 
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1. Perubahan Pertama UUD 1945 yang memuat pengendalian 

kekuasaan presiden, tugas serta wewenang DPR dan presiden 

dalam hal pembentukan undang-undang; 

2. Perubahan Kedua UUD 1945 berfokus pada penataan ulang 

keanggotaan, fungsi, hak, maupun cara pengisiannya; 

3. Perubahan Ketiga UUD 1945 menitikberatkan pada penataan 

ulang kedudukan dan kekuasaan MPR, jabatan presiden yang 

berkaitan dengan tata cara pemilihan presiden dan wakil 

presiden secara langsung, pembentukan lembaga negara baru 

yang meliputi Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD), dan Komisi Yudisial (KY), serta aturan tambahan 

untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 

4. Perubahan Keempat UUD 1945 mencakup materi tentang 

keanggotaan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden 

berhalangan tetap, serta kewenangan presiden. 

Sebelum perubahan UUD 1945, alat-alat kelengkapan 

negara dalam UUD 1935 adalah Lembaga Kepresidenan, MPR, DPA, 

DPR, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman. Setelah amandemen secara 

keseluruhan terhadap UUD 1945, alat kelengkapan negara yaitu 

MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Posisi masing-

masing lembaga setara, yaitu sebagai lembaga tinggi negara yang 

memiliki korelasi satu sama lain dalam menjalankan fungsi check 

and balances antar lembaga tinggi tersebut. 
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F. Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia 

 Sebagaimana dalam penjelasan konstitusi atau UUD 1945 

bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar hukum (rechtstaat), 

tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat). Tata urutan 

Perundang-undangan dalam kaitan implementasi konstitusi negara 

Indonesia adalah merupakan bentuk tingkatan perundang-

undangan. Sejak 1966 telah dilakukan perubahan atas hierarki (tata 

urutan) peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan 

perundang-undangan perlu diatur untuk menciptakan keteraturan 

hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di awal tahun 

1966, melalui Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 Lampiran 2, 

disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Ketetapan MPR. 

3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-

undang. 

4. Peraturan pemerintah. 

5. Keputusan presiden. 

6. Peraturan-peraturan pelaksananya, seperti: 

a. Peraturan menteri. 

b. Instruksi menteri. 
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c. Dan lain-lainya. 

Selanjutnya Ketetapan MPR No.III Tahun 2000, tata urutan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

3. Undang-undang. 

4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 

5. Peraturan pemerintah. 

6. Keputusan presiden. 

7. Peraturan Daerah. 

Penyempurnaan terhadap tata urutan perundang-undangan 

Indonesia terjadi kembali pada tanggal 24 Mei 2004 ketika DPR 

menyetujui RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

menjadi Undang-undang. Dalam Undang-undang No.10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang 

berlaku efektif pada bulan November 2004. Keberadaan undang-

undang ini sekaligus menggantikan pengaturan tentang tata urutan 

peraturan perundang-undangan yang ada dalam Ketetapan MPR 

No.III Tahun 2000 sebagaimana tercantum di atas. Tata urutan 

peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 

Undang-undang No.10 Tahun 2004, yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar 1945. 
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2. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-

undang. 

3. Peraturan pemerintah. 

4. Peraturan  presiden. 

5. Peraturan daerah, yang meliputi: 

a. Peraturan daerah provinsi. 

b. Peraturan daerah kabupaten/kota. 

c. Peraturan desa. 

Tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No.10 Tahun 2004, yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Ketetapan MPR. 

3. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-

undang. 

4. Peraturan pemerintah. 

5. Peraturan  presiden. 

6. Peraturan daerah provinsi; dan 

7. Peraturan daerah Kabupaten/ Kota. 

 Peraturan desa.Dengan dibentuknya tata urutan 

perundang-undangan, maka segala peraturan dalam hierarki 

perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan di 

atasnya, tidak bisa dilaksanakan dan batal demi hukum. 
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BAB VII 

HAK ASASI MANUSIA 

 

 

A. Pengertian Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia adalah sesuatu yang diberikan oleh 

Tuhan dari sejak lahir. Hak adalah sesuatu yang layak di terima oleh 

setiap manusia. Seperti mendapat pekerjaan dan penghidupan yang 

layak, hak memeluk agama, dan hak untuk mendapat pengajaran. 

Hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban, ini merupakan 

sesuatu yang harus kita lakukan bagi bangsa, negara, dan kehidupan 

sosial. 

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia 

sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai 

hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila 

tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. 

Hak ini dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia manusia, 

bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka 

hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia 

lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia 

dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak 

yang tidak dapat diabaikan. 
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Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai 

martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada 

setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku 

di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh 

siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri 

dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan 

moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. 

Hak asasi manusia dalam bahasa Perancis disebut “Droit 

L’Homme”, yang artinya hak-hak manusia dan dalam bahasa Inggris 

disebut “Human Rights”. Seiring dengan perkembangan ajaran 

Negara Hukum, di mana manusia atau warga negara mempunyai 

hak-hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh 

Pemerintah, maka muncul istilah “Basic Rights” atau “Fundamental 

Rights”. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah 

merupakan hak-hak dasar manusia atau lebih dikenal dengan istilah 

“Hak asasi manusia”.  

Meriam Budiardjo, mengemukakan bahwa : 

“Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang 

telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan 

kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap 

bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas 

dasar bangsa, ras, agama, kelamin dank arena itu bersifat 

universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia 

memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan harkat 

dan cita-citanya.” 
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Isi dari pada hak asasi manusia hanya dapat ditelusuri lewat 

penelusuran aturan hukum dan moral yang berlaku dalam 

masyarakat. John Locke (1632-1704) yang dikenal sebagai bapak 

hak asasi manusia, dalam bukunya yang berjudul “Two Treatises On 

Civil Government”, menyatakan tujuan Negara adalah untuk 

melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Manusia sebelum 

hidup bernegara atau dalam keadaan alamiah (status naturalis) 

telah hidup dengan damai dengan haknya masing-masing, yaitu hak 

untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan hak atas penghormatan 

terhadap harta miliknya, yang semua itu merupakan propertinya. 

Di Indonesia berdasarkan Perubahan UUD 1945 dalam Bab 

XA ditentukan mengenai Hak Asasi manusia. Namun kaitannya 

dengan hak-hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya 

identifikasinya belum rinci dan jelas. Oleh karena hak-hak yang 

berkaitan dengan hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya masih 

tersebar dalam pasal-pasal yang ada. Dengan penelusuran melalui 

pendekatan sejarah, maka ditemukan perkembangan dari hak-hak 

di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ekonomi, sosial dan 

budaya lazimnya dikatagorikan sebagai hak-hak positif (Positive 

Rights) yang dirumuskan dalam bahasa “rights to” (hak atas), 

sedangkan hak-hak sipil dan politik dikategorikan sebagai hak-hak 

negative (Negative Rights ) yang dirumuskan dalam bahasa 

“freedom from” (kebebasan dari). Sebagai hak-hak positif, hak-hak 

ekonomi,    sosial    dan budaya dipahami sebagai hak hak yang tidak  
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dapat dituntut di muka pengadilan (non-justicible), sebaliknya 

dengan hak-hak sipil dan politik, sebagai hak-hak negatif, dapat 

dituntut di muka pengadilan. 

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu,selain ada 

hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu 

kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya 

hak asasi manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, 

kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai 

hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. 

Kesadaran akan hak asasi manusia , harga diri , harkat dan 

martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka 

bumi. Hal itu disebabkan oleh hak – hak kemanusiaan yang sudah 

ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang 

melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa 

besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi 

manusia. 

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu 

yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak 

tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada 

prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. 

Menurut Prof Notonagoro, Wajib adalah beban untuk 

memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan 

melulu    oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun  
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yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang 

berkepentingan. Kewajiban adalah  sesuatu yang harus dilakukan. 

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat 

dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan 

kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak 

dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi 

pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan 

kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi 

karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak 

mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang 

pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka 

berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya 

seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial 

yang berkepanjangan. 

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, 

yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai 

seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang 

pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan 

kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan 

aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan 

terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak 

dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila  
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masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat 

tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita 

karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan 

materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak 

rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita 

sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi 

kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak 

dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat 

Indonesia. 

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada Pasal 

28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk 

untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 

lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur 

dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara 

Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah 

untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung 

bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. 

Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan 

seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama 

ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-

haknya. 
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B. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia 

a. Perkembangan Hak Asasi Manusia pada Masa Sejarah 

 Latar Belakang sejarah hak asasi manusia, pada hakikatnya, 

muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan 

martabatnya, sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari 

penguasa, penjajah, perbudakan, ketidakadilan, dan kezaliman 

(tirani). 

a. Perkembangan Hak Asasi Manusia pada Masa Sejarah 

1) Perjuangan Nabi Musa dalam membebaskan umat Yahudi dari 

perbudakan (tahun 6000 sebelum Masehi) 

2) Hukum Hammurabi di Babylonia yang memberi jaminan 

keadilan bagi warga negara (tahun 2000 sebelum Masehi) 

3) Socrates (469-399 SM), Plato (429-347 SM), dan Aristoteles 

(384-322 SM) sebagai filsuf Yunani peletak dasar diakuinya hak 

asasi manusia. Mereka mengajarkan untuk mengkritik 

pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan, cita-cita, dan 

kebijaksanaan. 

4) Perjuangan Nabi Muhammad Saw. Untuk membebaskan para 

bayi wanita dan wanita dari penindasan bangsa Quraisy (tahun 

600 M). 
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b. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Inggris 

 Inggris merupakan negara pertama di dunia yang 

memperjuangkan hak asasi manusia. Perjuangan tersebut tampak 

dari beberapa dokumen seperti: 

1) Tahun 1215, munculnya piagam “Magna Charta” atau Piagam 

Agung. 

Terjadi pada pemerintahan Raja John, yang bertindak 

sewenang-wenang terhadap rakyat dan terhadap kelompok 

bangsawan. Tindakan Raja John tersebut mengakibatkan rasa 

tidak puas kaum bangsawan yang kemudian berhasil membuat 

suatu perjanjian yang disebut Magna Charta. Magna Charta 

membatasi kekuasaan Raja John di Inggris. 

2) Tahun 1628, keluarnya piagam “Petition of Rights”. 

Dokumen ini berisi pertanyaan mengenai hak-hak rakyat 

beserta jaminannya. Hak-hak tersebut adalah: 

a. Pajak dan pungutan istimewa harus disertai 

persetujuan; 

b. Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara 

di rumahnya; 

c. Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam 

keadaan damai. 
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3) Tahun 1679, munculnya “Habeas Corpus Act”. 

Dokumen ini merupakan undang-undang yang mengatur 

tentang penahanan seseorang. Isinya sebagai berikut: 

a. Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 

dua hari setelah penahanan; 

b. Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang 

sah menurut hukum. 

4) Tahun 1689, keluar “Bill of Rights”. 

Merupakan undang-undang yang diterima parlemen Inggris 

sebagai bentuk perlawanan terhadap Raja James II. Bill of Rights 

ini merupakan undang-undang yang diterima parlemen Inggris, 

yaitu tentang: 

a. Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen; 

b. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat; 

c. Pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap 

harus seizin parlemen; 

d. Hak warga negara untuk memeluk agama menurut 

kepercayaan-nya masing-masing. 

e. Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja. 

c. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat 

 Perjuangan penegakan hak asasi manusia di Amerika 

Serikat didasari pemikiran John Locke, yaitu tentang hak-hak alam 

seperti,   hak   hidup (life), hak   kebebasan   (liberty), dan   hak  milik  
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(property). Dasar inilah yang kemudian dijadikan landasan bagi 

pengakuan hak-hak asasi manusia yang terlihat dalam Declaratiom 

of Independence of The United State. 

 Di Amerika Serikat perjuangan hak-hak asasi manusia itu 

adalah karena rakyat Amerika Serikat yang berasal dari Eropa 

sebagai emigran merasa tertindas oleh pemerintahan Inggris, yang 

pada waktu itu merupakan jajahan Inggris. Amerika Serikat berhasil 

mencapai kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776. Deklarasi 

kemerdekaan Amerika Serikat dimasukkan dalam konstitusi negara 

tersebut. Dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia, negara 

Amerika dapat dikatakan sebagai negara pertama yang menetapkan 

dan melindungi hak asasi manusia dalam konstitusi. 

d. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Perancis 

 Perjuangan hak asasi manusia di Perancis dirumuskan 

dalam suatu naskah pada awal Revolusi Perancis pada tahun 1789, 

sebagai pernyataan tidak puas dari kaum borjuis dan rakyat 

terhadap kesewenang-wenangan Raja Louis XVI. Naskah tersebut 

dikenal dengan  Declaration des Droits de L’homme et Du Citoyen 

(pernyataan mengenai hak-hak asasi manusia dan warga negara). 

Deklarasi ini menyatakan bahwa “hak asasi manusia ialah hak-hak 

alamiah yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat 

dipisahkan daripada hakikatnya dan karena itu bersifat suci”. 
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 Revolusi Perancis ini terkenal sebagai perjuangan 

penegakan HAM di Eropa. Dalam revolusi ini, muncul semboyan 

Liberty, Egality, dan Fraternity (Kebebasan, Persamaan, dan 

Persaudaraan). Pada tahun 1791, deklarasi ini dimasukkan dalam 

konstitusi Inggris. 

 

C. Hak Asasi  Manusia di Indonesia 

1. Pengakuan Bangsa Indonesia Akan Hak Asasi Manusia 

a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama 

 Hak asasi Manusia sebenarnya sudah tercantum dalam 

Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa 

negara Indonesia sejak masa berdirinya, tidak bisa lepas dari Hak 

Asasi Manusia itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada alinea pertama 

yang berbunyi”....Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak 

segala bangsa...” Berdasarkan hal ini, bangsa Indonesia mengakui 

adanya hak untuk merdeka atau bebas. 

b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat 

 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat 

berbunyi, “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu 

pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa,   dan   ikut    melaksanakan   ketertiban   dunia   berdasarkan  



  

130 
 

 

 

 

 

 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka 

disusunlah kemerdekaan kebangsaan dalam susunan Negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, 

Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. 

 Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab 

merupakan landasan idiil akan pengakuan dan jaminan hak asasi 

manusia di Indonesia. 

c. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945  

 Rumusan hak tersebut mencakup hak dalam bidang politik, 

ekonomi, sosial dan budaya yang tersebar dari Pasal 27 sampai 

dengan Pasal 34 UUD 1945. Sampai pada berakhirnya era Orde Baru 

tahun 1998, pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia tidak 

banyak mengalami perkembangan dan tetap berlandaskan pada 

rumusan yang ada dalam UUD 1945, yaitu tertuang pada hak dan 

kewajiban warga negara. Rumusan baru tentang hak asasi manusia 

tertuang dalam Pasal 28A-J UUD 1945 hasil amandemen pertama 

tahun 1999. 
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d. Ketetapan MPR 

 Ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia Indonesia 

tertuang dalam ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak 

Asasi Manusia. Berdasarkan hal itu, kemudian keluarlah Undang-

undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai 

undang-undang yang sangat penting kaitannya dalam proses 

jalannya Hak Asasi Manusia di Indonesia. Selain itu juga Undang-

undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 

 Macam-macam hak asasi manusia yang tercantum dalam 

ketetapan tersebut adalah: 

1) Hak untuk hidup; 

2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; 

3) Hak keadilan; 

4) Hak kemerdekaan; 

5) Hak atas kebebasan informasi; 

6) Hak keamanan; 

7) Hak kesejahteraan; 

8) Kewajiban; 

9) Perlindungan dan pemajuan. 

e. Peraturan Perundang-undangan 

 Undang-undang tentang HAM di Indonesia adalah Undang-

undang No.39 Tahun 1999. Adapun hak-hak yang ada dalam 

undang-undang tersebut: 
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1) Hak untuk hidup; 

2) Hak untuk berkeluarga; 

3) Hak untuk mengembangkan diri; 

4) Hak untuk memperoleh keadilan; 

5) Hak atas kebebasan pribadi; 

6) Hak atas rasa aman; 

7)  Hak atas kesejahteraan; 

8) Hak turut serta dalam pemerintahan;  

9) Hak wanita; 

10) Hak anak. 

Dalam UUD 1945 BAB 20 A Pasal 28A sampai J, tercantum rumusan 

hak asasi manusia. Dengan masuknya rumusan hak asasi manusia 

dalam UUD 1945 tersebut, semakin kuat jaminan hak asasi manusia 

di Indonesia.  

 

2. Penegakan Hak Asasi Manusia 

 Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap 

hak asasi manusia, di samping dibentuk aturan-aturan hukum, juga 

dibentuk kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan 

dengan penegakan hak asasi manusia, antara lain: 

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk 

berdasarkan    Keppres   No.5 Tahun   1993   pada  tanggal 7 Juni  
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1993 yang kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-undang 

No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya 

setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi 

melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, 

dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM bertujuan: 

1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan 

hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang 

Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; 

2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi 

manusia guna perkembangan pribadi manusia Indonesia 

seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam 

berbagai bidang kehidupan. 

b. Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-

undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia. 

Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus 

yang berada di lingkungan Pengadilan Umum dan 

berkedudukan di Kabupaten/Kota. Pengadilan HAM adalah 

pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia 

yang berat. 
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Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan 

memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.  

Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus 

perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang 

dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik 

Indonesia oleh warga negara Indonesia. 

c. Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dibentuk atas usul dari 

DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan 

Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum 

sebelum diundangkannya Undang-undang No.26 Tahun 2000  

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 

d. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Undang –undang No.26 

Tahun 2000 memberikan alternatif bahwa penyelesaian 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat dilakukan di 

luar pengadilan hak asasi manusia, yaitu melalui Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan 

undang-undang. 

Penegakan dan perlindungan tidak hanya dilakukan oleh 

lembaga-lembaga yang dibentuk negara. Masyarakat dapat pula 

berpartisipasi dalam rangka penegakan dan perlindungan hak asasi 

manusia. Masyarakat dapat membentuk lembaga swadaya 

masyarakat    (LSM).   Lembaga    swadaya   yang    dimaksud  adalah  
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organisasi atau lembaga yang secara khusus  dibentuk oleh 

masyarakat    dengan   tugas  perlindungan dan penegakan hak asasi  

manusia di Indonesia. Lembaga-lembaga ini mengonsentrasikan 

kegiatannya pada upaya penegakan dan perlindungan HAM, 

misalnya dengan menuntut pihak-pihak yang telah melanggar HAM, 

melindungi korban HAM, menuntut keadilan dan sebagainya. 

Contohnya KONTRAS (Komisi untuk orang hilang dan tindak 

kekerasan), YLBHI ( Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia), 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan lain-lain. 
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BAB VIII 

WAWASAN NUSANTARA 

 

 

A.  Pengertian Wawasan Nusantara 

 Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

keanekaragaman (pendapat, kepercayaan, hubungan, dsb) 

memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat 

bersatu guna memelihara keutuhan negaranya. Suatu bangsa dalam 

menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh 

lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan timbal balik atau 

kait-mengkait antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, dan cita-cita 

yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya dan 

tradisi, keadaan alam dan wilayah serta pengalaman sejarah.  

 Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan 

kehidupannya, memerlukan suatu konsepsi yang berupa Wawasan 

Nusantara yang dimaksud untuk menjamin kelangsungan hidup, 

keutuhan wilayah serta jadi diri. 

 Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas 

(mawas) yang artinya melihat atau memandang, jadi kata wawasan 

dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Kehidupan negara 

senantiasa     dipengaruhi     perkembangan     lingkungan    strategik  
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sehingga wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu 

bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang 

ditimbulkan dalam mengejar kejayaannya. Dalam mewujudkan 

aspirasi dan perjuangan ada tiga faktor penentu utama yang harus 

diperhatikan oleh suatu bangsa: 

1) Bumi/ruang dimana bangsa itu hidup; 

2) Jiwa, tekad dan semangat manusia/rakyat; 

3) Lingkungan. 

Secara etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata 

Wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas 

(bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan 

indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas berarti memandang, 

meninjau atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, 

penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang, 

cara melihat. 

Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya 

pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak 

antara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang 

terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia dan dua 

samudra, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. 

Secara terminologis, Wawasan Nusantara menurut 

beberapa pendapat sebagai berikut: 
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a. Prof. Wan Usman, Wawasan Nusantara adalah cara pandang 

bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai 

kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. 

b. Kelompok Kerja LEMHANAS 1999, Wawasan Nusantara adalah 

cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan 

lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis 

dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta 

kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai 

tujuan nasional. 

c. Wawasan Nusantara dalam GBHN 1998, Wawasan Nusantara 

adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri 

dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan 

kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam 

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara.  

Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa dan 

Negara Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Wawasan 

Nusantara memandang perwujudan Indonesia sebagai satu 

Kesatuan utuh menyeluruh baik dari aspek fisik alamiah maupun 

dari aspek sosial-politik. 

Dari segi fisik alamiahnya, Wawasan Nusantara memandang 

perwujudan    Alam Indonesia sebagai: satu Kesatuan tanah, air, dan  
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udara secara utuh menyeluruh dalam suatu ruang dan pada suatu 

waktu tertentu. Sedangkan dari segi sosial-politik, Wawasan 

Nusantara memandang perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai: 

satu Kesatuan ideologi, satu kesatuan politik, satu kesatuan 

ekonomi, satu kesatuan sosial-budaya dan satu kesatuan 

pertahanan-keamanan, atau satu kesatuan I-POL-EK-SO-M. 

 

 B. Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara 

1. Aspek Historis atau Sejarah 

 Dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan 

menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah dua 

hal, yaitu: 

a. Bangsa Indonesia pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa 

yang terjajah dan terpecah; 

b. Bangsa Indonesia mengalami memiliki wilayah yang terpisah-

pisah. 

Bangsa Indonesia sebagaimana bangsa lain terutama di 

benua Asia dan Afrika pernah mengalami masa penjajahan bangsa 

Barat. Bangsa Barat yang pernah menjajah Indonesia adalah 

Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda dan Jepang. Penjajah juga 

menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia. Politik pecah 

belah   penjajah   terhadap   bangsa Indonesia dikenal dengan politik  
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Devide et impera. Dengan adanya politik pecah belah ini orang-

orang Indonesia justru melawan bangsanya sendiri.  

Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas 

jajahan Belanda atau wilayah eks Belanda. Wilayah Hindia Belanda 

yang berbentuk kepulauan merupakan wilayah yang terpisahkan 

oleh laut bebas. Hal ini dapat dibuktikan dengan digunakannya 

ketentuan bahwa laut teritorial Hindia Belanda adalah selebar 3 mil, 

berdasarkan Territoriale, Zee en Maritime Kringen Ordonantie tahun 

1939 disingkat Ordonansi 1939. Dengan adanya Ordonansi 1939 

tersebut, laut atau perariran yang berada di dalam wilayah yang 

lebih dari 3 mil adalah di luar wilayah teritorial. Perairan itu 

menjadi lautan bebas dan berlaku sebagai perairan internasional.  

Sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah-pecah serta 

memiliki wilayah yang terpisah-pisah, jelas merupakan kerugian 

besar bagi bangsa Indonesia. Keadaan tersebut tidak mendukung 

upaya kita mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, 

dan untuk menuju bangsa yang adil dan makmur sebagaimana yang 

tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan keadaan 

historis demikian, bangsa Indonesia berupaya mengembangkan 

konsepsi tentang visi bangsa, yaitu sebagai bangsa yang bersatu 

serta dalam wilayah utuh. Konsepsi tersebut dalam kurun waktu 

berikutnya terumuskan dalam Wawasan Nusantara. 

 



  

141 
 

 

 

 

 

 

Upaya untuk menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah 

yang utuh tidak lagi terpisah adalah dengan mengganti Territoriale 

Zee en Maritime Kringen Ordonnantie tahun 1939. Pada saat kita 

merdeka tahun 1945, wilayah Indonesia masih dalam keadaan 

terpisah-pisah disebabkan masih berlakunya Ordonansi tahun 

1939. Baru setelah 12 tahun kemudian, yaitu tahun 1957 terjadi 

perubahan pada wilayah teritorial Indonesia. 

Perdana Menteri Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 

mengeluarkan pernyataan selanjutnya dikenal dengan Deklarasi 

Juanda 1957. Isi pokok Deklarasi Juanda adalah menyatakan laut 

teritorial Indonesia adalah selebar 12 mil tidak lagi 3 mil 

berdasarkan point to point theory. Deklarasi Juanda dinyatakan 

sebagai pengganti Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 

tahun 1939 dengan tujuan: 

a. Perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik 

Indonesia yang utuh dan bulat; 

b. Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan 

dengan asas negara kepulauan; 

c. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin 

keselamatan dan keamanan negara kesatuan Republik 

Indonesia. 

Deklarasi Juanda dikukuhkan dalam Undang-undang Nomor 

4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang berisi: 
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a. Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta 

perairan pedalaman Indonesia; 

b. Laut wilayah Indonesia adalah jalur 12 mil laut; 

c. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang 

terletak pada sisi dalam garis dasar. 

Keluarnya deklarasi Juanda 1957 tersebut melahirkan 

konsepsi wawasan nusantara di mana laut tidak lagi sebagai 

pemisah, tetapi sebagai penghubung. Wawasan Nusantara dibangun 

dari konsepsi kewilayahan. Negara Indonesia adalah satu kesatuan 

wilayah yang berciri nusantara. Undang-undang mengenai perairan 

Indonesia selanjutnya diperbaharui dengan Undang-undang No.6 

Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. 

Deklarasi Juanda diperjuangkan terus dalam forum 

internasional agar pengakuan Indonesia atas wilayah teritorial 

tersebut mendapat pengukuhan sekaligus kekuatan hukum di mata 

internasional. Melalui perjuangan panjang akhirnya Konsferensi 

PBB tanggal 30 April 1982 menerima “The United Nation Convention 

on the Law of the Sea” (UNCLOS). Berdasarkan Konvensi Hukum 

Laut Tahun 1982 tersebut negara termasuk kepualauan atau 

archipelago state. Berdasarkan Undang-undang No.17 Tahun 1985, 

Indonesia meratifikasi UNCLOS tersebut. 
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Pada tahun 1969 negara Indonesia mengeluarkan 

mengeluarkan Deklarasi tentang landas kontinen Indonesia. 

Deklarasi itu berintikan: 

a. kekayaan alam di landas kontinen adalah milik negara 

bersangkutan; 

b. batas landas kontinen yang terletak di antara dua negara adalah 

garis tengahnya. 

Tentang landas kontinen dikuatkan dengan Undang-undang 

No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Selanjutnya 

pada tahun 1980 pemerintah Indonesia mengeluarkan 

pengumuman tentang Zone Ekonomi Eksekutif (ZEE) Indonesia. 

ZEE berintikan: 

a. Lebar Zone Eksklusif Indonesia 200 mil diukur dari garis 

pangkal laut wilayah Indonesia. 

b. Hak berdaulat untuk menguasai kekayaan sumber alam di ZEEI. 

c. Lautan di ZEEI tetap merupakan lautan bebas untuk pelayaran 

Internasional. ZEEI diterima hampir oleh hampir seluruh 

peserta konsferensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 

1982 dan dikukuhkan oleh Pemerintah RI dengan Undang-

undang No.5 tahun 1983. 

2. Segi Geografis dan Sosial Budaya 

Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara 

bangsa   dengan    wilayah    dan   posisi yang unik serta bangsa yang  
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heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa menjadikan 

bangsa Indonesia perlu memiliki visi untuk menjadi bangsa yang 

bersatu dan utuh. Posisi Indonesia yang demikian ini sering 

dinyatakan memiliki posisi yang strategis karena terletak pada garis 

khatulistiwa dan terletak di anatar dua benua dan dua samudera. 

Selain itu, Indonesia kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam, 

serta memiliki beragam etnik yang terdiri dari berbagai suku dan 

budaya. Keunikan wilayah heterogenitas bangsa membuka dua 

peluang. Secara positif dapat dijadikan modal memperkuat bangsa 

menuju cita-cita. Secara negatif, mudah menimbulkan perpecahan 

serta infiltrasi pihak luar. Peluang ke arah gerak sentrifugal 

(memecah) perlu ditanggulangi, sedangkan peluang gerak 

sentripental (menyatu) perlu diupayakan secara terus-menerus. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan 

konsepsi Wawasan Nusantara. 

3. Segi Geopilitik dan Kepentingan Nasional 

 Geopolitik adalah istilah yang pertama kai dikemukakan 

oleh Frederich Ratzel sebagai Ilmu Bumi Politik. Sebagai ilmu, 

geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Bahwa 

politik suatu negara dipengaruhi oleh konstelasi geografi negara 

yang bersangkutan. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan 

dari aspek geografi dalam menentukan kebijakan nasional untuk 

mewujukan    suatu   tujuan. Prinsip-prinsip  geopolitik suatu negara  
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dapat menjadi dasar bagi perkembangan wawasan nasional bangsa 

itu. 

 

C. Unsur Dasar Wawasan Nusantara 

 Konsepsi wawasan nusantara terdiri dari tiga unsur dasar 

yakni: 

1. Wadah (countour) 

Wadah kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara 

meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat 

serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta 

aneka ragam budaya, yaitu bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, bangsa Indonesia memiliki 

organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai 

kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik, 

sedangkan wadah kehidupan bermasyarakat adalah 

berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. 

2. Isi (content) 

Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat 

dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam 

Pembukaan UUD 1945. Menyadari bahwa untuk mencapai 

aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita 

dan tujuan nasional seperti tersebut di atas, bangsa 

Indonesia   harus   lebih mampu menciptakan persatuan dan  
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kesatuan dalam kebhinekaan kehidupan nasional yang 

berupa politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Oleh 

karena itu “isi” menyangkut dua hal yang esensial, yakni: 

a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan 

bersama, dan perwujudannya, pencapaian cita-cita, 

dan tujuan nasional; 

b. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang 

meliputi semua aspek kehidupan nasional. 

3. Tata laku (content) 

Tata laku merupakan hasil interaksi antara “wadah” dan 

“isi” yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata 

laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas 

yang baik dari bangsa Indonesia, sedangkan tata laku 

lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku 

dari bangsa Indonesia, yang kedua hal tersebut akan 

mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa 

Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan 

yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan 

aspek kehidupan nasional. 

Secara sederhana dapat dinyatakan, tata laku batiniah 

adalah sikap, jiwa dan semangat setiap warga negara untuk 

mendukung konsepsi Wawasan Nusantara. Tata laku 

lahiriah   adalah  perilaku atau tindakan setiap warga negara  
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untuk mengimplementasikan terwujudnya konsepsi 

Wawasan Nusantara. 

 

D. Asas Wawasan Nusantara 

 Asas Wawasan Nusantara terdiri dari: 

a. Kepentingan yang sama 

Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan 

bersama bangsa Indonesia adalah mengahadapi penjajahan 

secara fisik dari bangsa lain. Sekarang bangsa Indonesia harus 

menghadapi “jenis” penjajahan yang berbeda dari negara asing. 

b. Keadilan 

Berarti kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jerih payah 

usaha, dan kegiatan baik orang perorangan, golongan, 

kelompok, maupun daerah. 

c. Kejujuran 

Berarti keberanian berpikir, berkata dan bertindak sesuai 

dengan realita serta ketentuan yang benar biarpun realita atau 

ketentuan itu pahit dan kurang enak didengar. Demi kebenaran 

dan kemajuan bangsa dan negara, hal ini harus dilakukan. 

d. Solidaritas 

Berarti diperlukannya rasa setia kawan, mau memberi dan 

berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter 

budaya masing-masing. 
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e. Kerja sama 

Kerjasama berarti adanya koordinasi, saling pengertian yang 

didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik 

kelompok yang kecil maupun kelompok yang besar, dapat 

tercapai demi terciptanya sinergi yang lebih baik. 

f. Kesetiaan  

Kesetiaan terhadap kesepakatan untuk menjadi bangsa dan 

mendirikan bangsa Indonesia. Kesetiaan terhadap kesepakatan 

bersama ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama 

terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan. 

 

E. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara 

1. Pemberdayaan Masyarakat 

a. John Naisbit. Dalam bukunya Global Paradox, ia menulis “To be a 

global powers, the company must give more role to the smallest 

part”. Pada intinya, Global Paradox memberikan pesan bahwa 

Negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya 

kepada rakyatnya. Pemberdayaan masyarakat – dalam arti 

memberikan peran dalam bentuk aktivitas dan partisipasi 

masyarakat untuk mencapai tujuan nasional – hanya dapat 

dilaksanakan oleh Negara-negara yang sudah maju yang 

menjalankan Buttom Up Planning. Sedangkan Negara-negara 

berkembang,    seperti     Negara   Kesatuan   Republik Indonesia,  
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masih melaksanakan program Top Down Planning karena 

keterbatasan kualitas SDM. Karena itu, NKRI memerlukan 

landasan operasional GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). 

b. Kondisi nasional. Pembangunan nasional secara menyeluruh 

belum merata, sehingga masih ada beberapa daerah yang 

tertinggal pembangunannya sehingga menimbulkan 

keterbelakangan aspek kehidupannya. Kondisi tersebut 

menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan social di 

masyarakat. Apabila kondisi ini berlarut-larut, masyarakat di 

beberapa daerah tertinggal akan berubah pola pikir, pola sikap, 

dan pola tindaknya, mengingat mereka sudah tidak berdaya 

dalam aspek kehidupannya. Hal ini merupakan ancaman bagi 

tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, perlu ada 

prioritas utama pembangunan daerah tertinggal agar 

masyarakat dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam 

pembangunan di seluruh aspek kehidupan, yang 

pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang Republik 

Indonesia (UURI) No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah. 

Pesan Global Paradox dan kondisi nasional mengenai 

pemberdayaan masyarakat di atas dapat menjadi tantangan 

Wawasan Nusantara. Pemberdayaan   untuk kepentingan rakyat  
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banyak perlu mendapat prioritas utama mengingat Wawasan 

Nusantara memiliki makna persatuan dan kesatuan dalam 

kebinekaan untuk lebih mempererat kesatuan bangsa. 

2. Dunia Tanpa Batas 

a. Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). 

Perkembangan global saat ini sangat maju dengan pesat. 

Dengan perkembangan IPTEK yang sangat modern, khususnya 

di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, 

dunia seakan-akan sudah menyatu menjadi kampong sedunia. 

Dunia menjadi trasparan tanpa mengenal batas Negara. Kondisi 

yang demikian berdampak pada seluruh aspek kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan dapat 

mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak seluruh 

masyarakat Indonesia. Keterbatasan kualitas SDM di bidang 

IPTEK merupakan tantangan serius, mengingat penguasaan 

IPTEK merupakan nilai tambah untuk berdaya saing di 

percaturan global. 

b. Kenichi Omahe dengan dua bukunya yang terkenal Borderless 

World dan The End of Nation State mengatakan bahwa dalam 

perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah Negara 

dalam arti geografi dan politik relative masih tetap, namun 

kehidupan dalam satu Negara tidak mungkin dapat membatasi 

kekuatan   global  yang berupa informasi, investasi, industri, dan  
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konsumen yang makin individualistis. Kenichi Omahe juga 

memberikan pesan bahwa untuk dapat menghadapi kekuatan 

global, suatu Negara harus mengurangi peranan pemerintah 

pusat dan lebih memberikan peranan kepada pemerintah 

daerah dan masyarakat. Dengan memberikan peran yang lebih 

besar kepada pemerintah daerah, pemerintah memberikan 

kesempatan berpartisipasi yang lebih luas kepada seluruh 

masyarakat. Apabila masyarakat banyak yang terlibat dalam 

upaya pembangunan, hasilnya akan lebih meningkatkan 

kemampuan dan kekuatan bangsa dalam percaturan global.  

Perkembangan IPTEK dan perkembangan masyarakat global 

yang berkaitan dengan dunia tanpa batas merupakan tantangan 

Wawasan Nusantara karena perkembangan tersebut akan dapat 

mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak 

masyarakat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara.  

3. Era Baru Kapitalisme 

a. Sloan dan Zureker. Dalam bukunya Dictionary of Economics, dua 

penulis ini menyebutkan bahwa kapitalisme adalah suatu 

sistem ekonomi berdasarkan hak milik swasta atas macam-

macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan 

perjanjian dengan pihak lain, untuk berkecimpung dalam 

aktivitas     ekonomi     yang     dipilihnya    sendiri     berdasarkan  
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kepentingannya sendiri, dan untuk mencapai laba bagi dirinya 

sendiri. Di era baru kapitalisme, sistem ekonomi untuk 

mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas secara 

luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat 

memerlukan strategi baru, yaitu adanya keseimbangan.  

b. Lester Thurow. Di dalam bukunya The Future of Capitalism, ia 

menegaskan antara lain bahwa untuk dapat bertahan dalam era 

baru kapitalisme, kita harus membuat strategi baru, yaitu 

keseimbangan antara paham individualis dan paham sosialis. 

Era baru kapitalisme tidak terlepas dari globalisasi, dimana 

Negara-negara kapitalis, yaitu Negara-negara maju berusahan  

mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi dengan 

menekan Negara-negara berkembang melalui isu global yang 

mencakup demokratisasi. HAM (Hak Asasi Manusia), dan 

lingkungan hidup. Strategi baru yang ditegaskan oleh Lester 

Thurow pada dasarnya telah tertuang dalam nilai-nilai falsafah 

bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang mengamanatkan 

kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antara individu, 

masyarakat, bangsa, serta semesta dan penciptanya. 

Dari uraian di atas tampak bahwa kapitalisme yang semula 

dipraktekkan untuk keuntungan diri sendiri kemudian berkembang 

menjadi strategi baru guna mempertahankan paham kapitalisme di 

era    globalisasi    dengan    menekan    Negara-negara   berkembang,  
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termasuk Indonesia, melalui isu global. Hal ini sangat perlu 

diwaspadai karena merupakan tantangan bagi Wawasan Nusantara. 

4. Kesadaran Warga Negara 

a. Pandangan bangsa Indonesia tentang hak dan kewajiban. 

Bangsa Indonesia melihat hak tidak terlepas dari kewajiban. 

Manusia Indonesia, baik sebagai warga Negara maupun sebagai 

warga masyarakat, mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban 

yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak 

dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan. Tiap hak 

mengandung kewajiban dan begitu pula sebaliknya. Kedua-

duanya merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. 

Negara kepulauan Indonesia yang menganut paham Negara 

Kesatuan menempatkan kewajiban di muka. Kepentingan 

umum masyarakat, bangsa dan Negara harus lebih diutamakan 

daripada kepentingan pribadi atau golongan. 

b. Kesadaran bela Negara. Pada waktu merebut dan 

mempertahankan kemerdekaan, Indonesia menunjukkan 

kesadaran bela Negara yang optimal, dimana seluruh rakyat 

bersatu padu berjuang tanpa mengenal perbedaan, pamrih, dan 

sikap menyerah yang timbul dari jiwa heroisme dan patriotisme 

karena perasaan senasib sepenanggungan dan setia kawan 

dalam perjuangan fisik mengusir penjajah. Dalam mengiring 

kemerdekaan, perjuangan yang dihadapi adalah perjuangan non  
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fisik yang mencakup seluruh aspek kehidupan, khususnya 

dalam memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan 

social, korupsi, kolusi dan nepotisme, dan dalam menguasai 

IPTEK, meningkatkan kualitas SDM, serta menjaga persatuan 

dan kesatuan bangsa. Di dalam perjuangan non fisik, kesadaran 

bela Negara mengalami penurunan yang tajam apabila 

dibandingkan dengan perjuangan fisik. Hal ini tampak dari 

kurangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan adanya 

beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI 

sehingga mengarah ke disintegrasi bangsa. 

Dari uraian di atas mengenai pandangan bangsa Indonesia 

tentang hak dan kewajiban warga Negara secara utuh, tampak 

kesadaran di dalam persatuan dan kesatuan mengalami penurunan. 

Anak-anak bangsa belum sepenuhnya sadar bahwa sebagai warga 

Negara, mereka harus selalu mengutamakan kepentingan nasional 

di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kondisi ini merupakan 

tantangan bagi Wawasan Nusantara. 
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BAB IX 

KETAHANAN NASIONAL 

 

 

A. Latar Belakang 

Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh 

perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi 

incaran banyak negara atau bangsa lain, karena potensinya yang 

besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang 

banyak. Kenyataannya ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi 

juga dari dalam. Terbukti, setelah perjuangan bangsa tercapai 

dengan terbentuknya NKRI, ancaman dan gangguan dari dalam juga 

timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang idiologis. Meski 

demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama 

untuk tegaknya negara kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran 

bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan 

dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan 

memberikan motivasi dalam menciptakan suasana damai. 

Beberapa ancaman dalam dan luar negeri telah dapat diatasi 

bangsa Indonesia dengan adanya tekad bersama-sama menggalang 

kesatuan dan kecintaan bangsa. Berbagai pemberontakan PKI, RMS 

(Republik Maluku Selatan), PRRI Permesta dan juga gerakan 

sparatis    di  Timor- Timur    yang    pernah     menyatakan      dirinya  
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berintegrasi dengan Indonesia, meskipun akhirnya kenyataan 

politik menyebabkan lepasnya kembali daerah tersebut. Ancaman 

sparatis dewasa ini ditunjukan dengan banyaknya wilayah atau 

propinsi di Indonesia yang menginginkan dirinya merdeka lepas 

dari Indonesia seperti Aceh, Riau, Irian Jaya, dan beberapa daerah 

lain begitu pula beberapa aksi provokasi yang mengganggu 

kestabilan kehidupan sampai terjadinya berbagai kerusuhan yang 

diwarnai nuansa etnis dan agama dan gangguan dari luar adalah 

gangguan dari negara lain yang ingin menguasai pulau-pulau kecil 

yang masih berada di dalam wilayah NKRI namun dekat dengan 

wilayah negara lain. Bangsa Indonesia telah berusaha menghadapi 

semua ini dengan semangat persatuan dan keutuhan, meskipun 

demikian gangguan dan ancaman akan terus ada selama perjalanan 

bangsa, maka diperlukan kondisi dinamis bangsa yang dapat 

mengantisipasi keadaan apapun terjadi dinegara ini. 

 

B. Pengertian dan Asas-asas Ketahanan Nasional 

1. Pengertian Ketahanan Nasional 

Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi 

dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan 

nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional berisi keuletan dan 

ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk 

mengembangkan    kekuatan     nasional   dalam     menghadapi    dan  
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mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan 

baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan untuk menjamin 

identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan 

mencapai tujuan nasionalnya.  

Hakikat dan konsepsi Ketahanan Nasional: 

Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan 

ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan 

mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin 

kelangsungan hidup bangsa dan Negara dalam mencapai 

tujuan nasional. 

Hakikat konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah 

pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan 

keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam 

seluruh aspek kehidupan nasional. 

2. Asas – Asas Ketahanan Nasional 

Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai 

yang tersusun berlandaskan Pancasil, UUD 1945 dan Wawasan 

Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: 

a) . Asas kesejahtraan dan keamanan  

Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan 

wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau 

kelompok.    Di    dalam    kehidupan    nasional   berbangsa dan  
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bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya 

menjadi tolak ukur bagi mantap/tidaknya ketahanan nasional. 

b). Asas komprehensif/menyeluruh terpadu 

Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek 

kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk 

persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan 

seimbang. 

c). Asas kekeluargaan 

Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong 

royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal hidup 

dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan, dan 

kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam 

kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat 

merusak/destruktif. 

 

C. Kedudukan dan Fungsi Ketahanan Nasional 

Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a). Kedudukan : 

ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini 

kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta 

merupakan cara terbaik yang perlu di implementasikan secara  
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berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional 

yang ingin diwujudkan, wawasan nusantara dan ketahanan 

nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual, yang 

didasari oleh Pancasil sebagai landasan ideal dan UUD sebagai 

landasan konstisional dalam paradigma pembangunan 

nasional. 

b). Fungsi : 

Ketahanan nasional nasional dalam fungsinya sebagai doktrin 

dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap 

terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola kerja 

dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat inter – 

regional (wilayah), inter – sektoral maupun multi disiplin. 

Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berfikir yang 

terkotak-kotak (sektoral). Satu alasan adalah bahwa bila 

penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, 

tenaga dan sarana, yang bahkan berpotensi dalam cita-cita 

nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola 

dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan 

arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional 

disegala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu, 

yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. 
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D. Unsur-unsur Ketahanan Nasional 

1. Unsur atau Gatra Penduduk 

 Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau 

ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor yang 

berkaitan dengan penduduk negara meliputi dua hal berikut: 

a. Aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, 

etos kerja, dan kepribadian. 

b. Aspek kuantitas yang mencakup jumlah penduduk, 

pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan 

penduduk di tiap wilayah negara. Terkait dengan unsur 

penduduk adalah faktor moral nasional dan karakter nasional. 

Moral nasional menunjuk pada dukungan rakyat secara penuh 

terhadap negaranya ketika menghadapi ancaman. Karakter 

nasional menunjuk ciri-ciri khusus yang dimiliki suatu bangsa 

sehingga bisa dibedakan dengan bangsa lain. Moral dan 

karakter nasional memengaruhi ketahanan suatu bangsa. 

2. Unsur atau Gatra Wilayah 

 Wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional negara. 

Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi: 

Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara 

kepulauan atau negara  kontinental; 

Luas wilayah negara: ada negara dengan wilayah luas dan negara 

dengan wilayah yang sempit (kecil); 
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Posisi geografis, astronomis, geologis negara; 

Daya dukung wilayah negara: ada wilayah yang habitable dan ada 

wilayah yang unhabitable. 

Dalam kaitannya dengan wilayah negara, pada masa sekarang ini 

perlu dipertimbangkan adanya kemajuan teknologi, kemajuan 

informasi dan komunikasi. Suatu wilayah yang pada awalnya sama 

sekali tidak mendukung kekuatan nasional, karena penggunaan 

teknologi maka wilayah itu kemudian menjadi unsur kekuatan 

nasional negara. 

3. Unsur atau Gatra Sumber Daya Alam 

 Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam 

sebagai elemen ketahanan nasional, meliputi: 

a. Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan 

mencakup sumber daya alam hewani, nabati, tambang; 

b. Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam; 

c. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan 

masa depan dan lingkungan hidup; 

d. Kontrol atas sumber daya alam. 

4. Unsur atau Gatra di Bidang Ideologi 

 Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa oleh karena 

ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi utama, yaitu: 
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1) Sebagai suatu tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat 

yang bersangkutan artinya nilai-nilai yang terkandung dalam 

ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju bersama; 

2) Sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan, 

artinya masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia 

menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya 

bersatu. 

Sejarah dunia telah membuktikan bahwa ideologi dapat 

digunakan sebagai unsur untuk membangun kekuatan nasional 

negara. Bagi bangsa Indonesia Pancasila telah ditetapkan sebagai 

ideologi nasional melalui kesepakatan.Kesepakatan atas Pancasila 

menjadikan segenap elemen bangsa bersedia bersatu di bawah 

negara Indonesia. 

5. Unsur atau Gatra di Bidang Politik 

 Politik penyelenggaraan bernegara amat memengaruhi 

kekuatan nasional suatu negara. Penyelenggaraan bernegara dapat 

ditinjau dari beberapa aspek seperti: 

a. Sistem politik yang dipakai yaitu apakah sistem demokrasi atau 

non demokrasi; 

b. Sistem pemerintahan yang dijalankan apakah sistem 

presidensiil atau parlementer; 

c. Bentuk pemerintahan yang dipilih apakah republik atau 

kerajaan; 
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d. Susunan negara yang dibentuk apakah sebagai negara kesatuan 

atau negara serikat. 

Pemilihan suatu bangsa atas politik  penyelenggaraan bernegara 

tentu saja tergantung pada nilai-nilai dan aspirasi bangsa yang 

bersangkutan. Dalam realitasnya, sebuah bangsa bisa mengalami 

beberapa kali perubahan dan pergantian politik penyelenggaraan 

bernegara. Misalnya negara Perancis dari bentuk kerajaan menjadi 

republik. Indonesia pernah mengalami pergantian dari presidensiil 

ke parlementer dan pernah berubah menjadi negara serikat. 

6. Unsur atau Gatra di Bidang Ekonomi 

 Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan 

kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global 

sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya 

pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat 

di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan 

tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contoh, Jepang dan Cina. 

 Setiap negara memiliki sistem ekonomi dalam rangka 

mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Sistem ekonomi secara 

garis besar dikelompokkan menjadi dua macam sistem yaitu sistem 

ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Suatu negara dapat 

pula mengembangkan sistem ekonomi yang dianggap sebagai 

cerminan dari  nilai dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Contoh,  
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bangsa Indonesia menyatakan sistem ekonomi Pancasila yang 

bercorak kekeluargaan atau ekonomi kerakyatan. 

7. Unsur atau Gatra di Bidang Sosial Budaya 

 Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan 

nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang 

homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa 

yang heterogen (plural) dari segi sosil budaya masyarakatnya. 

Contoh, bangsa Indonesia yang heterogen berbeda dengan bangsa 

Israel atau bangsa Jepang yang relatif homogen. 

8. Unsur atau Gatra di Bidang Pertahanan Keamanan 

 Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur 

pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. 

Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di 

tangan tentara (militer). Pertahanan keamanan negara juga 

merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara.  

 Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya 

pertahanan negara sebagai bentuk hak dan kewajiban warga negara 

dalam membela negara. Upaya melibatkan rakyat menggunakan 

cara yang berbeda-beda sesuai dengan sistem dan politik 

pertahanan yang dianut negara. Politik pertahanan negara 

disesuaikan dengan nilai filosofis bangsa, kepentingan nasional dan 

konteks zamannya. 
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