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Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberi-
kan Rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Pendidikan Kewar-
ganegaraan (Civic Education) Menuju Masyarakat Indonesia 

Yang Berkemajuan  ini dapat kami diselesaikan, Shalawat  serta salam 
semoga terlimpahkan pada Rasulullah SAW yang telah membimbing 
kita semua dan menjadi suri teladan bagi kita semua.

Tujuan buku ini adalah  membekali mahasiswa tentang penge-
tahun, sikap dan perilaku serta keterampilan dalam berpartisipasi demi 
berbangsa dan bernegara untuk meningkan kesejahteraan, keamanan 
dan bela negara  menuju masyarakat Indonesia yang berkemajuan. 
Secara khusus buku ini ditujukan  kepada mahasiswa yang belajar di 
perguruan tinggi  yang diharapkan gerak dan langkahnya adalah melak-
sanakan hak dan kewajibanya dan tanggung jawabnya  secara santun, 
jujur dan demokratis. Mahasiswa sebagai generasi penerus memiliki 
sikap perilaku sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air dan 
rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Secara umum untuk masyarakat 
sebagai bekal yang dapat dikembangkan dalam mengatasi problem 
bangsa dan negara.

Tema yang disajikan adalah Konsep Dasar dan Urgensi  Pen-
didikan Kewarganegaran, Patalogi  Sosial dan Pengaruh Globalisasi, 
Nilai-nilai dan Wawasan  Kebangsaan  seperti Wawasan  Nusantara, 
Ketahanan Nasional dan Bela Negara, Konstusi dan Proses Amande-
men, Membangun dan Membentuk Identititas Nasional dalam Sistem 
Kehidupan Bebangsa dan Bernegara, Negara dan  Kewarganegaraan, 
Demokrasi,  Otonomi Daerah,  Good Governence, HAM dan Masya-
rakat Madani. 

KATA PENGANTAR
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Penulis sadar, bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, 
Oleh karena itu  masih terdapat  kekurangan, sebagai gambaran dari ke-
terbatasan penulis. Untuk itu, dengan berbekal kesadaran diri, penulis 
mengharapkan kritikan yang edukatif dari siapapun yang membacanya, 
guna kesempurnaan buku ini. Atas masukan dan segala bantuan yang 
telah diberikan oleh berbagai pihak, penulis haturkan ucapan terima 
kasih. Semoga semua bantuan itu Allah SWT balasi dengan kebaikan 
yang berlipat ganda, Amiin Yaa Mujiibassaailiin. 

Pontianak,  Pebruari 2016
Penulis, 

Dra. Hj. Rusnila, M.Si
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Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia.  Walaupun berbeda-beda  namun tetap satu 
merupakan cerminan masyarakat Indonesia yang majemuk 

dengan beragam budaya, adat istiadat, bahasa yang tetap harus dija-
ga dan dipertahankan persatuannya agar tetap menjadi Negara yang 
bersatu berdaulat adil  dan makmur, dan memiliki ketahanan terhadap 
semua ancaman yang muncul baik dari dalam maupun dari luar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia terasuk dalam katagori multicultural dan plural. Se-
suai dengan kondisi sosio-demokrafisnya beragam, pulaunya sesebar 
berjumalah kurang lebih 17.500 pulau baik yang berpenghuni mau-
pun tidak. Jumlah penduduknya mencapai kurang lebih1 220 Juta jiwa 
dan bahasanya 300 dialek, dan beragam agama. Dalam catatan sejarah 
Bangsa Indonesia telah mengalami beberapa konflik yang beraroma 
SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) Seperti terjadi di Sampit, 
Poso, Aceh, Ambon dll. Dan tercatat merenggut korban ribuan nyawa 
yang tidak berdosa dan harta benda yang tidak terhitung lagi.

Faktor pemicu (carigger) dan akar penyebab (causing root) ter-
jadi konflik, diantaranya adalah perbedaan budaya (cultural difference), 
kompetisi yang tidak fair (unfair competition), premanisme (gengster-
sism) kebijakan pemerintah pusat yang terlalu sentralistik (very central-
ized polices of the cental government), struktur dan kompetensi social 
ekonomi yang tidak fair (unfair social economic structures and compe-
tition) dan ketidak berdayaan hukum dan ketidak berdayaan aparatur 
penegak hukum (law powerlessness and inability of law apparature). 

Untuk itu mendidik generasi ini tidaklah mudah, perlu diberikan 

PENDAHULUAN



Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)xii | 

pemah aman yang luas dan konprehensif dengan hikmah, menggunakan 
metode dan strategi yang actual, kontektual, dan dinamis. Ketepatan 
pemilihan metode akan bermanfaat dan induktif sehingga terjadinya 
transfer nilai-nilai maupun pengetahuan tentang kebangsaan dan ke-
negaraan agar bermuara pada pembentukan karakter bangsa.

Mendidik bangsa Indonesia merupakan hal yang vital demi ter-
capainya cita-cita bangsa Indonesia. Dengan pendidikan sebuah Neg-
ara mampu membangun jiwa dan raga masyarakat sehingga menjadi 
Negara yang dapat bersaing dikancah internasional tanpa kehilangan 
nasionalisme akibat pengaruh global yang kuat.

Buku Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) bertu-
juan menumbuh kembangkan dan memperluas pengetahuan tentang 
wawasan nasional, ketahanan nasional melingkupi: demokrasi, hak aza-
si manusia, masyarakat madani. Dalam proses memperluas cakrawala 
berfikir masyarakat agar berpikir komperhensif, integral sebagai warga 
negara dalam usaha meningkatkan kesejahteraan, keamanan dan bela 
negara menuju Indonesia yang berkemajuan. 

Secara umum pendidikan kewarganegaraan adalah memahami 
dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, demokratis 
serta bertanggungjawab, memiliki sikap perilaku sesuai dengan nilai-
nilai kejuangan, cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.
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BAB I 
KONSEP DASAR DAN URGENSI 

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 
 
 
 
A. PETA KONSEP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

  
B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN 
Perjalanan panjang sejarah Bangsa Indonesia 

menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda-beda sesuai 
dengan zamannya. Kondisi tersebut, ditanggapi berdasarkan 
kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh 
dan berkembang didasarkan jiwa, tekad dan semangat kebangsaan 
semangat perjuangan bangsa. 

Semangat perjuangan bangsa tersebut dilandasi oleh 
keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan YME, dan keihlasan 
untuk berkorban nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. 
Semangat perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental 
spiritual yang dapat melahirkan sikap dan perilaku heroik dan 
patriotik serta menumbuhkan kekuatan, kesanggupan, dan 
kemauan yang luar biasa. Serta masih relevan dalam memecahkan 
setiap permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 
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Kompetensi Dasar Pendidikan Kewargaan 
(Civic Education) 

  
Ketiga kompetensi tersebut merupakan tujuan 

pembelajaran (learning Objectives) mata kuliah ini yang 
dielaborasikan melalui cara pembelajaran yang demokratis, 
partisipatif, dan aktif (active learnings) sebagai upaya transfer 
pembelajaran (transfer of learnings), nilai (transfer of value) dan 
prinsip-prinsip (transfer of principles) demokrasi dan HAM yang 
merupakan prasyarat utama tumbuh kembangnya masyarakat 
madani (Civil society). 

Civic Education dimaksudkan agar memiliki wawasan 
kesadaran bernegara untuk bela Negara dan memiliki pola pikir, 
pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air 
berdasarkan Pancasila (Hakekat Civic Education). 

 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN DAN URGENSI PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN (CIVIC EDUCATION) 
Civic Education adalah untuk menumbuhkan wawasan 

dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air 

Civic disposition 
Civic Convidence 
Sikap dan kepribadian 
warga Civic knowledge 

Civic Virtue 
Kebijakan warga Negara 

Civic skills 
Civic Participation 
Civic Responsibility 
Kecakapan, partisipasi 
Dan tanggung jawab 
warga Civic Commitment Kesediaan  

dan komitmen warga 
Civic culture Civic Intelligence 
Demokrasi berkeadaban 
 

Diadaptasi dari Udin S: 2006 

Nilai-nilai perjuangan Bangasa Indonesia dalam merebut, 
mempertahankan dan mengisi kemerdekaan harus menjadi 
landasan sehingga tetap memiliki wawasan dan kesadaran 
bernegara, sikap dan perilaku, dan mengutamakan persatuan serta 
kesatuan bangsa. 

 
C. KOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAN 
Dalam Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan, 

kompetensi dasar atau yang sering disebut kompetensi minimal 
yang akan ditransformasikan dan distransmisikan pada peserta 
didik terdiri dari tiga jenis: 
1. Kompetensi pengetahuan kewargaan (Civic knowledge): 

Kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan materi inti 
pendidikan kewargaan (civic knowledge) yaitu demokrasi, 
hak azasi manusia dan masyarakat madani. 

2. Kompetensi sikap kewargaan (Civic dispositions): 
Kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan kesadaran 
dan komitmen warga Negara antara lain komitmen akan 
kesetaraan gender, toleransi, kemajemukan dan komitmen 
untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian persoalan-
persoalan warga Negara yang terkait dengan pelanggaran hak 
azasi manusia. 

3. Kompetensi sikap kewargaan (Civic Skills): Kemampuan 
dan kecakapan mengartikulasikan keterampilan kewargaan 
seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan 
kebijakan public, kemampuan melakukan control terhadap 
penyelenggara Negara dan pemerintah 
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Kompetensi Dasar Pendidikan Kewargaan 
(Civic Education) 
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C. KOMPETENSI DASAR PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAN 
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kompetensi dasar atau yang sering disebut kompetensi minimal 
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didik terdiri dari tiga jenis: 
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Kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan materi inti 
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3. Kompetensi sikap kewargaan (Civic Skills): Kemampuan 
dan kecakapan mengartikulasikan keterampilan kewargaan 
seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan 
kebijakan public, kemampuan melakukan control terhadap 
penyelenggara Negara dan pemerintah 
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a. Manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang 
terorganisasi (organisasi ekonomi, sosial dan politik). 

b. Individu dengan Negara. 
Edmonson (1958), Civic selalu didefinisikan sebagai 

sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan 
yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak-hak istimewa warga 
Negara. Civic merupakan komponen dari ilmu politik yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban Negara. Istilah lain yang 
hampir sama maknanya dengan civic adalah citizenship.  

Citizenship sebagaimana berhubungan dengan kegiatan-
kegiatan sekolah mempunyai dua pengertian: (salah satu) dalam 
arti luas citizenship hanya mencakup status hukum dalam sebuah 
Negara dan kegiatan-kegiatan yang erat berhubungan dengan 
pemilu, organisasi-organisasi pemerintah, pemegang kekuasaan, 
dan hak legal serta tanggung jawab (Stanley E Dimond). Makna 
penting citizenship telah melahirkan gerakan warga Negara (civic 
community) yang sadar akan pentingnya pendidikan 
kewarganegaraan.   

Menyadari sangat pentingnya pendidikan 
kewarganegaraan maka pemerintah telah memasukkan 
pendidikan kewarganegaraan kedalam kurikulum pendidikan 
nasional, dimulai sekolah dasar, dilanjutkan di sekolah menengah 
Pertama kemudian sekolah menengah atas. Ilmu pendidikan 
kewaganegaraan diperdalam kembali di bangku pendidikan 
tingkat perguruan tinggi. Kurikulum pendidikan nasional 
berperan penting dan terkait dengan strategi kebudayaan. 
Pendidikan yang tidak tepat akan lahir masyarakat egois. Tanpa 
penanaman nilai-nilai kewarganegaraan, keragaman yang ada 
akan menjadi penjara dan neraka dalam artian menjadi sumber 
konflik.  

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memberikan 
pendidikan kewarganegaraan di dunia. Beberapa istilah 
digunakan dalam kaitan dengan pendidikan kewarganegaraan 
pada beberapa Negara adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 

dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara serta 
ketahanan nasional dalam diri mahasiswa yang sedang mengkaji 
dan akan menguasai iptek dan seni (Tujuan Civic Education) 
Civic Education bertujuan membangun karakter bangsa Indonesia 
untuk: 
a. Membentuk kecakapan partisipasif warga Negara yang 

bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. 

b. Menjadikan warga Negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis 
dan demokratis namun tetap memiliki komitmen menjaga 
persatuan dan integritas bangsa. 

c. Mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu 
kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab  

 
Kualitas Warga Negara akan ditentukan terutama oleh 

keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara disamping derajat penguasaan iptek yang dipelajari. 
Pendidikan kewarganegaaan yang berhasil akan membuahkan 
sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab. Sikap ini 
disertai dengan: 
1. Beriman & Bertaqwa kepada Tuhan YME dan menghayati 

nilai-nilai falsafah bangsa. 
2. Berbudi Pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 
3. Rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai 

warga Negara. 
4. Bersifat professional 
5. Aktif memanfaatkan iptek untuk kepentingan kemanusiaan, 

bangsa dan Negara. 
 
Henry Randal Waite (1886) Civic mengartikan sebagai 

The science of citizenship, the relation of man, the individual,  to 
man in organized collections, the individual in his relation to the 
state” (Ilmu tentang kewarganegaraan, hubungan seorang dengan 
orang lain dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisir, 
hubungan seorang individu dengan Negara). 

Muhammad Numan Soemantri merumuskan Civic sebagai 
ilmu kewarganegaraan yang berhubungan dengan: 
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F. PERKEMBANGAN MATERI PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN 
1. Awal 1979, materi disusun oleh Lemhannas dan Dirjen Dikti 

yang terdiri dari Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, 
politik dan Strategi Nasional, Politik dan Strategi Pertahanan 
dan Keamanan Nasional, sistem Hankamrata. Mata kuliah ini 
bernama Pendidikan Kewiraan. 

2. Tahun 1985, diadakan penyempurnaan oleh Lemhannas dan 
Dirjen Dikti, terdiri atas pengantar yang bersisikan gambaran 
umum tentang bahan ajar PK dan.interelasinya dengan bahan 
ajar mata kuliah lain, sedangkan materi lainnya tetap ada. 

3. Tahun 1995, nama mata kuliah berubah menjadi Pendidikan 
Kewarganegaraan yang bahan ajarnya disusun kembali oleh 
Lemhannas dan Dirjen Dikti dengan materi pendahuluan, 
wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik strategi 
nasional, politik dan strategi pertahanan dan keamanan 
nasional, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. 

4. Tahun 2001, materi disusun oleh Lemhannas dengan materi 
pengantar dengan tambahan materi demokrasi, HAM, 
lingkungan hidup, bela negara, wawasan nusantara, ketahanan 
nasional, politik dan strategi nasional. 

5. Tahun 2002, Kep. Dirjen Dikti No. 38/Dikti/Kep/2002 materi 
berisi pengantar sebagai kaitan dengan MKP, demokrasi, 
HAM, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan 
strategi nasional. 

 
RINGKASAN MATERI 

Pentingnya mempelajari pendidikan kewarganegaraan 
bertujuan agar warga Negara memiliki wawasan kesadaran bernegara 
untuk bela Negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku 
sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila 

Warga Negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, 
mencintai tanah air dengan segenap jiwa dan raga, diharapkan mampu 
membangun demokrasi peradaban yang ideal, demi mewujudkan cita-
cita bangsa Indonesia. 
 
TUGAS 
1. Jelaskan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan 

Peraturan yang berlaku! 

Nomenklatur/Terminologi: 
Pendidikan kewarganegaraan di Dunia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Civic, Civic Education 
Citizenship Education 
Ta’limatul Muwwatanah Tarbiyatul 
wathoniah 
Educacion Civicas 
Sachunterricht 
Civics, Sosial studies 
People and Society 
Civics and Moral Education 
Obscesvovedinie 
Pendidikan Kewarganegaraan 

USA 
UK 
Timteng 
Mexico 
Jerman 
NZ 
AfrikaSelatan 
Hongaria 
Singapore 
Indonesia 

 
Ini merupakan gerakan permulaan menghendaki mata 

pelajaran tentang kewarganegaraan lebih fungsional bagi peserta 
didik dengan menghadapkan mereka kepada lingkungan atau 
kehidupan sehari-hari 

 
E. LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN 
1. UUD 1945 

a. Pembukaan UUD 1945, alinea kedua dan keempat (cita-
cita, tujuan dan aspirasi Bangsa Indonesia tentang 
kemerdekaanya). 

b. Pasal 27 (1), kesamaan kedudukan Warganegara di 
dalam hukum dan pemerintahan. 

c. Pasal 27 (3), hak dan kewajiban Warganegara dalam 
upaya bela negara. 

d. Pasal 30 (1), hak dan kewajiban Warganegara dalam 
usaha pertahanan dan keamanan negara. 

e. Pasal 31 (1), hak Warganegara mendapatkan pendidikan 
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
3. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 

tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok 
Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. 
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BAB II 
PATOLOGI SOSIAL DAN PENGARUH 

GLOBALISASI 
 
 
 

A. PETA KONSEP, KOMPETENSI, DAN TUJUAN 
PEMBELAJARAN PATOLOGI SOSIAL DAN PENGARUH 
GLOBALISASI 

 
1. Peta Konsep 

 

 
 

2. Kompetensi 
- Mahasiswa memahami Globalisasi 
- Mahasiswa memahami Glokalisasi 
- Mahasiswa memahami Patologi Sosial 

 
3. Tujuan  

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat 
menjelaskan globalisasi, glokalisasi dan patologi sosial. 
 

2. Apa yang saudara ketahui tentang Konsep Dasar & Urgensi 
pendidikan kewarganegaraan? 

3. Apa yang saudara ketahui tentang Landasan Hukum pendidikan 
kewarganegaraan? 

4. Apa yang saudara ketahui tentang Perkembangan Materi 
Pendidikan kewarganegaraan? 
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Ciri globalisasi adalah perkembangan konsep ruang dan waktu. 
Globalisasi telah menyempitkan dan mengubah konsep ruang dan 
waktu. Perubahannya ditandai dengan berkembangannya barang-
barang elektronik seperti telepon gengam, televisi satelit dan internet, 
menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi semain cepat. 
 
2. Pengaruh Globalisasi 

Ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga 
kemasyarakatan internasional. Negara-negara maju ikut mengatur 
percaturan politik, perekonomian, sobsud, serta pertahanan dan 
keamanan.Kondisi yang terjadi 

Menumbuhkan berbagai konflik kepentingan. Berkembangnya 
isu demokratisasi, hak azasi manusia, dan lingkungan hidup. 

Ditandai oleh pesatnya perkembangan IPTEK, khususnya 
bidang informasi, komunikasi dan tranportasi.Kondisi ini akan 
mempengaruhi: 
 Struktur dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 
 Pola fikir, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia 

Masa perjuangan Fisik----semangat perjuangan bangsa 
merupakan kekuatan mental spiritual melahirkan kekuatan luar biasa. 
Masa perjuangan non fisik-----nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia 
harus menjadi landasan, sehingga tetap memiliki wawasan dan 
kesadaran bernegara, sikap dan perilaku, dan mengutamakan 
persatuan dan kesatuan bangsa. 

 
C. GLOKALISASI 

Glokalisasi lakuran dari kata globalisasi dan lokalisasi. 
Globalisasi dan lokalisasi merupakan nilai-nilai yang ideal dalam 
memahami proses globalisasi pusat- Barat serta nilai kedaulatan 
budaya (Ouyang, 2005). 

Glokalisasi secara umum adalah penyesuaian produk global 
dengan karakter local. Digunakan sebagai jargon bisnis untuk 
menyebut penyesuaian produk (barang/jasa) terhadap daerah setempat 
atau kebudayaan tempat mereka jual.Munculnya strategi glokalisasi 
merupakan kritik terhadap konsep perdagangan bebas. Produsen 
menggunakan strategi glokalisasi dalam menjual produk global (tidak 
berasal dari masyarakat setempat) mendapat respon positif masyarakat 

B. GLOBALISASI 
1. Pengertian Globalisasi 

Globalisasi dimaknai dengan suatu kondisi masyarakat yang 
dapat berhubungan dengan kondisi masyarakat lain di seluruh dunia, 
yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, tehnologi 
informasi, budaya dan sebagainya. Bersumber terjadinya 
transkulturasi dan perkembangan tehnologi modern yang masuk ke 
setiap Negara. 

Globalisasi merupakan istilah yang berasal dari kata “global” 
yang berarti meliputi seluruh dunia. Globalisasi dimaknai sebagai 
suatu proses sosial atau proses sejarah atau proses alamiah yang akan 
membawa seluruh bangsa di dunia makin terkait satu sama lain, 
mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau satu kesatuan 
koeksistensi dengan mengabaikan batas-batas geografis, ekonomi dan 
budaya masyarakat. 

Sejarah lahirnya globalisasi dalam konteks kebangkitan 
perekonomian, dan tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi 
saja, tetapi berkaitan dengan perkembangan tehnologi informasi dan 
internet, sosial, budaya, politik dan sebagainya. Bahkan diidentikkan 
dengan konsep perkembangan sejagat (Global village) sebagaimana 
dimunculkan oleh Marshall Mac Luhan (1964), maupun dunia tanpa 
batas (borderlessworld) yang dikemukakan oleh Keniche Ohmae. 

Dalam bidang ideology, globalisasi dikaitkan dengan paham 
ideology yang sedang menggolabal seperti perkembangan proses 
demokratisasi, perlindungan HAM kebebasan pers, dll, 

Globalisasi di bidang komunikasi dan telekomunikasi juga 
telah membawa perubahan-perubahan yang sangat fundamental di 
dunia, sehingga suatu kejadian di suatu Negara yang terpencilpun bisa 
diketahui lebih cepat di pusat-pusat dunia dari pada pemerintah atau 
Negara itu sendiri. 

Opini Publik dunia sering kali lebih cepat merumuskan 
konklusi dan pendapat tertentu mengenai Negara lain, terutama 
terhadap Negara berkembang, dibandingkan dengan kemampuan 
Negara itu sendiri menganalisis dan memahaminya. Oleh karena itu 
pandangan-pandangan dari dunia yang lebih maju, khususnya Negara 
barat, seringkali lebih cepat mendominasi dan mempengaruhi 
perkembangan-perkembangan pendapat umum di Negara-negara 
berkembang, 
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agar meng-Indonesiakan istilah –istilah asing. Serta mendubing film 
kedalam bahasa Indonesia. Sebuah tayangan telenovela atau sinetron 
dari India membuat ibu-ibu di Indonesia setia menonton tidak berarti 
ibu-ibu tertarik dengan budaya yang ditampilkan, tetapi karena jalan 
cerita yang disuguhkan mengandalkan konflik keseharian manusia, 
dari perebutan warisan, perselingkuhan hingga persaingan bisnis. 
 
D. FENOMENA PATOLOGI SOSIAL 

Mudahnya mendapat informasi dari belahan penjuru dunia 
melalui tehnologi informasi (internet, televisi dan sebagainya) 
memiliki pengaruh positif dan negative. Pengguna informasi yang 
memiliki pondasi yang kuat (agama/ ilmu pengetahuan) akan mampu 
memilah dan memilih informasi yang bermanfaat serta berpengaruh 
positif dalam meningkatkan potensi diri dan bangsa. 

Demikian sebaliknya pengaruh negative bisa terjadi jika 
pengguna (internet) tidak memiliki pondasi yang kuat (agama, ilmu 
pengetahuan) sehingga mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang 
negative serta mampu menjerumuskan lebih dalam masyarakat pada 
penyakit masyarakat. 

Secara sederhana patologi sosial diartikan sebagai masalah 
sosial. Dalam masyarakat Patologi sosial lebih dikenal dengan istilah 
penyakit masyarakat.Secara etimologis, kata patologi berasal dari 
kata Pathos yang berarti disease/penderitaan/penyakit dan Logos yang 
berarti berbicara tentang/ilmu. Jadi, patologi adalah ilmu yang 
membicarakan tentang penyakit atau ilmu tentang penyakit.  
Sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang 
perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi yakni 
individu atau manusia yang berinteraksi / berhubungan secara timbal 
balik bukan manusia atau manusia dalam arti fisik. 

Dalam mendefinisikan masalah sosial ada 2 pendefinisian 
yaitu menurut umum dan menurut para ahli. Menurut umum atau 
warga masyarakat bahwa masalah sosial adalah “segala sesuatu yang 
menyangkut kepentingan umum” sedangkan menurut para ahli 
masalah sosial adalah “suatu kondisi atau perkembangan yang 
terwujud dalam masyarakat yang berdasarkan atas studi mereka, yang 
mempunyai sifat-sifat yang dapat menimbulkan kekacauan terhadap 
kehidupan warga masyarakat secara keseluruhan”. Disimpulkan 
bahwa masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur 
kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan 

setempat (buyer/konsumen), karena lebih mengena di hati mudah 
diterima oleh konsumen.Think globally and act locally (berpikir 
global dan bertindak local).Contohnya: Produk-produk makanan dan 
minuman yang berasal dari luar Indonesia menggunakan artis local 
untuk mendapat hati di pasar local. Glokalisasi sangat efektif dan 
berdampak besar bagi perusahaan-perusahaan multinasional, 
menaikkan omzet 15-20 %. 

Glokalisasi salah satu konsep yang ikut berkembang bersama 
globalisasi. Ronal Robertson mempopulerkan isilah glokalisasi pada 
tahun 1977 pada suatu konfrensi tentang “ Globalization and 
Indigenous Culture”.Glokalisasi melibatkan interaksi dari banyak 
format budaya lokal dan global yang memimpin heterogenitas dalam 
kaitan dengan variasi lingkungan budaya.Eko Budiarjo (Guru Besar 
Universitas Diponegoro), Glokalisasi: Globalization with local flavor 
(Globalisasi dengan citra local). 

Glokalisasi dalam wilayah budaya diartikan sebagai 
munculnya interpretasi produk-produk global dalam konteks local 
yang dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai wilayah dan budaya. 
Interprestasi local masyarakat tersebut kemudian juga membuka 
kemungkinan adanya pergeseran makna atas nilai budaya. Satu cara 
yang dapat dilakukan adalah penguatan budaya-budaya lokal. 

Teori glokalisasi muncul sebagai alternatif penyelesaian 
masalah glokalisasi budaya – budaya Indonesia. Glokalisasi adalah 
konsep kompleks yang terdiri atas global dan lokal dalam batas 
Indonesia dan dunia. Inti makalah membahas proses glokalisasi yaitu 
membangun keharmonisan antara yang global dan lokal, universal dan 
partikular, persamaan dan perbedaan. Singkatnya, bhinneka tunggal 
ika. Ia berpusat pada dialogisme kebudayaan, pelestarian dan 
perencanaan kawasan, dan pendidikan. Berdasarkan hasil dialog antar 
budaya Indonesia, dikemukakan kearifan lokal Indonesia yang dapat 
diglobalkan yang mengandung outstanding universal values. 

Contoh perbedaan interprestasi diantaranya restoran cepat saji 
di Amerika atau Eropa yang termasuk Junk food  yang dikonsumsi 
oleh kelas pekerja atau pelajar, di Indonesia hadir sebagai tempat elit 
dan ekslusif. Terlihat adanya perbedaan interprestasi dan cara pandang 
berbeda dari masyarakat Indoneia dan Amerika atau Eropa. 

Bahasa merupakan salah satu medium yang digunakan dalam 
proses glokalisasi. Bahasa mampu mendekatkan emosi hingga produk 
global terasa local. Tahun 1996 pemerintah mengeluarkan peraturan 
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F. PERKEMBAGAN PATOLOGI SOSIAL 
Perkembangan studi patologi sosial memilki fase-fase 

tersendiri Adapun perkembangan patologi sosial ada melalui tiga fase 
antara lain: 

a. Fase masalah sosial (social problem). Pada fase ini menjadi 
penyelidikan patisos action masalah-masalah sosial seperti 
pengangguran, pelacuran, kejahatan, masalah penduduk, dst 

b. Fase disorganisasi sosial 
Pada fase ini menjadi objek penyelidikan peksos adalah 
disorganisasi sosial, fase ini merupakan koreksi dan 
perkembangan dan fase masalah sosial 

c. Fase sistematik 
Fase ini merupakan perkembangan dari dua fase sebelumnya. 
Pada fase ini patsos berkembang menjadi ilmu pengetahuan 
yang memiliki sistem yang bulat. (St. Yembiarto: 1981) 

 
G. GEJALA-GEJALA PATOLOGI SOSIAL 

Terdapat 8 gejala patologi sosial, antara lain: 
1. Hancurnya Nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat 

 Melemahnya control Negara sebagai penegak hukum dan 
keadilan masyarakat. 

 Rendahnya kesadaran representativeness di kalangan 
masyarakat dan anggota parlemen juga mengakibatkan 
kesadaran sistemik-demokratis akhirnya kurang bisa 
berjalan secara optimal. 

 Kuatnya hegemoni partai atas anggota parlemen sebagai 
wakil rakyat. Kepentingan partai politik seringkali 
mengalahkan kepentingan masyarakat yang diwakili oleh 
anggota parlemen. 

 Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilih wakil 
rakyat/pimpinan nasional secara rasional berdasarkan 
aspirasi dan kepentingan mereka. 

 
2. Memudarnya kehidupan kewargaan dan nilai-nilai komunitas 

 Pelanggaran atas hak-hak individual, penjarahan atas hak 
miik orang lain, dan penjarahan tanah adat secara 
sistematis oleh pengusaha/penguasa. 

kelompok sosial, atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan 
pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan 
ketidaksesuaian ikatan sosial. (Soekanto, 1998). Menurut Soejono 
Soekanto masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-
unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok 
sosial.Para sosiolog mendefinisikan patologi sosial adalah, “semua 
tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas 
local, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekluargaan, 
hidup rukun bertetangga disiplin, kebaikan hukum formal. 
 
E. LATAR BELAKANG MUNCULNYA PATOLOGI SOSIAL 

Pengaruh globalisasi yang kuat, berimbas pada kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Segala yang dianggap tabu oleh adat 
ketimuran, sedikit demi sedikit mulai dianggap yang wajar, 
dikarenakan masuknya budaya barat dengan sangat mudah dan diserap 
oleh masyarakat tanpa ada proses filterisasi.Menguatkan pondasi 
untuk mengurangi imbas globalisasi harus dimulai dari keluarga. 
Pendidikan moral, sopan santun, kesederhanaan, solidaritas, disiplin 
nilai-nilai kebajikan didapat dari keluarga semenjak dari buaian 
hingga dewasa terpatri dihati menjadikan pribadi yang baik. Patologi 
sosial akan muncul dan terjadi apabila dalam keluarga tidak 
menanamkan nilai-nilai tersebut yang mana nilai kebajikan akan 
menunjang kehidupan setelah dewasa. 

Kartini Kartono (2011) menyatakan patologi sosial adalah 
semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, 
stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas 
kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum 
formal. Latar belakang munculnya patologi sosial antara lain: 
- Terdapatnya perbedaan kepentingan. 
- Prasangka dan diskriminasi 
- Konflik dalam kelompok 

Para ahli sosial penulis seperti Berstein, Cosser, Follet, 
Simomel, Wilson dan Ryland memandang konflik sebagai sesuatu 
yang tidak dapat dicegah timbulnya, konflik mempunyai potensi untuk 
memberikan pengaruh positif maupun negatif dalam berbagai taraf 
interaksi manusia. Konflik yang memberikan pengaruh negatif inilah 
yang dapat menyebabkan pertentangan sosial. 
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6. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. 
o Mewabahnya berbagai bentuk abuse of power, ditandai 

dengan tidak diperolehnya pelayanan yang adil dari 
penyelenggara Negara. 

o Kurangnya transparasi dalam penyelenggaraan keuangan 
Negara. 

o Law inforcement terhadapa praktek KKN belum 
memuaskan. 

o Kenaikan dan pelayanan kebutuhan public tidak diiringi 
dengan service yang baik, bersifat kolusif. 

 
7. Kerusakan sistem dan kehidupan Ekonomi. 

o Merebaknya monopoli yang bersembunyi dengan istilah 
tata niaga, akibatnya kompetisi yang sehat di dunia usaha. 

o Membesarnya tingkat pengangguran terdidik dan non 
terdidik, serta pemusatan kawasan pembangunan. 

o Kultur budaya yang rendah. Randahnya entrepreneurship 
di kalangan masyarakat, pola konsumtif yang tinggi. 

 
8. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan. 

o Fenomena gerakan separatism (faktor-faktor?) 
o Mulai terkikisnya keberagaman dalam suatu bangsa 

(Bhineka Tunggal Ika). 
o Tersumbatnya solidaritas kebangsaan oleh berbagai 

keterbatasan dan kentalnya kepentingan untuk 
memusahkan diri. 

 

 
 
 
 

 
 

Untuk mengelimir/meminimalisir fenomena tersebut, perlu adanya 
Reorientasi Nation Bulding 

Untuk kembali melekatkan ikatan-ikatan kebangsaan yang beragam 
menjadi satu bangsa 

HOW? 

 Mentalitas kesadaran akan tanggung jawab (perilaku 
sosial) atas pemeliharan fasilitas umum. 

 Kebersamaan sebagai anggota masyarakat juga semakin 
mengalami kemerosotan. 
 

3. Kemerosotan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat. 
 Uniformasi yang dilakukan oleh rezim otoriter juga 

membawa akibat buruk pada harmonitas masyarakat yang 
plural (nilai-nilai local tradisional termarjinalisasi). 

 Intoleransi juga semakin menggejala dalam konteks 
interaksi antar agama, antar daerah, antar etnis, antar 
partai politik dll. 

 Kecenderungan untuk memaksakan kehendak suatu 
kelompok sosial tertentu. 
 

4. Memudarnya nilai-nilai kejujuran, kesopanan, dan rasa tolong 
menolong. 
 Nilai-nilai tersebut semakin menipis. 
 Ikatan-ikatan sosial lama yang mengedapankan sikap 

kasih sayang terhadap sesama berubah wajah menjadi 
dehumanisasi. 

 Anggota masyarakat seakan-akan menjadi individu yang 
kaku. 

 Maraknya tindakan asusila, penjudian, narkotika, 
perkelahian, pesta seks di tempat terbuka dan sebagainya. 
 

5. Melemahnya nilai-nilai dalam keluarga. 
 Melemahnya akibat saling pengaruh antara faktor 

eksternal dan internal keluarga ditandai: 
- Melemahnya nilai tanggung jawab dalam keluarga. 
- Tidak terpenuhinya kebutuhan akan dukungan dan 

perlindungan terhadap anggota keluarga. 
- Lunturnya moral dan kebersamaan dalam keluarga. 

 Disharmonis/miskomunikasi hubungan orang tua dan 
anak, akibat bekerja lebih keras guna mencukupi 
kebutuhan keluarga. 
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BAB III 
WAWASAN NUSANTARA  

 
 
 
 
A. PETA KONSEP, KOMPETENSI DAN TUJUAN 

PEMBELAJARAN WAWASAN NUSANTARA 
 
1. Peta Konsep  

2. Kompetensi 
Mahasiswa diharapkan memahami pengertian, sifat, tujuan, 
fungsi, kedudukan, pokok-pokok, sejarah, unsur dan manfaat 
wawasan nusantara 
 

3. Tujuan Pembelajaran Wawasan Nusantara 
Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian, sifat, 
tujuan, fungsi, kedudukan, pokok-pokok, sejarah, unsur dan 
manfaat wawasan nusantara. 
 

B. LATAR BELAKANG, PENGERTIAN DAN TUJUAN 
WAWASAN NUSANTARA  
1. Latar Belakang 

Manusia di dunia ini mengemban fungsi sebagai 
hamba Tuhan YME dan sebagai wakil Tuhan (khalifatullah) 
di bumi yang menerima amanatnya untuk mengelola kekayaan 

RINGKASAN MATERI 
Dunia yang luas dirasakan kian sempit, mudah dijangkau dan 

saling berhubungan satu dengan yang lain merupakan imbas dari 
globalisasi. Membendung cepatnya pergerakan globalisasi (khususnya 
pengaruh negative) sangat sulit dilakukan bila tidak dimulai dari 
warga Negara itu sendiri, dalam lingkup kecil yakni keluarga. 
Penyakit masyarakat (patologi sosial) saat ini sangat mudah menyebar 
melalui kecanggihan tehnologi. Menanamkan ajaran agama, kearifan 
budaya adalah cara membentengi diri dan keluarga dari penyakit 
sosial serta meminimalisir dampak negative dari globalisasi. 

 
TUGAS 
1. Apa yang anda ketahui tentang Globalisasi dan Glokalisasi? 
2. Berikan argumentasi bahwa nilai-nilai perjuangan bangsa erat 

kaitannya dengan Glokalisasi dan Globalisasi. 
3. Apa yang dimasud dengan Patalogi Sosial, Jelaskan dengan dalil! 
4. Jelaskan 8 (delapan) macam penyakit sosial, Sertakan dengan 

dalil yang anda ketahui! 
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salah satu adalah wawasan nusantara. Kepentingan nasional 
yang berdasar falsafah bangsa. Indonesia adalah upaya 
menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa dan 
segenap aspek kehidupan nasionalnya menuju masyarakat 
yang dicita-citakan. 

Masyarakat Indonesia sepanjang sejarahnya 
menghadapi tantangan dalam rangka memperjuangkan dan 
mempertahankan kejayaan bangsa dan Negara. Sejak jaman 
penjajah sampai mencapai kemerdekaan, masyarakat 
Indonesia selalu dalam keadaan “pecah belah”. Hal ini 
dikarenakan beberapa faktor, yakni geografi yang sangat luas, 
demografi, penduduk yang sangat besar dan pandangan hidup 
(way of life) yang sangat majemuk. 

Berdasarkan ciri dan sifat kebudayaan serta kondisi 
dan konstelasi geografi Negara RI, tampak jelas betapa 
heterogennya serta uniknya masyarakat Indonesia yang terdiri 
dari ratusan suku yang masing-masing memiliki adat istiadat, 
bahasa daerah, agama dan berbagai kepercayaan. Pada tata 
kehidupan nasional mengandung potensi konflik yang sangat 
besar, apalagi kesadaran nasional masyarakat relative masih 
rendah dan jumlah masyarakat yang terdidik relative masih 
terbatas. 

Untuk mewujudkan persatuan bangsa memerlukan 
suatu proses sosial dari mulai ikrar bersama (Sumpah Pemuda 
28 Oktober 1928) dan proklamasi kemerdekaan RI 17 
Agustus 1945 sampai pada proses sosial untuk saling 
membuka diri, memahami eksistnsi budaya masing-masing, 
serta mau menerima dan memberi dalam mencapai tatanan 
masyarakat yang harmonis. Di samping itu, bangsa Indonesia 
harus selalu ingat akan apa yang pernah dialaminya dimana 
‘bentrokan’, baik yang bernuansa agama, perbedaan etnis, 
keinginan untuk merdeka atau ingin memisahkan diri selalu 
menelan korban yang tidak sedikit. Untuk itulah masih sangat 
dibutuhkan proses sosial dalam keseluruhan sebagai upaya 
menjaga persatuan nasional dalam rangka kesamaan persepsi 
diantara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang 
sangat beragam namun memiliki semangat untuk membina 
kehidupan bersama secara harmonis. 

 

alam. Sebagai hamba Tuhan, manusia mempunyai kewajiban 
untuk beribadah dan menyembah Tuhan Sang pencipta 
dengan penuh ketulusan. Fungsi wakil Tuhan di bumi, 
manusia berkewajiban memelihara dan memanfaatkan 
segenap karunia kekayaan alam dengan sebaik-baiknya. 

Bangsa Indonesia banyak dihuni oleh umat manusia 
yang religious dengan sendirinya dapat berperan dan 
berfungsi sesuai dengan kedudukannya. Hubungan manusia 
mencakup tiga aspek, yaitu: 
- Hubungan antara manusia dengan Tuhan 
- Hubungan antara manusia dengan manusia 
- Hubungan antara manusia dengan semua mahluk 

Tugas dan kegiatan hidup manusia bergerak dalam dua 
bidang, universal filosofis dan sosial politis. Bidang universal 
filosofis bersifat transenden dan idealistic, misalnya dalam 
bentuk aspirasi bangsa, pedoman hidup dan pandangan hidup 
bangsa. Bidang sosial politis bersifat imanen dan realities, 
lebih nyata dan dapat dirasakan, misalnya aturan hukum atau 
perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 

Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan 
masyarakat yang beraneka, memiliki unsur-unsur kekuatan 
sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan 
keadaan geografis yang strategis dan kaya sumber alam. 
Kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan 
keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu 
bangsa dan tanah air, sebagaimana yang telah diperjuangkan 
oleh pendiri Negara ini. Perwujudan persatuan dan kesatuan 
Indonesia didorong oleh keinginan yang kuat dari masyarakat 
tercermin dalam momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 
tahun 1928, dan dilanjutkan pada proklamasi kemerdekaan 
Indonesia 17 Agustus 1945. 

Sistem kehidupan nasional Indonesia bersumber pada 
landasan ideal dan falsafah pancasila dan konstitusi UUD 
1945. Pada pelaksanaan bangsa Indonesia tidak bebas dari 
pengaruh interaksi dan intelerasi dengan lingkungan 
sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional. 
Indonesia memerlukan prinsip-prinsip dasar dan pedoman, 
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3. Tujuan Wawasan Nusantara 

Tujuan kedalam adalah mewujudkan kesatuan dan 
persatuan dalam segenap aspek kehidupan Bangsa Indonesia 
(Poleksosbud Hankam).Tujuan keluar adalah mampu 
mengadakan kerjasama di forum Internasional dalam upaya 
mewujudkan kepentingan nasional Indonesia.Tujuan wawasan 
nusantara untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan 
bangsa dan wilayah serta jati diri bangsa. Bangsa yang 
dimaksud adalah bangsa yang menegara (nation stat). 

Wawasan nusantara bersifat abstrak (tidak nyata tetapi 
merupakan dasar pemikiran) tetapi bukan falsafah. Perwujudan 
Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan Politik. 
1. Kewilayahan Nasional. 
2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam mencapai cita-cita 

nasional. 
3. Kesatuan falsafah dan ideologi Negara 
4. Kesatuan hukum yang mengabdi kepada kepentingan 

Nasional. 
 
C. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAWASAN 

NUSANTARA 
 1.  Wilayah (Geografi) 

a. Asas kepulauan (Archipelago Principle) 
Kata ‘archipelago’ berasal dari akar kata ‘archi’ 

berarti penting, terutama. ‘Pelagos’ berarti lautan atau 
wilayah lautan. ‘Archipela’ dapat diartikan sebagai lautan 
terpenting. Istilah archipelago terdapat dalam naskah resmi 
perjanjian antara Republik Venezza dan Michael 
Pelaleogus pada tahun 1286. Perjanjian itu menyebutkan 
“Arc (H) Pelago” dimaksud ‘Aigaius Pelagos’ atau Laut 
Aigia yang dianggap sebagai laut penting oleh Negara-
negara yang bersangkutan. Archipelago selalu diartikan 
kepulauan atau kumpulan pulau. Unsur perairan atau lautan 
antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung 
dan bukan unsur pemisah. 

 
 
 

2. Pengertian Wawasan Nusantara 
Setiap bangsa mempunyai Wawasan Nasional 

(Nasional outlook) yang merupakan visi bangsa yang 
bersangkutan berorientasi ke masa depan. Kehidupan 
berbangsa dalam suatu Negara memerlukan suatu konsep cara 
pandang atau wawasan nasional.  

Kata “wawas: berarti pandangan, tinjauan atau 
penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata 
‘mawas’yang berarti memandang, meninjau atau melihat. 
Istilah Nusantara berasal dari kata ‘nusa’ yang berarti pulau-
pulau. Dan ‘antara’ yang berarti diapit di antara dua hal. 
Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah 
perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia terletak antara 
samudra pasifik dan samudra Indonesia serta benua Asia dan 
benua Australia. 

Wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa 
tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar 
falsafah dan sejarah bangsa sesuai dengan posisi dan kondisi 
geografis negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita 
nasional.  

Wawasan nasional diartikan pula sebagai budidaya 
suatu bangsa dalam melanjutkan kehidupan dan pemekarannya 
tercermin dalam cara pandang atau wawasan nasionalnya yang 
berlandaskan falsafah hidup dan aspirasi nasionalnya serta 
memperhatikan faktor geografis negaranya. 

Wawasan nasional bangsa Indonesia Semula 
dirumuskan berupa konsep kehankaman (Power Conspt)—
tercermin dalam doktrin Tri Ubaya Sakti (AD), Eka Sasana 
Jaya (AL), dan Swa Buana Paksa (AU).Kemudian dirumuskan 
sebagai konsep politik ketatanegaraan Wawasan Nusantara. 
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia 
tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya 
yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945 dan menjiwai tata 
hidup dan tindak kebijakan dalam mencapai tujuan Nasional. 

Wawasan Nusantara untuk membimbing bangsa 
Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan serta sebagai 
rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan dan 
pentingnya membina persatuan dan kesatuan aspek kehidupan 
bangsa dan Negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita.  
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C. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAWASAN 

NUSANTARA 
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Pelaleogus pada tahun 1286. Perjanjian itu menyebutkan 
“Arc (H) Pelago” dimaksud ‘Aigaius Pelagos’ atau Laut 
Aigia yang dianggap sebagai laut penting oleh Negara-
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2. Pengertian Wawasan Nusantara 
Setiap bangsa mempunyai Wawasan Nasional 

(Nasional outlook) yang merupakan visi bangsa yang 
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‘mawas’yang berarti memandang, meninjau atau melihat. 
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pulau. Dan ‘antara’ yang berarti diapit di antara dua hal. 
Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah 
perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia terletak antara 
samudra pasifik dan samudra Indonesia serta benua Asia dan 
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Wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa 
tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar 
falsafah dan sejarah bangsa sesuai dengan posisi dan kondisi 
geografis negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita 
nasional.  

Wawasan nasional diartikan pula sebagai budidaya 
suatu bangsa dalam melanjutkan kehidupan dan pemekarannya 
tercermin dalam cara pandang atau wawasan nasionalnya yang 
berlandaskan falsafah hidup dan aspirasi nasionalnya serta 
memperhatikan faktor geografis negaranya. 

Wawasan nasional bangsa Indonesia Semula 
dirumuskan berupa konsep kehankaman (Power Conspt)—
tercermin dalam doktrin Tri Ubaya Sakti (AD), Eka Sasana 
Jaya (AL), dan Swa Buana Paksa (AU).Kemudian dirumuskan 
sebagai konsep politik ketatanegaraan Wawasan Nusantara. 
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia 
tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya 
yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945 dan menjiwai tata 
hidup dan tindak kebijakan dalam mencapai tujuan Nasional. 

Wawasan Nusantara untuk membimbing bangsa 
Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan serta sebagai 
rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan dan 
pentingnya membina persatuan dan kesatuan aspek kehidupan 
bangsa dan Negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita.  
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d. Karakteristik Wilayah Nusantara 
Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang 

terletak diantara benua Asia dan benua Australia dan 
diantara samudra Pasifik dan samudra Indonesia, terdiri 
dari 13.500 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang 
sudah memiliki nama adalah 6.044. Kepulauan Indonesia 
terletak pada batas astronomi sebagai berikut: 

 
Utara : +_ 60 08’ LU 
Selatan : +_ 110 13’ LS 
Barat : +_ 940 45’ BT 
Timur : +_ 1410 65’ BT 

 
Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 KM2 
yang terdiri dari daratan seluas 2.027.087 KM2 dan 
perairan 3.166.163 KM2. 

 
2.  Geopolitik dam Geostrategi 

a. Pengertian Geopolitik 
Istilah geopolitik yang diartikan sebagai ilmu bumi 

politik adalah mempelajari fenomena geografi dari aspek 
politik. Sedangakan geopolitik adalah mempelajari politik 
dari aspek geografi. 

Ratzel (1844-1905) dan Kjellen (1864-1922), 
memandang bahwa Negara adalah mirip organisme 
(mahluk hidup yang harus memiliki intelektual). Negara 
adalah ruang yang ditempati oleh masyarakat politik 
(bangsa). Bangsa (Negara) terkait oleh hukum alam. 
Negara merupakan sistem politik yang mencakup 
geopolitik, ekonomi politik, kratopolitik, dan sosiopolitik.  
Kjellen mengajukan paham ekspansionisme dalam rangka 
mempertahankan Negara dan mengembangkannya. Jika 
bangsa dan Negara ingin tetap eksis dan berkembang, 
maka harus diberlakukan hukum ekspansi (pemekaran 
wilayah). 

Haushofer (1869-1964) berpandangan bahwa suatu 
bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 
tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul 

b. Kepulauan Indonesia 
Sebutan Indonesia merupakan ciptaan ilmuan J.R 

Logan dalam Journal of the Indian Archipelago and East 
Asia (1850). Sir W.E. Mazwell, seorang ahli hukum juga 
mempunyai kegemarannya mempelajari rumpun 
melayu.Pada tahun 1882 dia menerbitkan buku penuntun 
untuk bahasa itu dengan kata pembukaan yang memakai 
istilah ‘Indonesia’. Semakin terkenal berkat peran Adolf 
Bastian, seorang etnolog yang menegaskan arti kepulauan 
ini dalam bukunya Indonesien order die Inseln des 
Malaysichen Archipels (1884-1889). 

Pada abad ke 20 perhimpunan mahasiswa di 
Belanda menyebut dirinya “perhimpunan Indonesia” dan 
membiasakan pemakaian kata ‘Indonesia’. Pada peristiwa 
Sumpah Pemuda kata Indonesia dipakai sebagai sebutan 
bagi bangsa, tanah air dan bahasa sekaligus menggantikan 
sebutan Nederlandsch Oost Indie. Sejak proklamasi 
kemerdekaan RI Indonesia menjadi nama resmi Negara 
dan bangsa Indonesia sampai sekarang. 

 
c. Konsepsi Wilayah Laut 

Perkembangan hukum laut internasional dikenal dalam 
beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan 
wilayah laut yang dinyatakan sebagai berikut: 
1) Res Nullius, bahwa laut tidak ada yang memiliki. 
2) Res Cimmunis, bahwa wilayah laut itu adalah milik 

masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh 
masing-masing Negara. 

3) Mare Liberum, bahwa wilayah laut adalah bebas untuk 
semua bangsa. 

4) Mare Clausum (The Right and Dominion of the Sea) 
bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dapat 
dimiliki oleh satu Negara yang dapat dikuasai dari 
darat (waktu itu kira-kira sejauh 3 mil) 

5) Archipelagis State Principles (asas Negara kepulauan) 
yang menjadikan dasar dalam Konvensi PBB tentang 
hukum laut. 
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b. Deklarasi Juanda (13-12-1957) sampai (17-2-1969) 
 Deklarasi Juanda dikukuhkan dengn UU no.4/Prp/1960. 

Sejak itu terjadi perubahan bentuk wilayah nasional dan 
cara perhitungannya. Laut territorial diukur sejauh 12 mil 
dari titik-titik pulau terluar yang saling dihubungkan 
dengan (satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat). 

 
c. Deklarasi Landas Kontinen (17-2-1969) 

Deklarasi ini dibuat sebagai upaya untuk mewujudkan 
pasal 33 ayat 3 UUD 1945 memuat hal-hal: 
a) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam 

landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif 
Negara RI. 

b) Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal 
garis batas landas kontinen dengan Negara-negara 
tetangga melalui perundingan. 

c) Jika tidak ada garis batas, maka landasan kontinen 
adalah suatu garis yang ditarik ditengah-tengah antara 
pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar Negara 
tetangga. 

d) Claim tersebut tidak akan mempengaruhi sifat, status 
dari perairan diatas landas kontinen Indonesia maupun 
udara diatasnya. 
 

d. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 
Pengumuman pemerintah tentang ZEE terjadi pada 21 
Maret 1980. Batas ZEE adalah selebar 200 mil yang 
dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan 
yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE sebagai 
berikut: 
a) Persediaan ikan yang semakin terbatas. 
b) Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia. 
c) ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional. 

 
D. UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA 

Pada dasarnya wawasan nusantara mempunyai unsur 
utama, yaitu: wadah isi dan tata laku. 
1. Wadah (countour) 

(berkualitas) dan rasionalisme saja yang dapat bertahan 
hidup dan terus berkembang. 

 
b. Pengertian Geostrategi 

Strategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu 
upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang 
diciptakan sesuai keinginan politik. Hakekat strategi 
merupakan suatu seni dan merupakan ilmu 
implementasinya didasari oleh intuisi, perasaan dan hasil 
pengalaman yang dikaitkan dengan fakta dan data yang 
ada. 

Pendekatan strategi berasal dari kata Yunani, 
strategi diartikan sebagai the art of the general. Bahkan 
sebelum abad 19 nampak bahwa kemenangan suatu bangsa 
atas peperangan banyak tergantung pada adanya panglima 
perang yang ulung dan bijaksana. Antonie Henri Jomini 
(1779-1869) mengatakan stategi adalah seni yang 
menyelenggarakan perang diatas peta dan meliputi seluruh 
kawasan operasi. Karl Von Clausewitz merumuskan bahwa 
strategi adalah seni untuk mendistribusikan dan 
menggunakan sarana-sarana militer untuk mencapai tujuan 
politik. 

Dalam abad modern ini, strategi telah meluas dari 
arti semula menurut pengertian militer. Strategi merupakan 
seni dan ilmu pengetahuan sekaligus. Pengertian strategi 
telah berkembang sesuai zaman. Startegi merupakan 
kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan 
dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing 
merupakan jawaban yang optimal terhadap tantangan baru 
yang mungkin terjadi akibat dari langkah sebelumnya, dan 
keseluruhan proses ini dalam suatu arah tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 

  
3.  Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya. 

a. Sejak 17-8-1945 sampai dengan 13-12-1957 
 Wilayah laut terirorial masih sangat sedikit karena untuk 

setiap pulau hanya ditambah perairannya sejauh 3 mil 
disekelilingnya. 
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dan keserasian dinamis dalam kehidupan nasional sesuai 
dengan makna bhinneka tunggal ika, melainkan menerima 
beban kewajiban kodrati untuk senantiasa memperhatikan 
lingkungan, membina kesejahteraan perdamaian di seluruh 
dunia. Isi menyangkut dua hal yang esensial seperti: 
a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan 

perwujudannya, pencapaiannyacita-cita dan tujuan 
nasional. 

b. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi 
semua aspek kehidupan nasional. 

3. Tata Laku 
Unsur tata laku dapat dirinci menjadi dua, yaitu tata laku 
bathiniah dan tata laku lahiriyah. Tata laku bathiniah adalah 
sikap, jiwa dan semangat tumbuh dan dibentuk karena kondisi 
dalam proses dan pengaruh keyakinan pada suatu agama 
kepercayaan yang memungkinkan kebiasaan-kebiasaan 
hidupnya yang membudaya.Sedangkan tata laku lahiriyah 
adalah perilaku atau tindakan yang dituangkan dalam suatu 
pola tata laksana yang dapat dirinci menjadi: tata perencanaan, 
tata pelaksanaan dan tata pengawasan. 

 
E. MANFAAT WAWASAN NUSANTARA 

Manfaat yang didapatkan dari konsepsi wawasan nusantara adalah 
sebagai berikut: 
1. Diterima dan diakuinya konsepsi wawasan nusantara di 

forum internasional. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan 
asas Negara kepulauan berdasarkan konveksi hukum laut 
1982 Indonesia sebagai Negara kepulauan oleh dunia 
Internasional. 

2. Pertambahan luas wilayah territorial Indonesia. berdasarkan 
Ordonansi 1939, wilayah territorial Indonesia hanya seluas 2 
juta km2 , dengan adanya konsepsi wawasan nusantara, luas 
Indonesia menjadi 5 juta km2 sebagai wawasan satu kesatuan 
wilayah. 

3. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan 
potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan 
kesejahteraan rakyat. Sumber daya tersebut terutama sumber 
minyak yang ditemukan di wilayah territorial dan landasan 
kontinen Indonesia. 

Wadah bila dirinci meliputi ruang lingkup atau bentuk wujud 
sebagai berikut: 
Nusantara dalam bentuk wujud, mempunyai letak geografis 
yang khas, yaitu sebagai inti daripada posisi silang dunia, 
yang mempunyai pengaruh besar dalam tata kehidupan dan 
sifat prikehidupan nasionalnya. Untuk itu Indonesia harus 
kuat baik lahir maupun batin/ mental. Dan harus bersikap dan 
bertindak bebas aktif. Indonesia harus memiliki kemauan dan 
kemampuan untuk berhubungan dengan semua kekuatan dan 
semua bangsa di dunia, tanpa mempersoalkan kepercayaan 
dan keyakinan pandangan hidup dan sistem sosialnya, dimana 
hubungan itu tidak boleh membahayakan kelangsungan hidup 
bangsa dan Negara Indonesia. Selain itu tidak kalah 
pentingnya adalah bersikap berkesinambungan, mantap dan 
merata serta utuh menyeluruh; yaitu berkesinambungan antara 
dunia dan akhirat, antara jiwa dan pikiran, antara material dan 
spiritual. Menata kehidupan individu dan masyarakat. Wadah 
kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam 
wujud infrastruktur politik. 

2. Isi (content) 
Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat 
dan cita-cita dan tujuan nasional. Unsur isi wawasan 
nusantara tertidiri dari tiga, yaitu: cita-cita, sifat dan ciri-ciri 
dan tata kerja. Maksud cita-cita disini adalah seperti 
terkandung didalam pembukaan UUD 1945, ialah…’untuk 
membentuk suatu pemerinahan Indonesia yang melidungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan 
keadilan sosial. 
Menyadari letak geografis sebagai titik pusat didalam posisi 
silang, Indonesia memandang segenappenjuru lingkungan, 
dimana wawasan nusantara pada hakekatnya bertujuan untuk 
mewujudkan kesejahteraan, ketentraman dan keamanan bagi 
bangsa Indonesia dan untuk kebahagiaan perdamaian abadi 
bagi seluruh umat manusia. Dasar Pancasila, UUD 1945, 
wawasan nusantara tidak semata-mata memperlihatkan 
kepentingan Indonesia sendiri yaitu mewujudkan kesatuan 
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dan keserasian dinamis dalam kehidupan nasional sesuai 
dengan makna bhinneka tunggal ika, melainkan menerima 
beban kewajiban kodrati untuk senantiasa memperhatikan 
lingkungan, membina kesejahteraan perdamaian di seluruh 
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perwujudannya, pencapaiannyacita-cita dan tujuan 
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tata pelaksanaan dan tata pengawasan. 

 
E. MANFAAT WAWASAN NUSANTARA 
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asas Negara kepulauan berdasarkan konveksi hukum laut 
1982 Indonesia sebagai Negara kepulauan oleh dunia 
Internasional. 

2. Pertambahan luas wilayah territorial Indonesia. berdasarkan 
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bangsa dan Negara Indonesia. Selain itu tidak kalah 
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2. Isi (content) 
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ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan 
keadilan sosial. 
Menyadari letak geografis sebagai titik pusat didalam posisi 
silang, Indonesia memandang segenappenjuru lingkungan, 
dimana wawasan nusantara pada hakekatnya bertujuan untuk 
mewujudkan kesejahteraan, ketentraman dan keamanan bagi 
bangsa Indonesia dan untuk kebahagiaan perdamaian abadi 
bagi seluruh umat manusia. Dasar Pancasila, UUD 1945, 
wawasan nusantara tidak semata-mata memperlihatkan 
kepentingan Indonesia sendiri yaitu mewujudkan kesatuan 
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BAB IV 
KETAHANAN NASIONAL  

DAN BELA NEGERA 
 
 
 
 
A. PETA KONSEP, KOMPETENSI, DAN TUJUAN 

PEMBELAJARAN KETAHANAN NASIONAL 
 

1. Peta Konsep 

 
2. Kompetensi 

Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan latar belakang dan 
landasan ketahanan nasional, ruang lingkup dan pengertian 
ketahanan nasional, rumusan konseptual ketahanan nasional 
dan pembelaan negara 

 
3. Tujuan Pembelajaran Ketahanan Nasional 

Mahasiswa berperan aktif menjaga ketahanan nasional dalam 
rangka pembelaan Negara. 

 
B. LATAR BELAKANG DAN LANDASAN KETAHANAN 

NASIOANAL 
a. Pengalaman Sejarah 

 Pra 1908 
 Tahun 1908 
 Tahun 1928 

4. Penerapan wawasan nusantara menghasilkan cara pandang 
keutuhan wilayah nusantara yang perlu dipertahankan oleh 
bangsa Indonesia. 

5. Wawasan nusantara menjadi salah satu sarana integrasi 
nasional. Misalnya tercermin dalam semboyan “Bhinneka 
Tunggal Ika” 

 
RINGKASAN 

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia 
tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang 
dilandasi Pancasila dan UUD 1945 dan menjiwai tata hidup dan tindak 
kebijakan dalam mencapai tujuan Nasional.Tujuan wawasan nusantara 
untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa dan 
wilayah serta jati diri bangsa. 

Wilayah (asas kepulauan, kepulauan, konsepsi wilayah laut, 
karakteristik wilayah Indonesia), geopolitik dan geostrategic, serta 
perkembangan wilayah Indonesia merupakan faktor yang 
mempengaruhi wawasan nusantara. Unsur dasar wawasan nusantara 
adalah wilayah, isi dan tata laku. Manfaat wawasan nusantara anatara 
lain diterima dan diakuinya konsepsi wawasan nusantara di forum 
internasional. 
 
TUGAS 
1. Apa yang anda ketahui tentang wawasan nusantara? 
2. Berapa luas wilayah dan kepulauan Indonesia Indonesia? 
3. Jelaskan karakteristik Indonesia dari ciri, jumlah penduduk 

Indonesia! 
4. Mengapa manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah 

di muka Bumi, Jelaskan dengan dalil! 
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masih adanya aksi provokasi dan berbagai kerusuhan yang 
“beraroma” etnis dan agama. 

Meskipun demikian Indonesia masih tetap tegak, 
sebagai Negara kesatuan. Hal ini didorong oleh kesadaran 
bahwa Indonesia tetap dipengaruhi oleh kondisi dunia dan 
letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia 
yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam 
menciptakan suasana damai, tertib dalam tatanan nasional dan 
hubungan internasional yang serasi. Untuk itu diperlukan 
kondisi dinamis satu bangsa yang dapat mengantisipasi 
keadaan apapun yang terjadi di Negara ini. 
 

2. Perspektif terhadap konsepsi ketahanan nasional 
Terdapat tiga perspektif atau sudut pandang konsepsi 

ketahanan nasional, seperti: 
1) Ketahanan nasional sebagai satu kondisi. Perspektif ini 

melihat ketahanan nasional sebagai satu penggambaran 
atas keadaan yang seharusnya dipenuhi. Keadaan atau 
kondisi ideal demikian memungkinkan suatu Negara 
memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional 
sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan 
gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa. 

2) Ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan, metode 
atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan khususnya 
pembangunan Negara. Dalam hal pemikiran, pendekatan 
ini menggunakan pemikiran kesisteman (system thinking). 
Sebagai suatu pendekatan, ketahanan nasional 
menggambarkan pendekatan yang integral. Integral dalam 
arti pendekatan yang mencerminkan antara segala jenis 
aspek/isi, baik pada saat membangun maupun pemecahan 
masalah kehidupan. 

3) Ketahanan Nasional sebagai doktrin. Ketahanan nasional 
merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa 
ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan 
bernegara, sebagai doktrin dasar nasional. 

 
 
 
 

 Tahun 1945 
 Tahun 1966 
 Tahun 1999 

 
b. Kebutuhan akan kemampuan Nasional menghadapi TAHG 

Setiap Negara dan bangsa dalam menghadapi TAHG yang 
datang dari dalam dan luar, dibutuhkan suatu kemampuan 
nasional untuk menghadapi TAHG tersebut demi menjamin 
kelangsungan hidup bangsa dan Negara dalam mencapai 
tujuan nasionalnya. 

c.  Pandangan geopolstra bangsa Indonesia 
Berdasarkan pandangan geopolitik (kebijakan dilandaskan 
pada letak Negara yang bersangkutan) dan geostrategi bangsa 
Indonesia untuk menjamin kelangsungan 

d. Konsep TANNAS 
Merupakan suatu konsepsi di dalam pengaturan dan 
penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan mencakup 
segenap aspek kehidupan bangsa dalam usaha menumbuhkan 
kemampuan bangsa dan negara menangakal TAHG 

 
1. Latar Belakang  

Mengapa Indonesia sejak lama menjadi incaran banyak 
Negara? , jawabannya karena potensi Indonesia sangat besar, 
dilihat dari segi wilayah, Indonesia sangat luas dan kekayaan 
alamnya banyak. Pada kenyataan Indonesia sangat sulit untuk 
berkembang dan banyak kendala yang selalu mengancam. 
Ancaman tidak hanya datang dari luar tetapi juga dari dalam. 
Indonesia terus berjuang, terbukti setelah perjuangan tanpa 
lelah merebut kemerdekaan, membentuk NKRI, ancaman dan 
gangguan juga masih timbul dari dalam, dari kegitan yang 
bersifat fisik sampai ideologis. Ancaman yang pernah muncul 
adalah gerakan separatis seperti pemberontakan PKI, DI/TII 
Kartosuwiryo, PRRI Permesta, RMS dan lepasnya Timor-
Timur yang pernah menyatakan diri berintegrasi dengan 
Indonesia. 

Selain itu masih banyak wilayah atau provinsi di 
Indonesia yang menginginkan dirinya “merdeka” atau lepas 
dari Indonesia, seperti Aceh, Irian Jaya, dll. Tidak hanya itu 
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pemerintahan yang otoriter, Negara Indonesia adalah 
Negara yang berdasarkan pada aturan konstitusional, 
berdasarkan atas hukum.Kekuasaan dan kewenangan itu 
jelas ada tetapi tetap dalam rangka aturan penyelenggaraan 
Negara menurut hukum atau perundangan yang 
berlaku.Pancasila menjadi mutlak dijadikan sandaran dan 
modal dalam menyusun pembangunan demokrasi dan 
kelanjutan reformasi saat ini, berjalan seiring dengan 
semangat kebangsaan. 
 

3) Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional 
Sejak awal bangsa Indonesia berjuang, mulai dari jaman 
penjajahan, baik secara fisik maupun intelektual segala 
upaya dilakukan untuk merdeka.Berdirinya beberapa 
organisasi kebangsaan yang merintis bangkitnya 
kesadaran kebangsaan dan semangat untuk merdeka.Titik 
balik perjuangan tercapai dalam peristiwa 17 Agustus 
1945.Berikutnya adalah menjaga kemerdekaan dan 
keutuhan Negara menjadi tugas kenegaraan yang luar 
biasa. 
Kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan kondisi 
objektif sosial budaya yang sarat dengan muatan 
perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan menjadi 
tantangan tersendiri.Pancasila sebagai kesatuan ontology. 
Pancasila menjadi begitu penting didasarkan atas asumsi 
akan kondisi pluralitas, atau asumsi antropologis 
masyarakat Indonesia yang demikian majemuk. Penetapan 
Pancasila sebagai landasan ontologsm diakui bahwa 
Indonesia yang bersatu, bulat san utuh, berdiri dengan 
asumsi kebhinnekaan didalamnya. 
 
Untuk menjaga kelangsungan dan keserasian hidup 
bernegara diperlukan kondisi dinamis.Kehidupan Negara 
yang dinamis dan perjuang untuk membangun identitas 
dan integritas bangsa sehingga menjadi pemacu semangat 
perjuangan untuk tetap berkembang maju.Peradaban 
Indonesia bisa dilakukan apabila kita menerima keadaan 
pluralism, kemanusiaan, keadilan dan solidaritas.Persatuan 

3. Landasan Ketahanan Nasional 
1) Pancasila sebagai Landasan Ideal 

Pancasila menurut Ir. Soekarno adalah Philosophische 
groundslag “Kita bersama mencari persatuan” atau 
Weltansheuung “mencari satu”.Pancasila semacam 
persfektif cara kita melihat dan memandang 
dunia.Pancasila berfungsi secara positif memberikan 
instrument untuk memahami realitas, obor penerang atau 
peta yang memberikan arah dan orientasi, jendela mampu 
menjangkau cakrawala atau horizontal yang luas.Pancasila 
hanya sebagai nilai pijakan untuk meneliti dan 
mentransformasi dunia luar. Pancasila sebagai suatu cara 
pandang yang memberikan dasar pengetahuan akan dunia 
dan diri sendiri. 
Pancasila merupakan cita-cita bangsa yang merupakan 
ikrar segenap bangsa dalam upaya mewujudkan 
masyarakat yang adil makmur yang merata secara material 
maupun spiritual. Pancasila merupakan asas kerohanian 
yang akan membawa lembaga bangsa dalam suasana 
merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat. 
Suasana yang “diidamkan” adalah suasana prikehidupan 
yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan 
pergaulan yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. 
Nilai-nilai Pancasila mengedepankan keseimbangan, 
keserasian, persatuan dan kesatuan, mewadahi seluruh 
kondisi objektif bangsa Indonesia yang terdiri dari 
berbagai macam suku bangsa dan berbagai corak 
budayanya. 
 

2) UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional 
Pancasila sebagai sumber tertib hukum, sekaligus 
mengandung cita-cita hukum yang termuat dalam 
Pembukaan UUD 1945. UUD 1954 sendiri merupakan 
keputusan politik, UUD diturunkan dalam norma 
konstitusional (perundangan) untuk menentukan sistem 
Negara dengan pemerintahan Negara. 
Negara Indonesia bukanlah Negara berdasarkan atas 
kekuasaan.Artinya penyelenggara Negara tidak didasarkan 
atas kekuasaan yang mengarah kepada sistem 
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pemerintahan yang otoriter, Negara Indonesia adalah 
Negara yang berdasarkan pada aturan konstitusional, 
berdasarkan atas hukum.Kekuasaan dan kewenangan itu 
jelas ada tetapi tetap dalam rangka aturan penyelenggaraan 
Negara menurut hukum atau perundangan yang 
berlaku.Pancasila menjadi mutlak dijadikan sandaran dan 
modal dalam menyusun pembangunan demokrasi dan 
kelanjutan reformasi saat ini, berjalan seiring dengan 
semangat kebangsaan. 
 

3) Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional 
Sejak awal bangsa Indonesia berjuang, mulai dari jaman 
penjajahan, baik secara fisik maupun intelektual segala 
upaya dilakukan untuk merdeka.Berdirinya beberapa 
organisasi kebangsaan yang merintis bangkitnya 
kesadaran kebangsaan dan semangat untuk merdeka.Titik 
balik perjuangan tercapai dalam peristiwa 17 Agustus 
1945.Berikutnya adalah menjaga kemerdekaan dan 
keutuhan Negara menjadi tugas kenegaraan yang luar 
biasa. 
Kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan kondisi 
objektif sosial budaya yang sarat dengan muatan 
perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan menjadi 
tantangan tersendiri.Pancasila sebagai kesatuan ontology. 
Pancasila menjadi begitu penting didasarkan atas asumsi 
akan kondisi pluralitas, atau asumsi antropologis 
masyarakat Indonesia yang demikian majemuk. Penetapan 
Pancasila sebagai landasan ontologsm diakui bahwa 
Indonesia yang bersatu, bulat san utuh, berdiri dengan 
asumsi kebhinnekaan didalamnya. 
 
Untuk menjaga kelangsungan dan keserasian hidup 
bernegara diperlukan kondisi dinamis.Kehidupan Negara 
yang dinamis dan perjuang untuk membangun identitas 
dan integritas bangsa sehingga menjadi pemacu semangat 
perjuangan untuk tetap berkembang maju.Peradaban 
Indonesia bisa dilakukan apabila kita menerima keadaan 
pluralism, kemanusiaan, keadilan dan solidaritas.Persatuan 

3. Landasan Ketahanan Nasional 
1) Pancasila sebagai Landasan Ideal 

Pancasila menurut Ir. Soekarno adalah Philosophische 
groundslag “Kita bersama mencari persatuan” atau 
Weltansheuung “mencari satu”.Pancasila semacam 
persfektif cara kita melihat dan memandang 
dunia.Pancasila berfungsi secara positif memberikan 
instrument untuk memahami realitas, obor penerang atau 
peta yang memberikan arah dan orientasi, jendela mampu 
menjangkau cakrawala atau horizontal yang luas.Pancasila 
hanya sebagai nilai pijakan untuk meneliti dan 
mentransformasi dunia luar. Pancasila sebagai suatu cara 
pandang yang memberikan dasar pengetahuan akan dunia 
dan diri sendiri. 
Pancasila merupakan cita-cita bangsa yang merupakan 
ikrar segenap bangsa dalam upaya mewujudkan 
masyarakat yang adil makmur yang merata secara material 
maupun spiritual. Pancasila merupakan asas kerohanian 
yang akan membawa lembaga bangsa dalam suasana 
merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat. 
Suasana yang “diidamkan” adalah suasana prikehidupan 
yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan 
pergaulan yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. 
Nilai-nilai Pancasila mengedepankan keseimbangan, 
keserasian, persatuan dan kesatuan, mewadahi seluruh 
kondisi objektif bangsa Indonesia yang terdiri dari 
berbagai macam suku bangsa dan berbagai corak 
budayanya. 
 

2) UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional 
Pancasila sebagai sumber tertib hukum, sekaligus 
mengandung cita-cita hukum yang termuat dalam 
Pembukaan UUD 1945. UUD 1954 sendiri merupakan 
keputusan politik, UUD diturunkan dalam norma 
konstitusional (perundangan) untuk menentukan sistem 
Negara dengan pemerintahan Negara. 
Negara Indonesia bukanlah Negara berdasarkan atas 
kekuasaan.Artinya penyelenggara Negara tidak didasarkan 
atas kekuasaan yang mengarah kepada sistem 
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Manusia hidup secara naluriah untuk menjalankan 
kodrat fisiknya dan lebih dari itu, manusia 
mengaktualisasikan kemampuan dirinya yang lebih 
dibanding dengan kemampuan mahluk lain. Manusia 
memiliki kemampuan akal budi yang memungkinkan ia 
mengaktualisasikan kreativitasnya dalam hubungan 
dengan Tuhan, manusia lain, dan alam sekitanya. 
Manusia senantiasa mengembangkan kemampuan lahir 
dan batinnya untuk mencapai tingkatan martabat 
sebagai mahluk yang berbudaya. 

b. Tujuan Nasional, Falsafah dan Ideology Negara 
Tujuan nasional bangsa menjadi pokok pikiran bagi 
perlunya ketahanan nasional karena Negara Indonesia 
sebagai suatu organisasi dalam rangka kegiatannya 
untuk mencapai tujuan.Ketahanan nasional diperlukan 
dalam upaya menangkis masalah-masalah, baik yang 
berasal dari dalam maupun luar negeri.Untuk mencapai 
tujuan diperlukan kondisi dinamis yang mampu 
memberikan fasilitas bagi tercapainya tujuan 
tersebut.Falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup 
dan sebagai ideology Negara, mengandung unsur cita-
cita untuk mencapai tujuan nasional. 
 

2. Pengertian Ketahanan Nasional dan Konsepsi 
Ketahanan Nasional. 

Ketahanan nasional (Indonesia) adalah kondisi 
dinamis suatu bangsa yang meliputi ketangguhan, keuletan 
dari segenap kehidupan nasional dalam menghadapi dan 
mengatasi segala: ancaman, tantangan hambatan dan 
gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, untuk 
menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup 
bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan 
nasional. 

Pernyataan konsepsi tersebut dapat dijelaskan 
unsur-unsurnya sebagai berikut: 
- Ketangguhan: adalah kekuatan yang menyebabkan 

seseorang atau suatu dapat bertahan, kuat menderita, 
atau dapat menanggulangi beban yang dipikul. 

Indonesia dipertahankan dalam rangka mencapai tujuan 
bersama sebagai bangsa. 
Semangat penyelenggaraan Negara ini penting untuk 
mencapai tujuan Negara sebagaimana yang tersurat dalam 
pembukaan UUD 1945.Perkembangan lingkungan local, 
nasional, regional dan internasional yang selalu berubah 
dan selalu mempengaruhi kehidupan kenegaraan menuntut 
bangsa Indonesia untuk selalu berpegang konsep dan cara 
pandang dalam lingkungan yang strategis. 
Dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional 
tersebut cara pandang sangat diperlukan untuk menjaga 
kesatuan langkah. Wawasan inipun harus ditambah 
dengan konsep pembinaan keuletan dan ketangguhan yang 
mengandung kemampuan untuk mengembangkan keuletan 
nasional yang disebut dengan ketahanan nasional. 
Indonesia diartikan sebagai buah dari kebersamaan dan 
solidaritas. 
 

C. RUMUSAN KONSEPTUAL DAN PENGERTIAN 
KETAHANAN NASIONAL 
1. Pokok Pikiran yang Mendasari Konsepsi Ketahanan 

Nasional. 
Konsepsi ketahanan nasional mengandung keuletan dan 
ketangguhan dalam rangka tetap mengembangkan 
kekuatan nasional untuk menghadapi segala potensi 
tantangan, ancaman, dan gangguan yang berasal dari dalam 
maupun luar negeri. Konsepsi ini sesungguhnya didasarkan 
atas beberapa pokok pikiran: 
a. Manusia sebagai Mahluk yang Berbudaya 

Pada dasarnya manusia adalah mahluk yang memiliki 
nurani, intelegensi dan keterampilan. Dengan 
kemampuan ini manusia berjuang mempertahankan 
eksistensi, kelangsungan hidup, dan mengembangkan 
kreativitasnya dalam rangka mengaktualisaikan potensi 
dalam dirinya. Pengembangan potensi ini akan muncul 
dalam beberapa bentuk kegiatan yang sering 
dikelompokkan dalam berbagai bidang. Agama sebagai 
aktualisasi hubungan dengan Tuhan atau kekuatan 
supra natural. 
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Manusia hidup secara naluriah untuk menjalankan 
kodrat fisiknya dan lebih dari itu, manusia 
mengaktualisasikan kemampuan dirinya yang lebih 
dibanding dengan kemampuan mahluk lain. Manusia 
memiliki kemampuan akal budi yang memungkinkan ia 
mengaktualisasikan kreativitasnya dalam hubungan 
dengan Tuhan, manusia lain, dan alam sekitanya. 
Manusia senantiasa mengembangkan kemampuan lahir 
dan batinnya untuk mencapai tingkatan martabat 
sebagai mahluk yang berbudaya. 

b. Tujuan Nasional, Falsafah dan Ideology Negara 
Tujuan nasional bangsa menjadi pokok pikiran bagi 
perlunya ketahanan nasional karena Negara Indonesia 
sebagai suatu organisasi dalam rangka kegiatannya 
untuk mencapai tujuan.Ketahanan nasional diperlukan 
dalam upaya menangkis masalah-masalah, baik yang 
berasal dari dalam maupun luar negeri.Untuk mencapai 
tujuan diperlukan kondisi dinamis yang mampu 
memberikan fasilitas bagi tercapainya tujuan 
tersebut.Falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup 
dan sebagai ideology Negara, mengandung unsur cita-
cita untuk mencapai tujuan nasional. 
 

2. Pengertian Ketahanan Nasional dan Konsepsi 
Ketahanan Nasional. 

Ketahanan nasional (Indonesia) adalah kondisi 
dinamis suatu bangsa yang meliputi ketangguhan, keuletan 
dari segenap kehidupan nasional dalam menghadapi dan 
mengatasi segala: ancaman, tantangan hambatan dan 
gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, untuk 
menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup 
bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan 
nasional. 

Pernyataan konsepsi tersebut dapat dijelaskan 
unsur-unsurnya sebagai berikut: 
- Ketangguhan: adalah kekuatan yang menyebabkan 

seseorang atau suatu dapat bertahan, kuat menderita, 
atau dapat menanggulangi beban yang dipikul. 

Indonesia dipertahankan dalam rangka mencapai tujuan 
bersama sebagai bangsa. 
Semangat penyelenggaraan Negara ini penting untuk 
mencapai tujuan Negara sebagaimana yang tersurat dalam 
pembukaan UUD 1945.Perkembangan lingkungan local, 
nasional, regional dan internasional yang selalu berubah 
dan selalu mempengaruhi kehidupan kenegaraan menuntut 
bangsa Indonesia untuk selalu berpegang konsep dan cara 
pandang dalam lingkungan yang strategis. 
Dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional 
tersebut cara pandang sangat diperlukan untuk menjaga 
kesatuan langkah. Wawasan inipun harus ditambah 
dengan konsep pembinaan keuletan dan ketangguhan yang 
mengandung kemampuan untuk mengembangkan keuletan 
nasional yang disebut dengan ketahanan nasional. 
Indonesia diartikan sebagai buah dari kebersamaan dan 
solidaritas. 
 

C. RUMUSAN KONSEPTUAL DAN PENGERTIAN 
KETAHANAN NASIONAL 
1. Pokok Pikiran yang Mendasari Konsepsi Ketahanan 

Nasional. 
Konsepsi ketahanan nasional mengandung keuletan dan 
ketangguhan dalam rangka tetap mengembangkan 
kekuatan nasional untuk menghadapi segala potensi 
tantangan, ancaman, dan gangguan yang berasal dari dalam 
maupun luar negeri. Konsepsi ini sesungguhnya didasarkan 
atas beberapa pokok pikiran: 
a. Manusia sebagai Mahluk yang Berbudaya 

Pada dasarnya manusia adalah mahluk yang memiliki 
nurani, intelegensi dan keterampilan. Dengan 
kemampuan ini manusia berjuang mempertahankan 
eksistensi, kelangsungan hidup, dan mengembangkan 
kreativitasnya dalam rangka mengaktualisaikan potensi 
dalam dirinya. Pengembangan potensi ini akan muncul 
dalam beberapa bentuk kegiatan yang sering 
dikelompokkan dalam berbagai bidang. Agama sebagai 
aktualisasi hubungan dengan Tuhan atau kekuatan 
supra natural. 
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Ketahanan nasional itu merupakan kondisi dinamis 
yang harus diwujudkan oleh suatu Negara dan harus dibina 
secara dini, terus menerus dan sinergis dengan aspek-aspek 
kehidupan bangsa yang lain. Tentu saja ketahanan Negara 
tidak semata-mata tugas Negara sebagai institusi apalagi 
pemerintah.Ketahanan nasional merupakan tanggung 
jawab seluruh anggota masyarakat bangsa Indonesia baik 
dalam lingkungan pribadi, keluarga dan juga lingkungan 
yang lebih luas, local maupun nasional. Apabila modal 
keuletan sudah ada pada bangsa Indonesia maka sudah 
semestinya kemampuan mengembangkan kekuatan 
nasional akan bisa dikembangkan dengan baik. 

 
D. TANTANGAN-TANTANGAN KESATUAN BANGSA 

INDONESIA 
Sejak perjuangan kemerdekaan Indonesia khususnya 

mulai tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan baik 
berasal dari dalam maupun dari luar. Dari dalam adalah 
dibidang ideology, khususnya pemberontakan yang dilakukan 
oleh Partai Komunis Indonesia sejak tahun 1948 di Madiun 
dan 1965 (GESTAPU). Kini mulai gaduh kembali yang 
berbentuk “ideology” yang diduga sebagai “reinkarnasi” yang 
berasal dari ketidakpuasan terhadap politik maupun ideology. 

Dari luar dulu dari kolonialisme dan imperialisme, kini 
menjadi tantangan globalisasi diberbagai bidang, adanya 
dugaan-dugaan konspirasi “kekuatan” tertentu yang tidak 
menginginkan Indonesia bersatu dan menjadi kuat, dan 
tantangan-tantangan yang terjadi dalam perubahan konstalisasi 
politik bilateral dan internasional. Khususnya masalah-nasalah 
perbatasan, usaha yang menumbuhkan Asean yang kondusif 
bagi pembangunan Indonesia, serta dalam menghadapi 
munculnya kekuatan baru di Asia Pasifik, khususnya Cina, 
India dan Korea Selatan dalam konteks hubungannya dengan 
Jepang, Amerika Serikat, Eropa Barat dan lain-lain. 

 
E. BELA NEGARA 

1) Makna Bela Negara 
Membela Negara merupakan kewajiban sebagai warga 
Negara.Membela Negara ternyata bukan hanya kewajiban 

- Keuletan: adalah usaha secara giat dengan kemauan 
yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut 
diatas untuk mencapai tujuan. 

- Identitas: ciri khas suatu bangsa atau Negara dilihat 
secara keseluruhan (holistic). Negara dilihat dalam 
pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang 
dibatasi oleh wilayah, dengan penduduk, sejarah, 
pemerintah dan tujuan nasional serta dengan peran 
internasionalnya. 

- Integritas: kesatuan menyeluruh dalam kehidupan 
nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun 
alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. 

- Ancaman: hal/usaha yang bersifat mengubah atau 
merombak kebijaksanaan dan usaha ini dilakukan 
secara konseptual, criminal dan politis. 

- Tantangan: hal/usaha yang bersifat menggugah 
kemampuan, biasanya hal ini terjadi karena suatu 
kondisi yang memaksa sehingga menyebabkan 
seseorang atau kelompok orang merasa harus berbuat 
sesuatu untuk menghadapi keadaan yang 
dikarenakannya. 

- Hambatan: hal/usaha yang bersifat dari diri sendiri atau 
bertujuan melemahkan dan atau menghalangi secara 
tidak konsepsional. 

- Gangguan: hal/usaha yang bersifat dari luar, bersifat 
dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara 
tidak konsepsional. 

 
Selain itu adalah adanya bentuk adanya bentuk 

ancaman kekerasan yang dapat mengancam keutuhan 
bangsa. Bentuk ancaman kekerasan tersebut sebagai 
berikut: 
a. Subversi dan Insurjensi 
b. Teror 
c. Perang dingin 
d. Agresi dalam bentuk Invansi Militer 
e. Perang Revolusioner 
f. Perang Terbatas 
g. Perang Umum (Nuklir) 
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Ketahanan nasional itu merupakan kondisi dinamis 
yang harus diwujudkan oleh suatu Negara dan harus dibina 
secara dini, terus menerus dan sinergis dengan aspek-aspek 
kehidupan bangsa yang lain. Tentu saja ketahanan Negara 
tidak semata-mata tugas Negara sebagai institusi apalagi 
pemerintah.Ketahanan nasional merupakan tanggung 
jawab seluruh anggota masyarakat bangsa Indonesia baik 
dalam lingkungan pribadi, keluarga dan juga lingkungan 
yang lebih luas, local maupun nasional. Apabila modal 
keuletan sudah ada pada bangsa Indonesia maka sudah 
semestinya kemampuan mengembangkan kekuatan 
nasional akan bisa dikembangkan dengan baik. 

 
D. TANTANGAN-TANTANGAN KESATUAN BANGSA 

INDONESIA 
Sejak perjuangan kemerdekaan Indonesia khususnya 

mulai tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan baik 
berasal dari dalam maupun dari luar. Dari dalam adalah 
dibidang ideology, khususnya pemberontakan yang dilakukan 
oleh Partai Komunis Indonesia sejak tahun 1948 di Madiun 
dan 1965 (GESTAPU). Kini mulai gaduh kembali yang 
berbentuk “ideology” yang diduga sebagai “reinkarnasi” yang 
berasal dari ketidakpuasan terhadap politik maupun ideology. 

Dari luar dulu dari kolonialisme dan imperialisme, kini 
menjadi tantangan globalisasi diberbagai bidang, adanya 
dugaan-dugaan konspirasi “kekuatan” tertentu yang tidak 
menginginkan Indonesia bersatu dan menjadi kuat, dan 
tantangan-tantangan yang terjadi dalam perubahan konstalisasi 
politik bilateral dan internasional. Khususnya masalah-nasalah 
perbatasan, usaha yang menumbuhkan Asean yang kondusif 
bagi pembangunan Indonesia, serta dalam menghadapi 
munculnya kekuatan baru di Asia Pasifik, khususnya Cina, 
India dan Korea Selatan dalam konteks hubungannya dengan 
Jepang, Amerika Serikat, Eropa Barat dan lain-lain. 

 
E. BELA NEGARA 

1) Makna Bela Negara 
Membela Negara merupakan kewajiban sebagai warga 
Negara.Membela Negara ternyata bukan hanya kewajiban 

- Keuletan: adalah usaha secara giat dengan kemauan 
yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut 
diatas untuk mencapai tujuan. 

- Identitas: ciri khas suatu bangsa atau Negara dilihat 
secara keseluruhan (holistic). Negara dilihat dalam 
pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang 
dibatasi oleh wilayah, dengan penduduk, sejarah, 
pemerintah dan tujuan nasional serta dengan peran 
internasionalnya. 

- Integritas: kesatuan menyeluruh dalam kehidupan 
nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun 
alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. 

- Ancaman: hal/usaha yang bersifat mengubah atau 
merombak kebijaksanaan dan usaha ini dilakukan 
secara konseptual, criminal dan politis. 

- Tantangan: hal/usaha yang bersifat menggugah 
kemampuan, biasanya hal ini terjadi karena suatu 
kondisi yang memaksa sehingga menyebabkan 
seseorang atau kelompok orang merasa harus berbuat 
sesuatu untuk menghadapi keadaan yang 
dikarenakannya. 

- Hambatan: hal/usaha yang bersifat dari diri sendiri atau 
bertujuan melemahkan dan atau menghalangi secara 
tidak konsepsional. 

- Gangguan: hal/usaha yang bersifat dari luar, bersifat 
dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara 
tidak konsepsional. 

 
Selain itu adalah adanya bentuk adanya bentuk 

ancaman kekerasan yang dapat mengancam keutuhan 
bangsa. Bentuk ancaman kekerasan tersebut sebagai 
berikut: 
a. Subversi dan Insurjensi 
b. Teror 
c. Perang dingin 
d. Agresi dalam bentuk Invansi Militer 
e. Perang Revolusioner 
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lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 
dan perundang-undangan yang berlaku. 
Bagian penjelasan Undang-Undang No.3 Tahun 2002 
tentang pertahanan Negara pasal 9 ayat (1) menyatakan 
bahwa “ Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta 
dalam upaya bela Negara yang diwujudkan dalam  
penyelenggaraan pertahanan Negara”. 
Untuk upaya belanegara adalah sikap dan perilaku warga 
Negara menjiwai oleh kecintaanya kepada Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan 
hidup bangsa dan Negara. 

 
RANGKUMAN 

Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamis yang 
meliputi ketangguhan keuletan dari segenap kehidupan bangsa dalam 
menghadapi segala ancaman.Perjuangan para pahlawan dalam 
mempersatukan suku bangsa di Indonesia dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia harus selalu dijaga agar menjadi lebih kuat dan 
bersatu.Konsepsi ketahanan nasional didasarkan pada manusia sebagai 
mahluk yang berbudaya, tujuan nasional, falsafah dan ideology 
Negara. 

Indonesia Negara yang rentan terhadap berbagai ancaman, 
kebhinnekaannya salah satu faktor terjadinya berbagai konflik.Warga 
Negara Indonesia harus selalu waspada, bersatu dan siap sedia 
membela Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman 
(terselubung/tidak).Bela Negara merupakan kewajiban seluruh warga 
Negara sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) Berbunyi “ Tiap-tiap warga 
Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan 
keamanan negara”. 
 
TUGAS 
1. Apa yang dimaksud dengan Ketahanan Nasional sesuai dengan 

pengertian, sifat, asas dan kedudukan? 
2. Jelaskan mengapa Indonesia menjadi incaran banyak Negara? 
3. Menurut saudara, apakah globalisasi (dalam konteks dunia global) 

memiliki dampak dan ancaman terhadap Ketahanan Nasional? 
4. Bela negara merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara, 

bentuk partisipasi apa yang saudara berikan dalam bela Negara? 

tetapi juga hak setiap warga Negara terhadap 
negaranya.Membela Negara Indonesia adalah hak dan 
kewajiban dan setiap warga Negara Indonesia.hal ini 
tercantum secara jelas dalam pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 
ayat (1) UUD 1945. Berbunyi “setiap warga Negara berhak 
dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan 
Negara”. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap 
warga Negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam 
menentukan kebijakan tentang pembelaan Negara melalui 
lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 
dan perundang-undangan yang berlaku. Bagian penjelasan 
UU no. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara pasal 9 
ayat (1) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak 
dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara yang 
diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara”. 
Untuk itu upaya bela Negara adalah sikap dan perilaku 
warga Negara menjiwai oleh kecintaannya kepada NKRI 
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam 
menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara. 
 

2) Peraturan Perundangan-undangan tentang Bela 
Negara 
Membela Negara merupakan kewajiban sebagai warga 
negara.Membela Negara bukan hanya kewajian tetapi juga 
hak setiap warga terhadap negaranya.Membela Negara 
Indonesia adalah hak dan kewajiban dan setiap warga 
Negara Indonesia. 
Landasan hukum mengenai bela Negara tertuang dalam: 
a. Pasal 27 ayat (3)  

Berbunyi “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut 
serta dalam upaya pembelaan Negara” 

b. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.  
Berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib 
ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan 
negara”. 

Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap warga 
Negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam 
menentukan kebijakan tentang pembelaan Negara melalui 
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lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 
dan perundang-undangan yang berlaku. 
Bagian penjelasan Undang-Undang No.3 Tahun 2002 
tentang pertahanan Negara pasal 9 ayat (1) menyatakan 
bahwa “ Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta 
dalam upaya bela Negara yang diwujudkan dalam  
penyelenggaraan pertahanan Negara”. 
Untuk upaya belanegara adalah sikap dan perilaku warga 
Negara menjiwai oleh kecintaanya kepada Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan 
hidup bangsa dan Negara. 

 
RANGKUMAN 

Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamis yang 
meliputi ketangguhan keuletan dari segenap kehidupan bangsa dalam 
menghadapi segala ancaman.Perjuangan para pahlawan dalam 
mempersatukan suku bangsa di Indonesia dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia harus selalu dijaga agar menjadi lebih kuat dan 
bersatu.Konsepsi ketahanan nasional didasarkan pada manusia sebagai 
mahluk yang berbudaya, tujuan nasional, falsafah dan ideology 
Negara. 

Indonesia Negara yang rentan terhadap berbagai ancaman, 
kebhinnekaannya salah satu faktor terjadinya berbagai konflik.Warga 
Negara Indonesia harus selalu waspada, bersatu dan siap sedia 
membela Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman 
(terselubung/tidak).Bela Negara merupakan kewajiban seluruh warga 
Negara sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) Berbunyi “ Tiap-tiap warga 
Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan 
keamanan negara”. 
 
TUGAS 
1. Apa yang dimaksud dengan Ketahanan Nasional sesuai dengan 

pengertian, sifat, asas dan kedudukan? 
2. Jelaskan mengapa Indonesia menjadi incaran banyak Negara? 
3. Menurut saudara, apakah globalisasi (dalam konteks dunia global) 

memiliki dampak dan ancaman terhadap Ketahanan Nasional? 
4. Bela negara merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara, 

bentuk partisipasi apa yang saudara berikan dalam bela Negara? 

tetapi juga hak setiap warga Negara terhadap 
negaranya.Membela Negara Indonesia adalah hak dan 
kewajiban dan setiap warga Negara Indonesia.hal ini 
tercantum secara jelas dalam pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 
ayat (1) UUD 1945. Berbunyi “setiap warga Negara berhak 
dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan 
Negara”. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap 
warga Negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam 
menentukan kebijakan tentang pembelaan Negara melalui 
lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 
dan perundang-undangan yang berlaku. Bagian penjelasan 
UU no. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara pasal 9 
ayat (1) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak 
dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara yang 
diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara”. 
Untuk itu upaya bela Negara adalah sikap dan perilaku 
warga Negara menjiwai oleh kecintaannya kepada NKRI 
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam 
menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara. 
 

2) Peraturan Perundangan-undangan tentang Bela 
Negara 
Membela Negara merupakan kewajiban sebagai warga 
negara.Membela Negara bukan hanya kewajian tetapi juga 
hak setiap warga terhadap negaranya.Membela Negara 
Indonesia adalah hak dan kewajiban dan setiap warga 
Negara Indonesia. 
Landasan hukum mengenai bela Negara tertuang dalam: 
a. Pasal 27 ayat (3)  

Berbunyi “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut 
serta dalam upaya pembelaan Negara” 

b. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.  
Berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib 
ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan 
negara”. 

Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap warga 
Negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam 
menentukan kebijakan tentang pembelaan Negara melalui 
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BAB V 
KONSTITUSI DAN PROSES AMANDEMEN 

 
 
 
 
A. PETA KONSEP, KOMPETENSI, DAN TUJUAN 

PEMBELAJARAN KONSTITUSI  
 

1. Peta Konsep 

 
2. Kompetensi 

 Mahasiswa memahami konsep dasar konstitusi 
 Mahasiswa memahami pentingnya konstitusi dalam 

satu negara 
 Mahasiswa memahami konstitusi yang demokratis 
 Mahasiswa memahami sejarah konstitusi di Indonesia 
 Mahasiswa memahami perubahan konstitusi di 

Indonesia dan Negara lain 
 Mahasiswa memahami Negara Hukum 

 
3. Tujuan Pembelajaran Konstitusi 

 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar 
konstitusi 
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 Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya konstitusi 
dalam satu negara 

 Mahasiswa mampu menjelaskan konstitusi yang 
demokratis 

 Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah konstitusi di 
Indonesia 

 Mahasiswa mampu menjelaskan perubahan konstitusi 
di Indonesia dan Negara lain 

 Mahasiswa mampu menjelaskan Negara Hukum. 
 

B. KONSEP DASAR DAN TUJUAN KONSTITUSI 
1. Pengertian Konstitusi 

Makna dan pengertian dapat dilihat dari bahasa aslinya: 
- Bahasa Prancis (Constituir) berarti membentuk 
- Bahasa Belanda (Grondwet) berarti Undang-undang dasar 

(grond= dasar, Wet= Undang-undang) 
- Bahsa Jerman (Grundgesetz) berarti Undang-undang dasar 

(grund= dasar, Gesetz= Undang-undang) 
- Bahasa Indonesia mengambil dari terjemahan fundamental 

laws = konstitusi berarti aturan pokok dan sendi bangunan 
suatu Negara. 

Dalam ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan dengan 
pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan 
suatu Negara. 
Secara istilah (terminology) konstitusi adalah sejumlah 
aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk 
untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah 
termasuk dasar hubungan kerja sama antar masyarakat dalam 
tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 
2. Tujuan Konstitusi 

Konstitusi dapat dipahami sebagai bagian dari social contract 
(kontrak sosial) yang memuat aturan main dalam berbangsa 
dan bernegara. Lebih jelas, Sovernin Lohman menjelaskan 
konstitusi harus memuat unsur: 
a. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian 

masyarakat (kontrak sosial), artinya konstitusi merupakan 
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konklusi dari kesepakatan untuk membina Negara dan 
pemerintahan yang akan mengatur mereka. 

b. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi 
manusia dan warga Negara sekaligus menentukan batas-
batas hak dan kewajiban warga Negara dan alat-alat 
pemerintahnya. 

c. Konstitusi sebagai form regimenis yaitu kerangaka 
bangunan pemerintah (Soly Lubis, 1982:48) 

Sesuai dengan prinsip konstitusi mempunyai tujuan untuk 
membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak 
yang diperintah dan memuaskan pelaksanaan kekuasaan yang 
berdaulat. 
Secara singkat bahwa tujuan konstitusi dapat diklasifikasikan 
menjadi tiga: 
1. Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap 

kekuasaan politik. 
2. Melepaskan control kekuasaan dari penguasa sendiri 
3. Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para 

penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. 
 

C. PENTINGNYA KONSTITUSI DALAM SATU NEGARA 
Konstitusi menjadi suatu yang paling urgen dalam tatanan 

kehidupan kenegaraan suatu Negara.Sejalan dengan perlunya 
konstitusi sebagai instrument untuk membatasi kekuasaan dalam 
satu Negara. Meriam Budiarjo (1978:96) mengatakan “di dalam 
Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi 
konstitusional, UUD mempunyai fungsi yang khas untuk 
membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga 
penyelengaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Hak 
warga Negara akan lebih terlindungi. 

 
D. KONSTITUSI YANG DEMOKRATIS 

Konstitusi yang dipahami sebagai pedoman dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, maka konstitusi memiliki 
kaitan yang cukup erat dengan penyelenggaraan pemerintah 
dalam sebuah Negara.Konstitusi merupakan sebuah media bagi 
terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga 
Negara.Konstitusi yang demokratis adalah konstitusi yang 
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menjamin terwujudnya demokrasi di Negara tersebut sehingga 
melahirkan kekuasaan atau pemerintah yang demokratis pula. 
Prinsip-prinsip konstitusi demokratis dalam kehidupan bernegara 
adalah: 
1. Menempatkan warga Negara sebagai sumber utama 

kedaulatan. 
2. Mayoritas berkuasa dan terjamin hak minoritas 
3. Pembatasan pemerintahan 
4. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan Negara yang meliputi: 

a. Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias 
politika. 

b. Control keseimbangan lembaga-lembaga pemerintah 
c. Proses hukum dan; 
d. Adanya pemilihan umum yang “luber” sebagai mekanisme 

peralihan kekuasaan. 
 

E. SEJARAH KONSTITUSI DI INDONESIA 
Latar belakang terbentuknya konstitusi (UUD 1945) 

bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi 
bangsa Indonesia. Menurut sejarah, UUD 1945 dirancang sejak 
29 Mei 1945 sampai dengan bulan Juni 1945 oleh Badan 
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(BPUPKI). Dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokaritsu 
Zyunbi Tyoosakai yang beranggotakan 21 orang, yang diketuai Ir. 
Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 
orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang 
dari Sumatra dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, 
Maluku dan Sunda Kecil. BPUPKI ditetapkan berdasarkan 
Makluman Gunseikan No.23 bersamaan dengan ulang tahun 
Tenno Heika pada 29 April 1945 (Malian. 2001:59). Tim 
pengurus UUD 1945 itu adalah dr. Rajiman Widioningrat, Ki 
Bagus Hadikoesoemo, Oto Iskandardinata, Prof. Dr. Mr. 
Soepomo, Abdul Kahir, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. Muhammad 
amir (Sumatra), Mr. Abdul Abbas (Sumatra), Dr. Ratulangi, Andi 
Pangerang (keduanya dari Sulawesi), Dr. Latuharhary, Mr. Pudja 
(Bali), AH. Hamidan (Kalimantan), R.P. Soeroso, Abdul Wachid 
Hasyim dan Muhammad Hasan (Sumatra). Berikutnya Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya 
yang pertama kali dan menghasilkan keputusan sebagai berikut: 
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1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang 
bahannya diambil dari RUU yang disusun oleh panitia 
perumus tanggal 22 Juni 1945. 

2. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahannya 
seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh panitia 
perancang UUD tanggal 16 Juni 1945. 

3. Memilih ketua persiapan kemerdekaan Indonesia Ir. Soekarni 
sebagai presiden dan wakil ketua Mr. Moh. Hatta sebagai 
wakil presiden. 

4. Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian 
menjadi Komite Nasional. 

Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden atas dasar UUD 
1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah 
Negara, sebab syarat yang diperlukan oleh setiap Negara telah 
mencukupi, yaitu: 
a. Rakyat, yaitu bangsa Indonesia 
b. Wilayah, yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari 

Sabang sampai Mauroke. 
c. Kedaulatan, yaitu sejak kemerdekaan 
d. Pemerintah, yaitu sejak terpilihnya presiden dan wakil 

presiden sebagai puncak pimpinan pemerintahan Negara. 
e. Tujuan Negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila. 
f. Bentuk Negara yaitu Negara kesatuan. 

 
F. PERUBAHAN KONSTITUSI (AMADEMEN UUD 1945) 

Sistem ketatanegaraan modern mengenal perubahan 
konstitusi. Paling tidak ada dua sistem yang berkembang. 
1. Renewel (pembaharuan) dianut Negara-negara continental. 

Perubahan secara keseluruhan. Negara yang menganut sistem 
ini antara lain: Belanda, Jerman dan Prancis. 

2. Amandement (perubahan) dianut oleh negar-negara Anglo-
Sexon. Suatu konstitusi dirubah (diamandemen) maka 
konstitusi yang asli tetap berlaku. Amandemen merupakan 
bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal. Negara 
yang menganut sistem ini antara lain: Amerika Serikat dan 
Indonesia. 
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Menurut Mariam Budiarjo, ada empat macam prosedur dalam 
perubahan konstitusi, yaitu: 
a. Sidang badan Legislatif dengan ditambah beberapa syarat, 

misalnya dapat dikatakan quorum atau siding yang 
membicarakan usul perubahan UUD dan jumlahnya 
minimum anggota badan legislative untuk menerimanya. 

b. Referendum atau plebisit. 
c. Negara-negara bagian dalam Negara federal (misalnya 

Amerika Serikat, 2/3 dari 50 negara bagian harus 
menyetujuainya). 

d. Musyawarah khusus (special convention) 
 

1. Perubahan Konstitusi di Indonesia 
UUD 1945 memberikan peluang bagi terlaksananya 
perubahan baik melalui sistem renewel atau amandemen. 
UUD 1945 menyediakan pasal yang berkenaan dengan cara 
oerubahan UUD, mekanismenya tersebut dalam pasal 37 
yang berbunyi: 
1. Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 dari 

pada jumlah anggota MPR harus hadir. 
2. Putusan diambil dengan persetujuan dekurang-kurangnya 

2/3 jumlah anggota yang hadir. 
Pasal 37 mengandung tiga norma, yaitu: 
a. Bahwa wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR 

sebagai lembaga tinggi Negara. 
b. Bahwa untuk mengubah UUD, quarom yang harus 

dipenuhi sekurang-kurangnyaadalah 2/3 dari seluruh 
jumlah anggota MPR. 

c. Bahwa keputusan tentang perubahan UUD adalah sah 
apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari 
anggota MPR yang hadir. 

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, konstitusi atau 
UUD 1945 yang diberlakukan di Indonesia, telah mengalami 
perubahan-perubahan dari masa berlakunya sejak 
diproklamirkannya kemerdekaan Negara Indonesia, yakni 
dengan rincian sebagai berikut: 
a. UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949) 
b. Konstitusi  Republik Indonesia Serikat Republik 

Indonesia 1950 (17 Agustus 1958) 
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c. UUD 1945 (5 Juli UUD 1945 dan perubahan I (19-10-
1999 sampai 2001) 

d. UUD 1945 (5 Juli UUD 1945 dan perubahan I dan II 
(18-8-2000 sampai 9-11-2001) 

e. UUD 1945 (5 Juli UUD 1945 dan perubahan I, II dan III 
(9-11-2001 sampai 10-8-2002) 

f. UUD 1945 (5 Juli UUD 1945 dan perubahan I, II, III dan 
IV (10 Agustus 2002) 

 
2. Perubahan Kontitusi di beberapa Negara 

1. Amerika 
 Amerika Serikat merupakan Negara kampium 

demokrasi. Warga negaranya mayoritas berasal dari 
Inggris dan Eropa Kontinental (Belanda, Prancis, 
Jerman, Erlandia, Skotlandia dan Swedia). Didirikan 
pada tahun 1774, merdeka dari jajahan Inggris tahun 
1976 melalui pernyataan Declaration of Independence. 

2. Uni Soviet 
 Konstitusi Stalin (Uni Soviet) mengenal 2 prosedur 

perubahan konstitusi.Pertama wewenang mengubah 
konstitusi  RSUS berada dibawah tangan Soviet 
tertinggi.Kedua, keputusan mengatakan bahwa 
perubahan konstitusi adalah sah aapabila disetujui oleh 
sekurang-kurangnya dua pertiga dari masing-masing 
kamar Soviet tertinggi RSUS. 

 Prosedurnya sebagai berikut: 
1. Apabila rancangan mengubah konstitusi, panitianya 

dibentuk Soviet tertinggi. 
2. Panitia tertinggi harus diketuai oleh orang terkuat 

Komunis Uni Soviet, 
3. Rancangan perubahan baru disusun oleh panitia 

konstitusi dilaporkan kepada presidisium Soviet 
tertinggi untuk disetujui atau ditolak. 

4. Apabila rancangan diterima, diumumkan kepada 
rakyat Soviet untuk didiskusikan. 

5. Setelah didiskusikan, rakyat melalui organisasi 
masyarakatnya, dapat mengajukan usul-usul 
perubahan. 
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jumlah anggota MPR. 

c. Bahwa keputusan tentang perubahan UUD adalah sah 
apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari 
anggota MPR yang hadir. 

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, konstitusi atau 
UUD 1945 yang diberlakukan di Indonesia, telah mengalami 
perubahan-perubahan dari masa berlakunya sejak 
diproklamirkannya kemerdekaan Negara Indonesia, yakni 
dengan rincian sebagai berikut: 
a. UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949) 
b. Konstitusi  Republik Indonesia Serikat Republik 

Indonesia 1950 (17 Agustus 1958) 
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6. Usul perubahan disampaikan kepada panitia 
konstitusi, apabila dianggap penting dapat 
digunakan untuk penyempuranaan rancangan. 

7. Rancangan yang telah disempurnakan, dilaporkan 
kepada Soviet tertinggi untuk ditetapkan sebagai 
bagian konstitusi RSUS. 

3. Belanda 
 Di Belanda telah terjadi perubahan konstitusi yaitu tahun 

1814, 1848 dan 1972. Perubahan konstitusi diatur dalam 
bab (Hoofdstuk) XIII, terdiri 6 pasal. Cara yang 
dilakukan adalah dengan menambah jumlah anggota 
staten general parlemen sebanyak dua kali lipat. 
Keputusan ini akan sah apabila disetujui oleh sejumlah 
suara yang sama dengan dua pertiga dari peserta yang 
hadir. Perubahan UUD/konstitusi sah apabila dihadiri 
oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota staten 
general yang telah dijadikan dua kali lipat di tambah 
satu. 

 
3. Negara Hukum 

a. Pengertian Negara Hukum 
Negara hukum merupakan terjemahan dari konsepsi 
Rechtsstaat atau Rule of law yang bersumber dari 
pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abad 
ke-19 dan ke-20.Oleh karena itu Negara demokrasi 
pada dasarnya adalah Negara hukum. Ciri Negara 
hukum antara lain: 
- Adanya supermasi hukum 
- Jaminan hak asasi manusia 
- Dan legalitas hukum. 
Di Negara hukum, peraturan perundang-undangan 
berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) 
merupakan kesatuan hukum sebagai landasan setiap 
penyelenggaraan kekuasaan. 
Pengertian Negara hukum secara sederhana adalah 
Negara yang penyelenggaraan kekuasaan 
pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di Negara 
yang berdasarkan atas huukm maka Negara termasuk 
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didalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga lain 
dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi 
oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara 
hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan 
pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum 
(supermasi hukum) dan tujuannya untuk 
menyelenggarakan ketertiban hukum. 

b. Negara Hukum Formal dan Material. 
Salah satu ciri penting dalam Negara yang menganut 
konstitusionalisme yang hidup pada abad ke-19 adalah 
sifat pemerintahannya yang pasif, artinya pemerintah 
hanya sebagai wasit atau pelaksana dari berbagai 
keinginan rakyat yang dirumuskan sebagai wakilnya di 
parlemen.Disini peran Negara lebih kecil dari pada 
peranan rakyat karena pemerintahan hanya menjadi 
pelaksana (tunduk pada) keinginan rakyat yang 
diperjuangkan secara liberal untuk menjadi keputusan 
parlemen. Aliran ini disebut dengan liberalism yang 
dirumuskan dalam dalil The least government is the 
best government (pemerintahan yang paling sedikit 
adalah pemerintahan yang baik). 
Negara hukum formil (klasik) adalah Negara hukum 
dalam arti sempit adalah Negara yang membatasi ruang 
geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan 
rakyat Negara.Negara tidak campur tangan secara 
banyak terhadap urusan dan kepentingan Negara. 
Urusan ekonomi diserahkan pada warga Negara dengan 
dalil laissez faire, artinya bila warga dibiarkan 
mengurus kepentingan ekonominya sendiri maka 
dengansendirinya perekonomian Negara akan sehat. 
Negara hukum material (modern) bisa bertindak lebih 
luas dalam urusan dan kepentingan public, kewenangan 
meliputi tiga hal antara lain adanya hak inisiatif yaitu 
hak mengajukan rancangan undang-undang bahkan 
membuat peraturan undang-undang yang sederajat 
dengan undang-undang yang sederajat dengan undang-
undang tanpa terlebih dahulu. 
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BAB VI 
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL  

DALAM SISTEM KEHIDUPAN BERBANGSA  
DAN BERNEGARA 

 
 
 
 

A. PETA KONSEP DAN TUJUAN PEMBELAJARAN  
 
1. Peta Konsep 

 

 
 
2.  Tujuan Pembelajaran: 

- Mahasiswa memahami Indentitas nasional, mengapa 
identitas itu terbentuk dan apa pentingnya identitas 
nasional. 
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- Mahasiswa memahami realitas masyarakat majemuk 
dan dapat menempatkan diri di tengah-tengah 
masyarakat majemuk itu dengan baik. 

- Mahasiswa memahami apa itu ideologi dan kedudukan 
pancasila sebagai ideology yang merupakan bagian dari 
identitas nasional. 

 
Tugas: Apa yang dimaksud dengan: 

 

1 Nusantara  

2 Nasional  

3 Regional  

4 Tannas  

5 Polstranas  

6 Hankamnas  

7 Sishankam  

 
 

B. PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL 
 

 
 
 
 
 
 

Identitas: 

Ciri, tanda atau jati diri 

Nasional: Kebangsaan 

Sebagai jati diri 
nasional 

 atau  

Kepribadian nasional 
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Dalam antropologi, identitas adalah sifat khas yang 
menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, 
golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau Negara 
sendiri. (Sofhian dan Gatara, 2011). 

Kata identitas nasional merupakan identitas yang melekat pada 
kelompok yang lebih besar, diikat oleh kesamaan, baik fisik: budaya, 
agama, dan bahasa, maupun non fisik; seperti keinginan, cita-cita dan 
tujuan. Himpunan kelompok inilah yang kemudian disebut dengan 
istilah identitas bangsa atau identitas nasional. 

Hal ini melahirkan tindakan kelompok (collective action) yang 
terwujud dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang 
diberi atribut-atribut nasional. Jati diri bangsa mencakup satu bangsa, 
satu tanah air dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa 
Indonesia. 

Jati diri nasional suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain, 
disebabkan: 
- Perbedaan latar belakang sejarah 
- Kebudayaan 
- Geografi 

 
Geografi 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh karena itu, Identitas nasional diperlukan dalam proses interaksi 
baik antar warga maupun antar Negara. 
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C. UNSUR PEMBANGUN DAN PEMBENTUK MEMBANGUN 
IDENTITAS NASIONAL 

 
 
 
 
 

Pertanyaan diatas muncul seiring dengan terasanya pengaruh 
gobalisasi di hampir semua sektor kehidupan manusia. 

 
 
 
 

Berbagai persoalan yang tumbuh dalam negeri Indonesia berbarengan 
dengan munculnya fenomena globalisasi. Seolah-olah menghentak 

kesadaran nasional untuk memperteguh identitas diri sebagai sebuah 
Bangsa  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
1. UNSUR-UNSUR PEMBENTUKAN IDENTITAS 

NASIONAL 
Identitas nasional menunjukkan ciri suatu bangsa yang majemuk 
dan plural. Kemajemukan itu terbentuk dari unsur-unsur 
pembentuk identitas yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan dan 
bahasa. 
a. Suku Bangsa. Dilihat dari populasi suku bangsa Indonesia 

saat ini diperkirakan lebih dari 210 juta orang. Suku yang 
terbanyak ialah suku Jawa dan Melayu. Lebih dari separuh 
penduduk Indonesia adalah suku jawa, hal ini dapat dilihat 
dari kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Sisanya adalah suku 
Makasar-Bugis (3,68%), Batak (2,04 %), Bali (1,88%), Aceh 
(1,44%). Etnis seperti Tionghoa diperkirakan 2,8 %. Suku 

Mengapa suatu bangsa memerlukan 
identitas? 

Globalisasi telah menjangkau hampir seluruh 
tatanan sosial di permukaan bumi. Lantas, 

akankah globalisasi menghapus peta 
Nasionalisme dari muka bumi? 
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Dayak dan suku-suku lainnya dapat dilihat pada suatu 
wilayah tertentu. 

b.  Agama. Islam, Katolik, Hindu, Bhuda dan Kong Hu Cu 
adalah agama yang berkembang di Indonesia. Islam adalah 
agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat, yang 
dikenal dengan masyarakat agamis. Oleh karena itu Indonesia 
adalah Negara multi agama, tidak heran Indonesia rawan 
terhadap konflik agama dan disintegrasi bangsa, 

c.  Kebudayaan. Samalah halnya dengan agama, kebudayaan di 
Indonesia dijadikan pedoman dan patokan dalam bertindak. 
Kebudayaan merupakan patokan nilai-nilai etika dan moral, 
baik yang bersifat ideal maupun yang operasional. 

d.   Bahasa. Sejak sumpah pemuda tahun 1928 diproklamerkan. 
Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Bahasa 
Indonesia merupakan bahasa yang dikembangkan dari bahasa 
melayu dan menjadi bahasa penghubung. Setelah Indonesia 
merdeka tahun 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa 
Nasional. 

  
D. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KELAHIRAN 

IDENTITAS NASIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert de Ventos --- The Powerof Identity 
4 Faktor penting tentang munculnya identitas nasional: 
- Faktor pertama mencakup etisitas, teritorial, bahasa, agama dan 

sejenisnya. 
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ekologis dan demografis 
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politik, social dan kebudayaan 

Faktor Obyektif 

Faktor Subyektif 
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Tekanan globalisasi yang akan datang harus dihadapi 
dengan arif, kerja keras dan disiplin. Investasi yang paling 
penting adalah dalam bidang pendidikan. Sistem hukum 

yang hancur harus dapat diperbaiki dengan cepat.  

Pembangunan ekonomi harus dioreintasi dengan 
mempertahankan kedaulatan nasional dalam bidang politik 

dan kultural. 

Kesadaran tentang ancaman globalisasi menurut semua 
bangsa untuk menyegarkan kembali identitas nasional, 

tanpa harus menjadi eksklusif 

- Faktor ketiga mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang 
resmi, tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan 
nasional. 

- Faktor keempat meliputi penindasan, dominasi dan pencarian 
identitas alternative melalui memori kolektif rakyat. 

 

 
E.  KEMAJEMUKAN DAN INTEGRASI NASIONAL 

 
Untuk menghindari perbedaan pertentangan maka dibentuk 

satu sistem yang selaras (harmonis). Istilah ini dikenal di Indonesia 
adalah integrasi. Hal ini diperlukan untuk keadilan, kesatuan dan 
persatuan pemerintah, tidak membedakan ras, suku, agama dan 
bahasa. Keadilan kesatuan dan persatuan yang dibina adalah untuk 
stabilitas politik, demi tercapainya Negara yang aman makmur dan 
tentram. (Konsep bhineka tunggal ika dirumuskan berdasarkan realitas 
sosio-kultural masyarakat Indonesia) 
- Kesadaran untuk membangun masyarakat baru di atas unsur-

unsur etnisitas, keagamaan, dan kedaerahan, sesungguhnya sudah 
berlangsung lama. 
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Dalam ke-Bhineka-an, persoalan penting yang dihadapi 
bangsa Indonesia adalah integrasi nasional 

- Berbagai pengalaman sejarah telah dialami bangsa Indonesia. 
Proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia-pun 
telah lama berlangsung. 

- Simbolisasi historis dan sosio cultural “Bhineka Tunggal Ika” 
pada dasarnya merupakan simbol dan identitas yang berakar dari 
sejarah dan realitas sosial masyarakat Indonesia. 

 
 
 
 
 

Telah lama dipahami bahwa struktur masyarakat Indonesia ditandai 
oleh-oleh ciri utama: 

Pertama, secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan bahwa 
kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, agama, adat istiadat 

dan kedaerahan. 
Kedua, secara vertical, Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh 

adanya perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup 
tajam 

Apakah setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, dimana masyarakat 
Indonesia kemudian terikat pada satu kesatuan politik, kemajemukan 

tidak lagi menjadi ciri khas masyarakat Indonesia? 
 

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya konflik antar etnis 
diberbagai kelompok masyarakat dunia (bersifat mondial)- menurut 
Stephen Ryan. 
- Pertama : berakhirnya perang dingin disatu sisi membawa 

dampak Positif, tetapi disisi lain mendorong konflik antar etnis 
dibanyak Negara ketiga. 

- Kedua : Pembangunan ekonomi yang tidak merata dalam 
suatu Negara terdiri dari masyarakat mejemuk diyakini pula telah 
mendorong terjadinya konflik etnis. 

- Ketiga : Permasalahan yang dialami oleh Negara sedang 
berkembang tidak selalu menyangkut masalah ekonomi, tetapi 
lebih dari itu, juga kemampuan membangun kesadaran 
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Fenomena tersebut saat ini 
dirasakan di tanah air kita, 
mengakibatkan menambah 

kesulitan, dalam 2 hal 

- Terlambatnya bangsa Indonesia keluar dari krisis 
ekonomi akan memperlambat pula penyelesaian 
konflik antar etnis yang meluas, termasuk munculnya 
gerakan separatis dibeberapa daerah. 

- Terlambatnya penyelesaian konflik horizontal yang 
timbul dalam masyarakat menyulitkan bangsa keluar 
dari krisis ekonomi 

kebangsaan sebagai suatu Negara-bangsa yang bersatu (politik, 
perubahan sosial budaya) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Pertama, terpecahnya konsentrasi berbangsa dari upaya serius yang 

sangat dibutuhkan untuk membawa Indonesia keluar dari krisis 
ekonomi yang sangat parah. 

Kedua, melemahnya kemampuan bangsa Indonesia untuk mengatasi 
berbagai konflik antar etnis termasuk fenomena separatis itu sendiri  

(Kedua saling mendukung) 

R. William Liddle, mengidentifikasi dua jenis halangan integrasi 
nasional yang dihadapi bangsa Indonesia: 

- Pertama: adanya pembelahan horizontal masyarakat yang 
berakar pada perbedaan suku, agama, ras dan geografi. 

- Kedua: adanya pembelahan vertical, yakni celah perbedaan 
antara elit dan massa; latar belakang pendidikan masyarakat 
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Tindakan strategis yang dilakukan 

- Diperlukan untuk menggalakkan kembali kesadaran 
tentang identitas nasional bangsa Indonesia, yang salah 

satunya adalah majemuk. 
- Penghargaan terhadap perbedaan, baik etnis, agama, 

ras, cultural, politik dan sebagainya 

Konsep bangsa dan konsep Negara itu berbeda secara mendasar. 

Bangsa adalah masyarakat etnis atau budaya, sumber jatidiri 
untuk masyarakat, sementara itu, Negara adalah institusi politik, 
sumber kekuasaan. 

Jika suatu bangsa sedang mencari jatidirinya, sementara Negara 
yang menghimpun mereka tidak mampu memberikan 
jawabannya, maka bisa dibayangkan, bahwa Negara kebangsaan 
itu akan kolaps 

(Samuel P. Huntingtong) 

perkotaan menyebutkan kaum elit berbeda dari massa yang 
berpandangan tradisional di pedesaan 

 
 
Dengan keberagaman tersebut peluang untuk menjadi konflik dan 
disintegrasi bangsa menjadi cukup besar. 
Apa yang perlu diperbuat?? 
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gerakan separatis dibeberapa daerah. 

- Terlambatnya penyelesaian konflik horizontal yang 
timbul dalam masyarakat menyulitkan bangsa keluar 
dari krisis ekonomi 

kebangsaan sebagai suatu Negara-bangsa yang bersatu (politik, 
perubahan sosial budaya) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Pertama, terpecahnya konsentrasi berbangsa dari upaya serius yang 

sangat dibutuhkan untuk membawa Indonesia keluar dari krisis 
ekonomi yang sangat parah. 

Kedua, melemahnya kemampuan bangsa Indonesia untuk mengatasi 
berbagai konflik antar etnis termasuk fenomena separatis itu sendiri  

(Kedua saling mendukung) 

R. William Liddle, mengidentifikasi dua jenis halangan integrasi 
nasional yang dihadapi bangsa Indonesia: 

- Pertama: adanya pembelahan horizontal masyarakat yang 
berakar pada perbedaan suku, agama, ras dan geografi. 

- Kedua: adanya pembelahan vertical, yakni celah perbedaan 
antara elit dan massa; latar belakang pendidikan masyarakat 
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BUDAYA DIJADIKAN PATOKAN INTEGRASI NASIONAL 

Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial 
dan pluralisme. Integrasi kebudayaan berarti penyesuaian antar dua 
atau lebih kebudayaan (cultural traits) mereka yang berbeda atau yang 
bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan 
yang selaras (harmonis). Cara penanggulangan konflik adalah melalui 
modifikasi dan koordinasi dari unsur-unsur kebudayaan baru dan 
lama. 

Integrasi nasional merupakan penyatuan bagian-bagian yang 
berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih 
utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak 
jumlahnya menjadi suatu bangsa. 

Dalam arti ini integrasi sama dengan asimilasi dan pembaharuan 
atau penyatupaduan dari kelompok masyarakat yang asalnya berbeda, 
menjadi suatu kelompok besar dengan cara melenyapkan perbedaan 
dan jati diri masing-masing. Pada masyarakat yang telah berbaur itu, 
perbedaan tersebut sudah tidak ada lagi. Kelompok atau individu-
individu yang masing-masing asalnya mempunyai kebudayaan dan 
jati diri yang berbeda, menjadi suatu kelompok baru dengan 
kebudayaan jati diri bersama. 

Untuk mewujudkan integritas nasional diiperlukan kebijakan 
yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, 
agama, bahasa dan sebagainya. Upaya dalam membangu keadilan, 
kesatuan dan persatuan bangsa merupakan pembinaan stabilitas politik 
yang harus terwujud dalam komposisi pemerintahan dan parlemen. 
Pada akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa inilah yang dapat lebih 
menjamin terwujudnya Negara yang makmur, aman dan tentram. 
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BAB VII 
NEGARA DAN 

 KEWARGANEGARAAN 
 
 
 
 

A. PETA KONSEP, KOMPETENSI, DAN TUJUAN 
PEMBELAJARAN NEGARA DAN 
KEWARGANEGARAAN 

 
1. Peta Konsep 

 
2. Kompetensi 

- Mahasiswa memahami istilah, definisi Negara dan 
kewarganegaraan 

- Mahasiswa memahami tugas Negara 
- Mahasiswa memahami teori, sifat, unsur dan tujuan 

Negara. 
- Mahasiswa memahami bentuk Negara 

BUDAYA DIJADIKAN PATOKAN INTEGRASI NASIONAL 

Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial 
dan pluralisme. Integrasi kebudayaan berarti penyesuaian antar dua 
atau lebih kebudayaan (cultural traits) mereka yang berbeda atau yang 
bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan 
yang selaras (harmonis). Cara penanggulangan konflik adalah melalui 
modifikasi dan koordinasi dari unsur-unsur kebudayaan baru dan 
lama. 

Integrasi nasional merupakan penyatuan bagian-bagian yang 
berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih 
utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak 
jumlahnya menjadi suatu bangsa. 

Dalam arti ini integrasi sama dengan asimilasi dan pembaharuan 
atau penyatupaduan dari kelompok masyarakat yang asalnya berbeda, 
menjadi suatu kelompok besar dengan cara melenyapkan perbedaan 
dan jati diri masing-masing. Pada masyarakat yang telah berbaur itu, 
perbedaan tersebut sudah tidak ada lagi. Kelompok atau individu-
individu yang masing-masing asalnya mempunyai kebudayaan dan 
jati diri yang berbeda, menjadi suatu kelompok baru dengan 
kebudayaan jati diri bersama. 

Untuk mewujudkan integritas nasional diiperlukan kebijakan 
yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, 
agama, bahasa dan sebagainya. Upaya dalam membangu keadilan, 
kesatuan dan persatuan bangsa merupakan pembinaan stabilitas politik 
yang harus terwujud dalam komposisi pemerintahan dan parlemen. 
Pada akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa inilah yang dapat lebih 
menjamin terwujudnya Negara yang makmur, aman dan tentram. 
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- Mahasiswa memahami konsep hubungan agama dan 
Negara 

- Mahasiswa memahami hak dan kewajiban Negara 
- Mahasiswa memahami asas, unsur, karakteristik 

kewarganegaraan 
- Mahasiswa memahami cara dan bukti memperoleh 

kewarganegaraan Indonesia 
 

3. Tujuan Pembelajaran 
- Mahasiswa dapat menjelaskan istilah, definisi Negara 

dan kewarganegaraan 
- Mahasiswa dapat menjelaskan tugas Negara 
- Mahasiswa dapat menjelaskan teori, sifat, unsur dan 

tujuan Negara. 
- Mahasiswa dapat menjelaskan bentuk Negara 
- Mahasiswa dapat menjelaskan konsep hubungan agama 

dan Negara 
- Mahasiswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban 

Negara 
- Mahasiswa dapat menjelaskan asas, unsur, karakteristik 

kewarganegaraan 
- Mahasiswa menjelaskan cara dan bukti memperoleh 

kewarganegaraan Indonesia 
 
B. RUANG LINGKUP NEGARA 

1. Definisi Negara 
 Istilah Negara diterjemahkan dari kata-kata asing 
Belanda, Jerman, Inggris dan Prancis; yaitu “Staat” “state” 
dan “Etat”. Di negara modern seperti Eropa mengenal istilah 
ini dimulai sejak abad ke-17, walaupun di Indonesia jauh 
sebelum abad ini. 
 Kata Staat, state dan etat dalam bahasa latin adalah 
status dan statum artinya sesuatu yang memiliki sifat-sifat 
tegak dan tetap. Selain itu status dan statum diartikan sebagai 
“ standing” atau “station” (kedudukan), yang dihubungkan 
dengan kedudukan persekutuan hidup manusia sebagaimana 
diartikan dalam istilah”status civitis” atau “status republicae” 
atau istilah lainnya adalah real estate atau personal estate 
yaitu dewan atau perwakilan golongan sosial. 
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 Di kalangan orang-orang Romawi kata civitas dan res 
publica adalah diambil dari kata “la stato” tempat untuk 
menunjukkan tetitorial yang muncul pada abad ke 
17.Indonesia kata “Negara” dikenal pada abad ke 5 bernama 
“Tarumanegara”  ialah Negara yang daerahnya meliputi 
daerah sekitar lembah sungai Citarum di Jawa Barat di 
pimpin Raja Punawarman. Kartanegara (Raja Singasari 1266-
1292), Jayanegara (Raja Majapahit 1309-1389) dan 
Rajasanegara (Raja Majapahit 1350-1389) Buku Negara 
Kartagama yang menggambarkan keadaan dalam tata 
pemerintahan Majapahit (karya empu Prapanca 1365). 
 Makna Negara merupakan integrasi dari kekuasaan 
politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan 
politik.Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang 
mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan 
manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gajala 
kekuasaan dalam masyarakat.Manusia hidup dalam suasana 
kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh 
pertentangan. 
 Negara adalah organisasi dalam satu wilayah dapat 
memaksakan kekuasaanya secara sah terhadap semua 
golongan kekuasaan lainnya yang dapat menetapkan tujuan-
tujuan dari kehidupan bersama ini.Selain itu Negara 
menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana 
kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik 
oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh 
Negara sendiri. Dengan demikian dapat mengintegrasikan 
dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya 
kearah tujuan bersama.Untuk itu Negara adalah alat (agecy) 
atau wewenang (authority) yang mengatur atau 
mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama 
masyarakat. 

 
2. Tugas Negara 

 Tugas Negara adalah: 
Pertama: mengendalikan dan mengatur gejala-gejala 
kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama 
lain supaya tidak antagonistic yang membahayakan. 

- Mahasiswa memahami konsep hubungan agama dan 
Negara 

- Mahasiswa memahami hak dan kewajiban Negara 
- Mahasiswa memahami asas, unsur, karakteristik 

kewarganegaraan 
- Mahasiswa memahami cara dan bukti memperoleh 

kewarganegaraan Indonesia 
 

3. Tujuan Pembelajaran 
- Mahasiswa dapat menjelaskan istilah, definisi Negara 

dan kewarganegaraan 
- Mahasiswa dapat menjelaskan tugas Negara 
- Mahasiswa dapat menjelaskan teori, sifat, unsur dan 

tujuan Negara. 
- Mahasiswa dapat menjelaskan bentuk Negara 
- Mahasiswa dapat menjelaskan konsep hubungan agama 

dan Negara 
- Mahasiswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban 

Negara 
- Mahasiswa dapat menjelaskan asas, unsur, karakteristik 

kewarganegaraan 
- Mahasiswa menjelaskan cara dan bukti memperoleh 

kewarganegaraan Indonesia 
 
B. RUANG LINGKUP NEGARA 

1. Definisi Negara 
 Istilah Negara diterjemahkan dari kata-kata asing 
Belanda, Jerman, Inggris dan Prancis; yaitu “Staat” “state” 
dan “Etat”. Di negara modern seperti Eropa mengenal istilah 
ini dimulai sejak abad ke-17, walaupun di Indonesia jauh 
sebelum abad ini. 
 Kata Staat, state dan etat dalam bahasa latin adalah 
status dan statum artinya sesuatu yang memiliki sifat-sifat 
tegak dan tetap. Selain itu status dan statum diartikan sebagai 
“ standing” atau “station” (kedudukan), yang dihubungkan 
dengan kedudukan persekutuan hidup manusia sebagaimana 
diartikan dalam istilah”status civitis” atau “status republicae” 
atau istilah lainnya adalah real estate atau personal estate 
yaitu dewan atau perwakilan golongan sosial. 
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Pengendalian dilakukan berdasarkan sistem hukum dan 
dengan peraturan pemerintah serta alat-alat perlengkapannya. 
Kedua: mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan 
manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan 
dari masyarakat keseluruhannya.  
Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-
asosiasi kemasyarakatan disesuaikan dengan satu sama lain 
dan diarahkan kepada tujuan nasional 

 
3. Teori Negara 

 Teori tentang asal mula Negara dapat dimasukkan ke 
dalam dua golongan, yakni teori spekulatif dan 
(evolusionistis).  

 Teori spekulatif adalah teori kontrak sosial 
(Hobbes=perjanjian &Locke= bebas dan sederajat), 
ketuhanan (maharaja mahluk yang suci), kekuatan, 
patriarkhal/matriarkhal (gens/suku), organis (konsep biologis) 
daluarsa (kekuasaan raja), alamiah (zoon politicon) dan 
idealis (supranatural). 

 Teori historis adalah teori evolusionistis atau 
gradualistic teory. Teori historis (gradualistic teory) adalah 
tidak dibuat tumbuh secara evolusioner sesuai dengan 
kebutuhan diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan 
manusia, tidak luput dari pengaruh tempat, waktu dan zaman. 

 
4. Sifat Negara 

1. Memaksa (Negara mempunyai kekuasaan untuk 
memakai kekerasan fisik secara legal seperti polisi dan 
tentara). 

2. Monopoli (dapat menyatakan sesuatu aliran kepercayaan 
atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan 
disebarluaskan). 

3. Mencakup semua (perundang-undangan dan pajak 
berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali). 

 
 
 
 

5. Unsur Negara 
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1. Penduduk; semua orang yang pada suatu waktu 
mendiami wilayah Negara atau disebut rakyat 
mempunyai ikatan hukum dengan suatu Negara. 

2. Wilayah; wilayah hukum yang meliputi wilayah 
geografis maupun udara di atas wilayah itu sampai tinggi 
yang tidak terbatas (menurut azas usque adalah ceolum) 
dan laut di sekitar pantai Negara itu disebut teritorial atau 
mempunyai kedaulatan teritorial. 

3. Pemerintah: badan yang mengatur urusan sehari-hari 
yang menjalankan kepentingan-kepentingan bersama. 

 
6. Tujuan Negara 

 Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 “untuk 
membentuk satu pemerintahan Negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk menjamin kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial”, maka tujuan Negara tersebut 
sebagai berikut: 
a) Melaksanakan ketertiban (law and order) yakni 

mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. 
b) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. 
c) Pertahanan dan keamanan (untuk menjaga kemungkinan 

serangan dari luar). 
d) Menegakkan keadilan (melalui badan peradilan), 
  

Tujuan Negara dapat disederhanakan dengan 2 hal 
pokok: 
a) Keamanan dan keselamatan (security and safety) 
b) Kesejahteraan dan kemakmuran (walfere and 

prospwrity). 
  

Menurut pandangan Islam (Ibnu Arabi) tujuan 
Negara adalah menjalankan kehidupan yang lebih baik, jauh 
dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing. 

Ibnu Khaldun mengatakan “Tujuan Negara adalah 
untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia 
bermuara kepada kepentingan akhirat”. 

Pengendalian dilakukan berdasarkan sistem hukum dan 
dengan peraturan pemerintah serta alat-alat perlengkapannya. 
Kedua: mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan 
manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan 
dari masyarakat keseluruhannya.  
Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-
asosiasi kemasyarakatan disesuaikan dengan satu sama lain 
dan diarahkan kepada tujuan nasional 

 
3. Teori Negara 

 Teori tentang asal mula Negara dapat dimasukkan ke 
dalam dua golongan, yakni teori spekulatif dan 
(evolusionistis).  

 Teori spekulatif adalah teori kontrak sosial 
(Hobbes=perjanjian &Locke= bebas dan sederajat), 
ketuhanan (maharaja mahluk yang suci), kekuatan, 
patriarkhal/matriarkhal (gens/suku), organis (konsep biologis) 
daluarsa (kekuasaan raja), alamiah (zoon politicon) dan 
idealis (supranatural). 

 Teori historis adalah teori evolusionistis atau 
gradualistic teory. Teori historis (gradualistic teory) adalah 
tidak dibuat tumbuh secara evolusioner sesuai dengan 
kebutuhan diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan 
manusia, tidak luput dari pengaruh tempat, waktu dan zaman. 

 
4. Sifat Negara 

1. Memaksa (Negara mempunyai kekuasaan untuk 
memakai kekerasan fisik secara legal seperti polisi dan 
tentara). 

2. Monopoli (dapat menyatakan sesuatu aliran kepercayaan 
atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan 
disebarluaskan). 

3. Mencakup semua (perundang-undangan dan pajak 
berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali). 

 
 
 
 

5. Unsur Negara 
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7. Bentuk Negara 
a) Negara kesatuan: merupakan Negara yang merdeka dan 

berdaulat dengan suatu pemerintahan pusat yang 
berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Pada 
pelaksanaanya terbagi 2 sistem: 

1) Sistem sentralisasi yakni seluruh persoalan yang 
berkaitan dengan Negara langsung diatur dan diurus 
oleh pemerintahan pusat, sementara daerah-daerah 
sebagai pelaksana saja. 

2) Sistem sentralisasi, yakni kepala daerah (pemerintah 
daerah) diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk 
mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal 
dengan otonomi daerah atau swatentra. 

b) Negara serikat (Federasi) ; merupakan bentu Negara 
gabungan dari beberapa Negara Bagian 
(serikat/federasi), Negara Bagian pada awalnya 
merupakan Negara merdeka, berdaulat dan berdiri 
sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan Negara 
Serikat, maka dengan sendirinya Negara tersebut 
melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan 
menyerahkannya kepada Negara Serikat. 

 Penyerahan kekuasaan dari Negara Bagian ke negara 
Serikat disebut limitatif (sebuah demi sebuah), serta 
hanya sebuah kekuasaan yang disebut oleh Negara 
Bagian saja (delegated powers) yang menjadi kekuasaan 
Negara Serikat. Kekuasaan asli Negara Federasi 
merupakan tugas Negara Bagian, karena ia berhubungan 
langsung dengan rakyatnya, Negara Federasi bertugas 
menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan Negara, 
keuangan dan urusan pos. 

Selain itu dapat dilihat dari sisi jumlah orang yang 
memerintah dalam sebuah Negara, maka bentuk Negara 
terbagi dalam 3 kelompok, yakni Monarki, Oligarki dan 
Demokrasi: 
 
 
1) Monarki 

Berasal dari kata Monas berarti tunggal dan arkien 
berarti memerintah. 
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Negara Monarki adalah bentuk Negara yang dalam 
pemerintahannya hanya dikuasai dan diperintah (yang 
berhak memerintah) oleh satu orang saja. 

2) Oligarki 
Negara yang dipimpin oleh beberapa orang. 
Model oligarki biasanya diperintah dari kelompok 
yang berasal dari kalangan feodal. 

3) Demokrasi 
Merupakan bentuk Negara yang dipimpin 
(pemerintah) tertinggi Negara terletak ditangan 
rakyat. 
Dalam bentuk Negara yang demokratis, rakyat 
memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan 
pemerintahan 

 
C. FUNGSI KEPALA NEGARA  

Presiden RI sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan, 
antara lain: 
a. Di Bidang Pelaksanaan Undang-Undang 

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, 
misalnya menetapkan Keputusan Presiden. 

2. Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan 
Undang-Undang. 

3. Mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri Negara. 
b. Di Bidang Pembentukan Undang-Undang 

1. Membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. 
2. Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti 

Undang-Undang. 
c. Di Bidang Kehakiman yaitu memberi grasi, amnesti, abolisi 

dan rehabilitasi presiden sebagai kepala Negara mempunyai 
kekuasaan antara lain: 
1. Membuat perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan 

DPR 
2. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. 

Sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata presiden 
mempunyai kekuasaan untuk: 
1. Menyatakan keadaan bahaya. 
2. Menyatakan Perang dan membuat perdamaian dengan 

persetujuan DPR. 

7. Bentuk Negara 
a) Negara kesatuan: merupakan Negara yang merdeka dan 

berdaulat dengan suatu pemerintahan pusat yang 
berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Pada 
pelaksanaanya terbagi 2 sistem: 

1) Sistem sentralisasi yakni seluruh persoalan yang 
berkaitan dengan Negara langsung diatur dan diurus 
oleh pemerintahan pusat, sementara daerah-daerah 
sebagai pelaksana saja. 

2) Sistem sentralisasi, yakni kepala daerah (pemerintah 
daerah) diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk 
mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal 
dengan otonomi daerah atau swatentra. 

b) Negara serikat (Federasi) ; merupakan bentu Negara 
gabungan dari beberapa Negara Bagian 
(serikat/federasi), Negara Bagian pada awalnya 
merupakan Negara merdeka, berdaulat dan berdiri 
sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan Negara 
Serikat, maka dengan sendirinya Negara tersebut 
melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan 
menyerahkannya kepada Negara Serikat. 

 Penyerahan kekuasaan dari Negara Bagian ke negara 
Serikat disebut limitatif (sebuah demi sebuah), serta 
hanya sebuah kekuasaan yang disebut oleh Negara 
Bagian saja (delegated powers) yang menjadi kekuasaan 
Negara Serikat. Kekuasaan asli Negara Federasi 
merupakan tugas Negara Bagian, karena ia berhubungan 
langsung dengan rakyatnya, Negara Federasi bertugas 
menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan Negara, 
keuangan dan urusan pos. 

Selain itu dapat dilihat dari sisi jumlah orang yang 
memerintah dalam sebuah Negara, maka bentuk Negara 
terbagi dalam 3 kelompok, yakni Monarki, Oligarki dan 
Demokrasi: 
 
 
1) Monarki 

Berasal dari kata Monas berarti tunggal dan arkien 
berarti memerintah. 
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D. KONSEP HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA 

 Banyak perdebatan (discourse) dan terus berlanjut mengenai 
hubungan agama dan Negara. Hal ini disebabkan oleh perbedaan 
pandangan dalam menterjemahkan agama sebagai bagian dari 
Negara atau Negara merupakan dari dogma agama. 
 Pada hakekatnya, Negara sendiri secara umum diartikan 
sebagai suatu persekutuan hidup bersama, penjelmaan sifat kodrati 
manusia sebagai mahluk sosial, Oleh karena itu sifat kodrati 
manusia merupakan sifat dasar Negara, Negara sebagai 
menifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan 
manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. 
 Negara mempunyai sebab akibat langsung karena manusia 
adalah pendiri Negara sendiri. Berikut dijelaskan beberapa konsep 
hubungan agama dan Negara menurut paham/aliran antara lain: 
1. Paham Teokrasi 

Agama dan Negara merupakan dua hal yang tidak dapat 
dipisahkan. Negara menyatu dengan agama. Pemerintahan 
dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tatanan 
hidup dalam masyarakat, bangsa dan Negara dilaksanakan atas 
titah Tuhan. Urusan kenegaraan atau politik diyakini sebagai 
menifestasi firman Tuhan. 

2. Paham Sekuler 
Memisahkan dan membedakan antara agama dan Negara. 
Tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dan agama. 
Negara adalah urusan dunia. Negara adalah hubungan manusia 
dengan manusia. Sistem dan norma hukum positif dipisahkan 
dengan nilai dan norma agama. Walaupun memisahkan urusan 
agama dan Negara tetapi lazimnya Negara Sekuler 
membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa 
saja yang mereka yakini dan Negara tidak intervensif dalam 
urusan agama. 

3. Paham Komunis 
Hakekat hubungan agama dan Negara berdasarkan pada 
filosofis matrealisme-dialektis dan materialisme-historis. 
Paham ini menimbulkan atheis. Agama sebagai candu 
masyarakat. Masyarakat ditentukan oleh dirinya sendiri. 
Agama dianggap sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia 
yang belum menemukan dirinya sendiri. 
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Agama merupakan keluhan mahluk yang tertindas. Oleh 
karena itu agama harus ditekan, bahkan dilarang. Nilai yang 
tertinggi dalam agama adalah materi, karena manusia sendiri 
hakekatnya adalah materi. 

4. Dalam Islam 
Masih ada perdebatan antar agama dan Negara. Satu sisi 
agama merupakan terjemahan dari (din) dan Negara adalah 
(dawlah).  
Ulama tradisional berargumentasi bahwa Islam merupakan 
suatu sistem kepercayaan dimana agama memiliki hubungan 
politik. Dari sudut pandang ini pada dasarnya Islam tidak ada 
pemisahan antara agama (din) dan Negara (dawlah). 
Argumen ini dikaitkan dengan posisi nabi Muhammad SAW 
ketika berada di Madinah yang membangun sistem 
permerintahan dalam sebuah kota (city state). Di Madinah 
Rasulullah SAW berperan sebagai kepala pemerintahan 
sekaligus sebagai pemimpin keagamaan. 
Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa posisi nabi Muhammad 
SAW pada saat itu adalah sebagai Rasul yang menyampaikan 
ajaran (Al-Qur’an) bukan sebagai penguasa. Kalaupun ada 
pemerintahan, itu hanyalah sebagai alat untuk menyampaikan 
agama. Pendapatnya ini mempertegas ayat Al-Qur’an yang 
artinya: 
 
“sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul kami yang 
disertai dengan keterangan-keterangan dan kami turunkan 
bersama mereka Kitab dan timbangan, agar manusia berlaku 
adil, dan kami turunkan besi, padanya ada kekuatan yang 
hebat dan manfaat-manfaat bagi manusia dan agar Allah 
mengetahui siapa yang menolong-Nya dan menolong Rasul-
Nya yang ghaib dari padanya” (Q.S.57:25). 
 
Hal ini dimaksudkan bahwa kekuasaan politik yang 
disimbolkan dengan pedang menjadi suatu yang mutlak bagi 
agama, tetapi kekuasaan itu bukanlah agama itu sendiri 
(Ma’arif:1996). 
Menurut Husein Haikal bahwa prinsip-prinsip dasar kehidupan 
kemasyarakatan yang diberikan Al-Qur’an dan As-Sunnah 
tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan. 

  
D. KONSEP HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA 

 Banyak perdebatan (discourse) dan terus berlanjut mengenai 
hubungan agama dan Negara. Hal ini disebabkan oleh perbedaan 
pandangan dalam menterjemahkan agama sebagai bagian dari 
Negara atau Negara merupakan dari dogma agama. 
 Pada hakekatnya, Negara sendiri secara umum diartikan 
sebagai suatu persekutuan hidup bersama, penjelmaan sifat kodrati 
manusia sebagai mahluk sosial, Oleh karena itu sifat kodrati 
manusia merupakan sifat dasar Negara, Negara sebagai 
menifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan 
manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. 
 Negara mempunyai sebab akibat langsung karena manusia 
adalah pendiri Negara sendiri. Berikut dijelaskan beberapa konsep 
hubungan agama dan Negara menurut paham/aliran antara lain: 
1. Paham Teokrasi 

Agama dan Negara merupakan dua hal yang tidak dapat 
dipisahkan. Negara menyatu dengan agama. Pemerintahan 
dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tatanan 
hidup dalam masyarakat, bangsa dan Negara dilaksanakan atas 
titah Tuhan. Urusan kenegaraan atau politik diyakini sebagai 
menifestasi firman Tuhan. 

2. Paham Sekuler 
Memisahkan dan membedakan antara agama dan Negara. 
Tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dan agama. 
Negara adalah urusan dunia. Negara adalah hubungan manusia 
dengan manusia. Sistem dan norma hukum positif dipisahkan 
dengan nilai dan norma agama. Walaupun memisahkan urusan 
agama dan Negara tetapi lazimnya Negara Sekuler 
membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa 
saja yang mereka yakini dan Negara tidak intervensif dalam 
urusan agama. 

3. Paham Komunis 
Hakekat hubungan agama dan Negara berdasarkan pada 
filosofis matrealisme-dialektis dan materialisme-historis. 
Paham ini menimbulkan atheis. Agama sebagai candu 
masyarakat. Masyarakat ditentukan oleh dirinya sendiri. 
Agama dianggap sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia 
yang belum menemukan dirinya sendiri. 
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Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam Islam tidak terdapat 
suatu sistem pemerintah yang baku.  
Umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan yang 
bagaimanapun asalkan sistem tersebut menjamin persamaan 
antara para warga negaranya baik dalam hak maupun 
kewajiban.  
Dimuka hukum dan pengelolaan urusan Negara diselenggaraan 
atas “syura” atau musyawarah dengan berpegang kepada tata 
nilai moral dan etika yang diajarkan Islam (Syadzali: 
1993):183) 
Menurut Ibnu Taimiyah sesuai dengan Hadits Nabi, yang 
artinya” Setiap orang diantara kalian adalah pengembala dan 
setiap orang diantara kalian akan dimintai pertanggung 
jawaban tentang gembalanya” (HR. Bukhori dan Muslim). 
Hadis Nabi tersebut mengisyaratkan, sesungguhnya jabatan itu 
adalah sebuah amanat yang harus dilaksanakan sesuai dengan 
misi yang diembannya, jika pemimpin rusak, niscaya rusak 
pula rakyat yang dipimpinnya. 
Dalam lintas sejarah dan opini para teoritisi politik Islam, 
ditemukan beberapa pendapat yang berkenaan dengan konsep 
hubungan agama dan Negara, antara lain dapat dirangkum ke 
dalam 3 paradigma, yakni integralistik, simbiotik dan 
skularistik. 
1. Paradigma Integralistik; 

Agama dan Negara merupakan suatu kesatuan yang tidak 
dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang 
menyatu (integrated). Negara merupakan suatu lembaga 
politik sekaligus lembaga agama. 

2. Paradigma Simbiotik: 
Agama dan Negara merupakan identitas yang berbeda, 
tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya konstitusi 
yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari 
adanya social contract, tetapi bisa saja diwarnai oleh 
hukum agama (syari’at). 

3. Paradigma Skularistik: 
Agama dan Negara merupakan dua bentuk yang berbeda 
dan satu sama lain memiliki garapan di bidangnya masing-
masing. Keberadaanya harus dipisahkan dan tidak boleh 
satu sama lain melakukan intervensi. 
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Berdasakan pada pemahaman yang dikotomis ini, maka 
hukum positif yang berlaku adalah hukum yang benar-
benar berasal dari kesepakatan manusia melalui sosial 
contract dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama 
(syari’ah). 

 
E. HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA 

 Mengkaji hubungan agama (Islam) dan Negara Indonesia 
merupakan persoalan yang menarik, sebab mayoritas warga 
negaranya beragama Islam.Secara umum dapat digolongkan ke 
dalam 2 bagian, yakni hubungan yang bersifat antagonistic dan 
akomodatif. 
a. Hubungan agama dan Negara yang bersifat antagonistic; akar 

antagonistic hubungan politik Islam dengan Negara tidak 
dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan pemisahan 
keagamaan yang berbeda. 

 Awal hubungan dapat ditelusuri dari masa pergerakan 
kebangsaan, ketika elit politik nasional terlibat dalam 
perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia 
merdeka. Satu pihak ingin menghalangi dan melakukan 
domistikasi terhadap gerakan ideologis politik Islam. Pihak 
lain ingin mejadikan Islam sebagai ideology dan atau agama 
Negara.  

 Lebih dari itu, bahkan politik Islam sering dicurigai sebagai 
anti ideology Negara Pancasila. Realitas empirik masa ini 
dikenal dengan antagonistic, dimana Negara betul-betul 
mencurigai. 

b. Hubungan agama dan Negara bersifat akomodatif; ditandai 
dengan peluang umat Islam mengembangkan wacana politik 
dan munculnya kebijakan-kebijakan yang berspektrum luas, 
ada yang bersifat structural, legislatif, infrastructural dan 
cultural.  

 Untuk itu Negara melakukan akomodasi terhadap Islam 
disebabkan: 

 Pertama: selama 25 tahun terakhir, umat Islam mengalami 
proses mobilisasi sosial-ekonomi-politik. 

 Kedua: adanya transformasi pemikiran dan tingkah politik 
generasi baru Islam. 

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam Islam tidak terdapat 
suatu sistem pemerintah yang baku.  
Umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan yang 
bagaimanapun asalkan sistem tersebut menjamin persamaan 
antara para warga negaranya baik dalam hak maupun 
kewajiban.  
Dimuka hukum dan pengelolaan urusan Negara diselenggaraan 
atas “syura” atau musyawarah dengan berpegang kepada tata 
nilai moral dan etika yang diajarkan Islam (Syadzali: 
1993):183) 
Menurut Ibnu Taimiyah sesuai dengan Hadits Nabi, yang 
artinya” Setiap orang diantara kalian adalah pengembala dan 
setiap orang diantara kalian akan dimintai pertanggung 
jawaban tentang gembalanya” (HR. Bukhori dan Muslim). 
Hadis Nabi tersebut mengisyaratkan, sesungguhnya jabatan itu 
adalah sebuah amanat yang harus dilaksanakan sesuai dengan 
misi yang diembannya, jika pemimpin rusak, niscaya rusak 
pula rakyat yang dipimpinnya. 
Dalam lintas sejarah dan opini para teoritisi politik Islam, 
ditemukan beberapa pendapat yang berkenaan dengan konsep 
hubungan agama dan Negara, antara lain dapat dirangkum ke 
dalam 3 paradigma, yakni integralistik, simbiotik dan 
skularistik. 
1. Paradigma Integralistik; 

Agama dan Negara merupakan suatu kesatuan yang tidak 
dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang 
menyatu (integrated). Negara merupakan suatu lembaga 
politik sekaligus lembaga agama. 

2. Paradigma Simbiotik: 
Agama dan Negara merupakan identitas yang berbeda, 
tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya konstitusi 
yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari 
adanya social contract, tetapi bisa saja diwarnai oleh 
hukum agama (syari’at). 

3. Paradigma Skularistik: 
Agama dan Negara merupakan dua bentuk yang berbeda 
dan satu sama lain memiliki garapan di bidangnya masing-
masing. Keberadaanya harus dipisahkan dan tidak boleh 
satu sama lain melakukan intervensi. 
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 Menurut Bahtiar Effendy (2001:35) umat Islam sekarang 
sedang mengalami transformasi intelektual dan aktivisme 
yang semula bersifat legalitik-formatistik menjadi lebih 
subtansialistik. 

 Adanya kesadaran pemerintah mengakui bahwa umat Islam 
merupakan kekuatan politik yang potensial oleh karena itu 
umat Islam merupakan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. 
Dan saat ini sudah banyak tokoh Islam yang mempunyai 
jabatan penting di pemerintahan, selain itu umat Islam makin 
memahami kebijakan Negara (menerima azas tunggal), dan 
pengesahan UU Pendidikan Nasional, Pengesahan UU 
peradilan Agama, dan lain-lain. 

c. Hubungan agama dan Negara menurut Fatzlur Rahman. 
 Beliau tidak menyatakan secara gamblang pendapatnya 

tentang konsep Islam mengenai Negara. Menurutnya Islam 
lebih cenderung berpendapat dan mengakui sejumlah tata 
nilia dan etika dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an mengajarkan 
etika dan nilai kehidupan bernegara bagi umat manusia. Ia 
menjadikan Al-Qur’an Surah Al-Hajj ayat 40 dan Ali Imran 
ayat 110 sebagai pijakan etika dalam menegakkan sosio 
politik. Nilai dan etika dalam bentuk syura dijadikan dasar 
dalam penyelenggaraan Negara. Islam memerintah agar 
persoalan-persoalan kaum muslimin ditanggulang melalui 
syura atau konsultasi timbal balik. Antara agama dan Negara 
tidak dapat dipisahkan. Muhammad SAW telah menjadikan 
Negara sebagai alat bagi agama Islam untuk menyebarkan 
dan mengembangkan agama. Untuk ittu “kebebasan” 
mengemukakan pendapat dan kritik yang konstruktif yang 
diajukan kepada pemerinah dianggap sebagai tugas 
keagamaan. 

d. Hubungan agama dan Negara menurut Ibnu Khaldun 
 Ibnu Khaldun (1332-1406) diakui otoritasnya baik sebagai 

pemikir tentang Negara maupun sebagai ahli sejarah dan 
peletak dasar sosiologi. Sarjana Barat mengagumi hasil-hasil 
pemikirannya dalam Kitab al’Itibar (Kitab Ibarat-Ibarat) dan 
Muqaddimah (Pengantar) isinya rumusan tentang Negara. 

 Ibnu khaldun membagi Negara menjadi dua kelompok, yaitu 
1. Negara dengan ciri kekuasaan alamiah (Mulk tabi’i) 
2. Negara dengan ciri kekuasaan politik (Mulk Siyasi) 
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 Tipe yang pertama ditandai dengan kekuasaan yang 
sewenang-wenang (despotisme) dan cenderung kepada 
“hukum rimba”. Disini keunggulan dan kekuatan sangat 
berperan. Kecuali itu prinsip keadilan diabaikan. Ia 
mengkualisifikasi Negara yang semacam ini sebagai Negara 
yang tidak berperadaban. 

 Tipe Negara yang kedua dibaginya menjadi tiga macam 
yaitu: 
1. Negara hukum atau Nomokrasi Islam (Syiyasah diniyah) 
2. Negara Hukum Sekuler (Syiyasah ‘Aqliyah) 
3. Negara ala “Republik” Plato (Syiyasah Madaniah) 

 Negara hukum (Siyasah diniyah) atau Monokrasi Islam 
adalah suatu Negara yang menjadikan syari’ah (hukum 
Islam) sebagai fondasinya. Karakteristiknya kecuali Al-
Qur’an dan Sunnah, akal manusiapun sama-sama berperan 
fungsi dalam kehidupan Negara. Tujuannya untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat universal, baik di 
dunia maupun diakherat (al-masalih al-kaffah). Secara 
teoritis menurut Ibnu Khaldun monokrasi Islam atau syiyasah 
diniyah, satu-satunya bentuk politik dan kultural yang 
permanen. Ibnu khaldun berpegang kepada suatu hipotesis 
makin tinggi tingkat peradaban manusia meakin baik tipe 
negaranya. 

 Ibnu khaldun berpendirian bahwa Negara merupakan “bentuk 
masyarakat” sedangkan masyarakat adalah “isi Negara”. 
Meskipun demikian, antara Negara dan masyarakat tidak bisa 
dipisahkan. Negara berkaitan erat dengan masyarakat. 

 
F. PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN 

 Kewarganegaraan merupakan istilah dari warga Negara. 
Dapat dikatakan kewarganegaraan adalah segala sesuatu yang 
berkaitan dengan warga Negara. Warga mengandung arti peserta, 
anggota dan warta dari suatu organisasi perkumpulan. Warga 
Negara artinya warga atau anggota dalam suatu Negara. Istilah 
warga Negara merupakan terjamahan citizen (bahasa Inggris) 
yang mempunyai arti: 
1. Warga Negara.  
2. Petunjuk dari sebuah kota.  
3. Sesama warga sesama penduduk, orang setanah air. 

 Menurut Bahtiar Effendy (2001:35) umat Islam sekarang 
sedang mengalami transformasi intelektual dan aktivisme 
yang semula bersifat legalitik-formatistik menjadi lebih 
subtansialistik. 

 Adanya kesadaran pemerintah mengakui bahwa umat Islam 
merupakan kekuatan politik yang potensial oleh karena itu 
umat Islam merupakan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. 
Dan saat ini sudah banyak tokoh Islam yang mempunyai 
jabatan penting di pemerintahan, selain itu umat Islam makin 
memahami kebijakan Negara (menerima azas tunggal), dan 
pengesahan UU Pendidikan Nasional, Pengesahan UU 
peradilan Agama, dan lain-lain. 

c. Hubungan agama dan Negara menurut Fatzlur Rahman. 
 Beliau tidak menyatakan secara gamblang pendapatnya 

tentang konsep Islam mengenai Negara. Menurutnya Islam 
lebih cenderung berpendapat dan mengakui sejumlah tata 
nilia dan etika dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an mengajarkan 
etika dan nilai kehidupan bernegara bagi umat manusia. Ia 
menjadikan Al-Qur’an Surah Al-Hajj ayat 40 dan Ali Imran 
ayat 110 sebagai pijakan etika dalam menegakkan sosio 
politik. Nilai dan etika dalam bentuk syura dijadikan dasar 
dalam penyelenggaraan Negara. Islam memerintah agar 
persoalan-persoalan kaum muslimin ditanggulang melalui 
syura atau konsultasi timbal balik. Antara agama dan Negara 
tidak dapat dipisahkan. Muhammad SAW telah menjadikan 
Negara sebagai alat bagi agama Islam untuk menyebarkan 
dan mengembangkan agama. Untuk ittu “kebebasan” 
mengemukakan pendapat dan kritik yang konstruktif yang 
diajukan kepada pemerinah dianggap sebagai tugas 
keagamaan. 

d. Hubungan agama dan Negara menurut Ibnu Khaldun 
 Ibnu Khaldun (1332-1406) diakui otoritasnya baik sebagai 

pemikir tentang Negara maupun sebagai ahli sejarah dan 
peletak dasar sosiologi. Sarjana Barat mengagumi hasil-hasil 
pemikirannya dalam Kitab al’Itibar (Kitab Ibarat-Ibarat) dan 
Muqaddimah (Pengantar) isinya rumusan tentang Negara. 

 Ibnu khaldun membagi Negara menjadi dua kelompok, yaitu 
1. Negara dengan ciri kekuasaan alamiah (Mulk tabi’i) 
2. Negara dengan ciri kekuasaan politik (Mulk Siyasi) 
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4. Bawahan atau kuwala 
 Warga Negara merupakan anggota Negara yang mempunyai 
kedudukan khusus di dalam negaranya. Warga Negara yang baik 
mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap 
negaranya. Di Indonesia istilah warga Negara (UUD 1945 pasal 
26) adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan 
Undang-undang sevagai warga negara. Penjelasan pasal 26, orang 
bangsa lain, misalnya peranakan Belanda, peranakan Cina, 
peranakan Arab dan lain-lain yang bertempat tinggal di Indonesia 
sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik 
Indonesia. 

 
G. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 

 Warga Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap Negara. 
Sebaliknya Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap 
warganya. Hak dan kewajiban terhadap negaranya diatur dalam 
UUD 1945 dan peraturan lainnya yang merupakan deviasi dari 
hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Prinsip utama 
dalam penentuan hak dan kewajiban warga Negara adalah 
terlibatnya warga Negara secara langsung atau perwakilan dalam 
setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga sadar dan 
menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari 
kesepakatan mereka yang dibuat sendiri. 
 Diantara hak-hak dan kewajiban yang termuat dalam UUD 
adalah hak asasi manusia yang dirumuskan lengkap sebagaimana 
yang tertuang dalam pasal 28 UUD 1945 perubahan kedua. Hak 
asasi adalah hak yang melekat dalam setiapindividu warga Negara 
seperti hak kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan 
kepercayaan, bebas berkumpul dan berserikat (pasal 28 E) 
Hakatas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum 
yang adil. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak 
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak 
atas status kewaganegaraan (pasal 28F). dalam hak asasi lainnya 
yang tertuang dalam pasal tersebut. 
 Adapun kewajiban warga negara adalah kewajiban yang 
melekat bagi tiap-tiap warga Negara antara lain: 
1. Membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dan 

warga Negara. 
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2. Membela tanah air (pasal 27) 
3. Membela pertahanan dan keamanan Negara (pasal 29) 
4. Menghormati hak asasi orang lain dengan mematuhi 

pembatasan yang tertuang dalam (pasal 28J) dan berbagai 
kewajiban lainnya dalam undang-undang. 

 
H. ASAS DAN UNSUR KEWAGANEGARAAN 

 Dilihat dari sisi kelahiran (Ius Sanguis). Ius berarti hukum, 
dalil atau pedoman. Soli/Solom berarti negeri, Sangius berarti 
darah. Dilihat dari sisi perkawinan. Perkawinan mencakup asas 
kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Perkawinan tidak 
menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing 
pihak. 
Unsur-Unsur Kewarganegaraan 
Siapa saja yang dapat menjadi warga Negara dari suatu Negara? 
Setiap Negara berdaulat berwenanga menentukan siapa yang 
menjadi warga Negara, dalam menentukan kewarganegaraan 
seseorang, dikenal dengan asas/unsus: 
- Unsur darah keturunan (Ius Sanguinis): kewarganegaraan dari 

orang tua. 
- Unsur daerah tempat kelahiran (Ius Soli): Kewarganegaraan 

dilihat dari tempat kelahiran seseorang. 
- Unsur Pewarganegaraan (Naturalisasi): dikenal dengan 

pewarganegaraan aktif dan pasif. Naturalisasi aktif dapat 
menggunakan hak opsi (memilih). Naturalisasi pasif dapat 
menggunakan hak repudiasi (menolak). 

 Kewarganegaraan (citizenship) artinya keanggotaan yang 
menunjukkan hubungan atau ikatan antara Negara dengan warga 
Negara. Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a.  Kewarganegaraaan dalam arti Yuridis dan Sosiologis 

1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis, ditandai dengan 
adanya ikatan hukum antara warga dengan Negara. Adanya 
ikatan hukum itu menimbulkan sebab akibat hukum 
tertentu. Tanda adanya ikatan hukum, misalnya akta 
kelahiran, surat penyataan, bukti kewarganegaraan dan lain-
lain. 

2. Kearganegaraan dalam arti sosilogis, tidak ditandai dengan 
ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan 
perasaan, ikatan nasib, ikatan sejarahm ikatan tanah air.  

4. Bawahan atau kuwala 
 Warga Negara merupakan anggota Negara yang mempunyai 
kedudukan khusus di dalam negaranya. Warga Negara yang baik 
mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap 
negaranya. Di Indonesia istilah warga Negara (UUD 1945 pasal 
26) adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan 
Undang-undang sevagai warga negara. Penjelasan pasal 26, orang 
bangsa lain, misalnya peranakan Belanda, peranakan Cina, 
peranakan Arab dan lain-lain yang bertempat tinggal di Indonesia 
sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik 
Indonesia. 

 
G. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 

 Warga Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap Negara. 
Sebaliknya Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap 
warganya. Hak dan kewajiban terhadap negaranya diatur dalam 
UUD 1945 dan peraturan lainnya yang merupakan deviasi dari 
hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Prinsip utama 
dalam penentuan hak dan kewajiban warga Negara adalah 
terlibatnya warga Negara secara langsung atau perwakilan dalam 
setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga sadar dan 
menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari 
kesepakatan mereka yang dibuat sendiri. 
 Diantara hak-hak dan kewajiban yang termuat dalam UUD 
adalah hak asasi manusia yang dirumuskan lengkap sebagaimana 
yang tertuang dalam pasal 28 UUD 1945 perubahan kedua. Hak 
asasi adalah hak yang melekat dalam setiapindividu warga Negara 
seperti hak kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan 
kepercayaan, bebas berkumpul dan berserikat (pasal 28 E) 
Hakatas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum 
yang adil. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak 
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak 
atas status kewaganegaraan (pasal 28F). dalam hak asasi lainnya 
yang tertuang dalam pasal tersebut. 
 Adapun kewajiban warga negara adalah kewajiban yang 
melekat bagi tiap-tiap warga Negara antara lain: 
1. Membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dan 

warga Negara. 
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Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga 
Negara yang bersangkutan. 

b. Kewarganegaraan dalam arti formal dan materiil 
1. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat 

kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah 
kewarganegaraan berada pada hukum public. 

2. Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjuk pada akibat 
hukum dari status kewarganegaraan yaitu adanya hak dan 
kewajiban warga Negara. 

 
I. PROBLEM STATUS KEWARGANEGARAAN 

 Persoalan yang berkenaan dengan seseorang yang dinyatakan 
sebagai warga Negara dan bukan warga Negara dalam sebuah 
Negara, ada diantara mereka yang bukan warga Negara (orang 
asing) di Negara dikenal dengan istilah tersebut: 
1. Apatride: Orang yang tidak mempunyai status 

kewarganegaraan. 
2. Bipatride: Orang yang mempunyai kewarganegaraan 

rangkap. 
3. Multipatride: orang yang mempuyai 2 atau lebih status 

keawrganegaraan. 
 

Karakteristik Kewarganegaraan 
 Indonesia menganut sistem kewarganegaraan yang 
demokratis. Karakteristik warga Negara yang demokratis dapat 
dilihat dalam ciri sebagai berikut: 
- Rasa Hormat dan bertanggung jawab 
- Bersikap kritis 
- Membuka diskusi dan dialog 
- Bersikap terbuka 
- Rasional 
- Adil 
- Jujur 

J. CARA DAN BUKTI MEMPEROLEH 
KEWARGANEGARAAN INDONESIA 
 Cara memperoleh kewarganegaraan di Indonesia menurut 
UU No. 62/1958 melalui 7 cara: 
1. Kelahiran 
2. Pengangkatan 
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3. Dikabulkan permohonannya 
4. Pewarganegaraan 
5. Perkawinan 
6. Turut ayah dan ibu 
7. Pernyataan 

 
 Berdasarkan UU No. 62/1958 untuk memperoleh status 
kewarganegaraan di Indonesia perlu bukti-bukti sebagai berikut: 
1. Surat bukti kewarganegaraan di Indonesia karena kelahiran 

adalah Akte Kelahiran. 
2. Surat bukti kewarganegaraan di Indonesia karena 

pengangkatan adalah sah kutipan penyataan Buku Catatan 
Pengangkatan Anak Asing dari PP No. 67/1958, sesuai 
dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JB.3/2/25, 
butir 6, tanggal 5 Januari 1959. 

3. Surat bukti kewarganegaraan karena dikabulkannya 
permohonan adalah Petikan surat Keputusan Presiden tentang 
permohonan tersebut (tanpa pengucapan sumpah dan janji 
setia) 

4. Surat bukti kewarganegaraan di Indonesia karena 
Pewarganegaraan adalah petikan Keputusan Presiden tentang 
Pewarganegaraan tersebut diberikan setelah permohonan 
mengangkat sumpah dan janji setia. 

Surat bukti kewarganegaraan di Indonesia karena pernyataan 
adalah sebagaimana diatur dalam surat edaran Menteri Kehakiman 
No.JB.3/166/22, tanggal 30 September 1958 tentang 
memperoleh/kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia 
dengan pernyataan 

 
RANGKUMAN 

Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai 
kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam 
masyarakat dan menertibkan gejala-gajala kekuasaan dalam 
masyarakat. Negara bersifat memaksa, monopoli dan mencakup 
semua. Dikatakan Negara jika terdapat penduduk, Negara dan 
wilayah. Negara bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan; 
kesejahteraan dan kemakmuran warga 77 Negara. 
Warga Negara artinya warga atau anggota dalam suatu Negara. Hak 
dan kewajiban warganegara telah diatur oleh UUD, diantaranya 

Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga 
Negara yang bersangkutan. 

b. Kewarganegaraan dalam arti formal dan materiil 
1. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat 

kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah 
kewarganegaraan berada pada hukum public. 

2. Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjuk pada akibat 
hukum dari status kewarganegaraan yaitu adanya hak dan 
kewajiban warga Negara. 

 
I. PROBLEM STATUS KEWARGANEGARAAN 

 Persoalan yang berkenaan dengan seseorang yang dinyatakan 
sebagai warga Negara dan bukan warga Negara dalam sebuah 
Negara, ada diantara mereka yang bukan warga Negara (orang 
asing) di Negara dikenal dengan istilah tersebut: 
1. Apatride: Orang yang tidak mempunyai status 

kewarganegaraan. 
2. Bipatride: Orang yang mempunyai kewarganegaraan 

rangkap. 
3. Multipatride: orang yang mempuyai 2 atau lebih status 

keawrganegaraan. 
 

Karakteristik Kewarganegaraan 
 Indonesia menganut sistem kewarganegaraan yang 
demokratis. Karakteristik warga Negara yang demokratis dapat 
dilihat dalam ciri sebagai berikut: 
- Rasa Hormat dan bertanggung jawab 
- Bersikap kritis 
- Membuka diskusi dan dialog 
- Bersikap terbuka 
- Rasional 
- Adil 
- Jujur 

J. CARA DAN BUKTI MEMPEROLEH 
KEWARGANEGARAAN INDONESIA 
 Cara memperoleh kewarganegaraan di Indonesia menurut 
UU No. 62/1958 melalui 7 cara: 
1. Kelahiran 
2. Pengangkatan 



Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)80 | 

adalah hak asasi manusia yang dirumuskan lengkap sebagaimana yang 
tertuang dalam pasal 28 UUD 1945 perubahan kedua 
 
TUGAS 
1. Jelaskan pengertian Negara, fungsi dan tugas Negara? 
2. Jelaskan hubungan agama dan Negara Republik Indonesia! 
3. Jelaskan hak dan kewajiban warga Negara berdasarkan Undang-

undang yangberlaku! 
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BAB VIII 
DEMOKRASI 

 
 
 
 

A. PETA KONSEP, KOMPETENSI, DAN TUJUAN 
PEMBELAJARAN DEMOKRASI  

 
1. Peta Konsep 

 
2. Kompetensi 

- Mahasiswa memahami makna dan hakekat demokrasi yang 
menjadi pandangan hidup 

- Mahasiswa memahami unsur penegak demokrasi 
- Mahasiswa memahami model, prinsip dan parameter 

demokrasi 
- Mahasiswa memahami sejarah dan perkembangan 

demokrasi 
- Mahasiswa memahami Mekanisme dalam sistem politik 

demokrasi 
- Mahasiswa memahami Islam dan demokrasi 

 

adalah hak asasi manusia yang dirumuskan lengkap sebagaimana yang 
tertuang dalam pasal 28 UUD 1945 perubahan kedua 
 
TUGAS 
1. Jelaskan pengertian Negara, fungsi dan tugas Negara? 
2. Jelaskan hubungan agama dan Negara Republik Indonesia! 
3. Jelaskan hak dan kewajiban warga Negara berdasarkan Undang-

undang yangberlaku! 
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3. Tujuan Pembelajaran Demokrasi 
- Mahasiswa mampu menjelaskan makna dan hakekat 

demokrasi yang menjadi pandangan hidup 
- Mahasiswa mampu menjelaskan unsur penegak demokrasi 
- Mahasiswa mampu menjelaskan model, prinsip dan 

parameter demokrasi 
- Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan 

perkembangan demokrasi 
- Mahasiswa mampu menjelaskan Mekanisme dalam sistem 

politik demokrasi 
- Mahasiswa mampu menjelaskan Islam dan demokrasi 

 
B. MAKNA DAN HAKEKAT DEMOKRASI 

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternative 
dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di 
berbagai Negara.Mahfud MD “ada dua alasan dipilihnya 
demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. 

Pertama: Semua Negara di dunia menjadikan demokrasi 
sebagai azas fundamental. Kedua: Demokrasi sebagai azas 
kenegaraan secara essensial. 

Pada Tahun 1863, Abraham Lincoln mengatakan 
demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 
rakyat (government of the people, by the people and for the 
people) 

Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu 
mendapat mandate dari rakyat untuk menyelenggarakan 
pemerintahan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan dan 
kekuasaan tertinggi dalam Negara demokrasi.  Apabila 
pemerintah telah mendapat mandate dari rakyat untuk memimpin 
penyelenggaraan bernegara, pemerintah tersebut sah. Seorang 
pemimpin seperti presiden, gubernur, bupati, kepala desa, 
pemimpin politik yang telah dipilih oleh rakyat, berarti telah 
mendapat mandate secara sah dari rakyat. Pemerintahan yang 
dijalankan adalah pemerintahan demokrasi sebab berasal dari 
mandate rakyat (Winarno, S.Pd, M.Si. Pendidikan 
Kewarganegaraan. (Surakarta.PT. Bumi Aksara: 2007) hal 92. 
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip Trias Politica yang 
membagi kekuasaan politik Negara (eksekutif, yudikatif dan 
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legislative) (https://sakauhendro.wordpress.com/ demokrasi-dan-
politik/pengertian-demokrasi). 

 
C. DEMOKRASI SEBAGAI PANDANGAN HIDUP 

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
demokrasi tidak datang, tumbuh dan berkembang dengan 
sendirinya tetapi memerlukan usaha nyata setiap warga dan 
perangkat penduduknya seperti budaya yang kondusif sebagai 
menifestasi dari suatu mind set (kerangka berfikir) dan setting 
social sebagai way of life (pandangan hidup) dalam seluk beluk 
kehidupan bernegara, baik oleh rakyat, masyarakat maupun 
pemerintah. Untuk itu masyarakat harus menjadikan demokrasi 
sebagai way of life yang menuntun tata kehidupan 
kemasyarakatan, kebangsaan, pemerintah dan kenegaraan. 

Nurcholish Madjid menyatakan demokrasi bukanlah kata 
benda, tapi kata kerja yang mengandung makna sebagai proses 
dinamis. Demokrasi berarti sebuah proses melakukan nilai-nilai 
civility (keadaban) dalam bernegara dan bermasyarakat, 
pandangan hidup demokratis berdasarkan pada bahan-bahan yang 
telah berkembang, baik secara teoritis maupun pengalaman 
praktis di negeri-negeri yang demokrasinya cukup mapan paling 
tidak mencakup 7 norma sebagai berikut: 
1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme, 
2. Musyawarah, 
3. Pertimbangan moral, 
4. Pemufakatan yang jujur dan sehat, 
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi, 
6. Kerja sama antar warga ekonomi masyarakat dan sikap 

mencapai I’tikad baik masing-masing, 
7. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang 

menyatu dengan sistem pendidikan. 
 
D. UNSUR PENEGAK DEMOKRASI 

Unsur-unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi 
antara lain: - Negara hukum, masyarakat madani, infrastruktur 
politik (parpol); pers yang bebas dan bertanggung jawab. 
1. Negara Hukum (Rechsttat dan the rule of law). 

Konsepsi Negara hukum mengandung pengertian bahwa 
Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara 

3. Tujuan Pembelajaran Demokrasi 
- Mahasiswa mampu menjelaskan makna dan hakekat 

demokrasi yang menjadi pandangan hidup 
- Mahasiswa mampu menjelaskan unsur penegak demokrasi 
- Mahasiswa mampu menjelaskan model, prinsip dan 

parameter demokrasi 
- Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan 

perkembangan demokrasi 
- Mahasiswa mampu menjelaskan Mekanisme dalam sistem 

politik demokrasi 
- Mahasiswa mampu menjelaskan Islam dan demokrasi 

 
B. MAKNA DAN HAKEKAT DEMOKRASI 

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternative 
dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di 
berbagai Negara.Mahfud MD “ada dua alasan dipilihnya 
demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. 

Pertama: Semua Negara di dunia menjadikan demokrasi 
sebagai azas fundamental. Kedua: Demokrasi sebagai azas 
kenegaraan secara essensial. 

Pada Tahun 1863, Abraham Lincoln mengatakan 
demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 
rakyat (government of the people, by the people and for the 
people) 

Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu 
mendapat mandate dari rakyat untuk menyelenggarakan 
pemerintahan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan dan 
kekuasaan tertinggi dalam Negara demokrasi.  Apabila 
pemerintah telah mendapat mandate dari rakyat untuk memimpin 
penyelenggaraan bernegara, pemerintah tersebut sah. Seorang 
pemimpin seperti presiden, gubernur, bupati, kepala desa, 
pemimpin politik yang telah dipilih oleh rakyat, berarti telah 
mendapat mandate secara sah dari rakyat. Pemerintahan yang 
dijalankan adalah pemerintahan demokrasi sebab berasal dari 
mandate rakyat (Winarno, S.Pd, M.Si. Pendidikan 
Kewarganegaraan. (Surakarta.PT. Bumi Aksara: 2007) hal 92. 
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip Trias Politica yang 
membagi kekuasaan politik Negara (eksekutif, yudikatif dan 
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melalui perlembagaan pengadilan yang bebas dan tidak 
memihak dan menjamin hak azasi manusia. 
Konsep rechsttat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 
1) Adanya perlindungan terhadap HAM; 
2) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada 

lembaga Negara untuk menjamin perlindungan HAM; 
3) Pemerintahan berdasarkan peraturan; 
4) Adanya peradilan administrasi. The rule of law dicirikan 

oleh: 
a) Adanya supermasi aturan-aturan hukum, 
b) Adanya kesamaan kedudukan didepan hukum 

(equality before law) 
c) Adanya jaminan perlindungan HAM. 

Istilah Negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam 
penjelasan UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia ialah yang 
berdasarkan atas hukum (machtsstaat).”Dengan demikian, 
bahwa Negara hukum baik arti formal yaitu penegakan 
hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislative dalam 
penyelenggaraan Negara, maupun Negara hukum dalam arti 
material yang selain menegakan hukum, aspek keadilan juga 
harus diperhatikan menjadi prasyarat terwujudnya demokrasi 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

2. Masyarakat Madani. 
Masyarakat Madani (civil society) dirikan dengan masyarakat 
terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan 
tekanan Negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi 
aktif serta masyarakat egaliter. 

Civil society mensyaratkan adanya civil engagement yaitu 
keterlibatan warga Negara dalam asosiasi-asosiasi sosial.Civil 
engagement memungkinkan sikap terbuka, percaya dan toleran 
antar satu dengan yang lain yang sangat penting bagi bangunan 
politik demokrasi. 
Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat 
yang menghendaki adanya partisipasi. Selain itu adanya 
pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan, 
adanya keragaman dan konsensus. Lebih lanjut tatanan nilai 
dalam masyarakat madani seperti kebebasan dan kemandirian 
merupakan sesuatu inheren baik secara internal maupun 
eksternal. 
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Masyarakat madani dapat menjalankan peran dan fungsinya 
sebagai mitra dan patner kerja lembaga eksekutif dan legislatif 
dan yudikatif juga dapat melakukan control sosial terhadap 
pelaksanaan kerja lembaga tersebut.  

 
3. Insfrastruktur Politik 

Infrastruktur terdiri dari partai politik (political party), 
kelompok gerakan (movement group) dan kelompok 
penekanan atau kelompok kepentingan (pressure/intest group). 
Kelompok gerakan dikenal dengan sebutan organisasi 
masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan warganya 
seperti Muhammadiyah, NU, Persisi, Perti, Nahdatul wathoen, 
Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Jami’atul Khair dll. Kelompok 
penekan atau kelompok kepentingan (pressure group) 
merupakan wadah organisasi berdasarkan pada criteria 
profesionalitas dan keilmuan tertentu, seperti AIPI (Asosiasi 
Ilmuan Politik Indonesia), IKADIN, KADIN, ICMI, PGRI, 
LIPI dan sebagainya. 

 
4. Pers yang Bebas dan Bertanggung jawab (parpol) 

Mariam Budiarjo: Parpol mengemban fungsi: 
- Sebagai sarana komuniksi politik, 
- Rekrutmen kader dan anggota politik, 
- Sosialisasi politik, 
- Pengatur konflik  

 
Keempat fungsi tersebut merupakan pengejawantahan dari 

nilai-nilai demokrasi yaitu adanya partisipasi, control rakyat 
tentang kehidupan kenegaraan dari pemerintah serta adanya 
pelatihan penyesuaian konflik secara damai (conflict resolution). 
Tidak kalah pentingnya adalah aktivitas yang dilakukan oleh 
kelompok-kelompok gerakan penekan yang merupakan 
perwujudan adanya kebebasan berorganisasi, kebebasan 
menyampaikan pendapat dan melakukan oposisi terhadap Negara 
dan pemerintah. Hal ini merupakan indikator bagi tegaknya 
sebuah demokrasi. Cendekiawan, civitas akademika kampus, 
kalangan pers merupakan wujud keterlibatan dalam melakukan 

melalui perlembagaan pengadilan yang bebas dan tidak 
memihak dan menjamin hak azasi manusia. 
Konsep rechsttat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 
1) Adanya perlindungan terhadap HAM; 
2) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada 

lembaga Negara untuk menjamin perlindungan HAM; 
3) Pemerintahan berdasarkan peraturan; 
4) Adanya peradilan administrasi. The rule of law dicirikan 

oleh: 
a) Adanya supermasi aturan-aturan hukum, 
b) Adanya kesamaan kedudukan didepan hukum 

(equality before law) 
c) Adanya jaminan perlindungan HAM. 

Istilah Negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam 
penjelasan UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia ialah yang 
berdasarkan atas hukum (machtsstaat).”Dengan demikian, 
bahwa Negara hukum baik arti formal yaitu penegakan 
hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislative dalam 
penyelenggaraan Negara, maupun Negara hukum dalam arti 
material yang selain menegakan hukum, aspek keadilan juga 
harus diperhatikan menjadi prasyarat terwujudnya demokrasi 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

2. Masyarakat Madani. 
Masyarakat Madani (civil society) dirikan dengan masyarakat 
terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan 
tekanan Negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi 
aktif serta masyarakat egaliter. 

Civil society mensyaratkan adanya civil engagement yaitu 
keterlibatan warga Negara dalam asosiasi-asosiasi sosial.Civil 
engagement memungkinkan sikap terbuka, percaya dan toleran 
antar satu dengan yang lain yang sangat penting bagi bangunan 
politik demokrasi. 
Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat 
yang menghendaki adanya partisipasi. Selain itu adanya 
pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan, 
adanya keragaman dan konsensus. Lebih lanjut tatanan nilai 
dalam masyarakat madani seperti kebebasan dan kemandirian 
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control terhadap kebijakan yang diambil oleh Negara dan 
pemerintahan.  

 
E. MODEL DEMOKRASI 

 Paling tidak ada lima corak atau model demokrasi, yaitu 
demokrasi Liberal, Terpimpin, Sosial, Partisipasi dan 
konstitusional. 
1. Demokrasi Liberal 
 Yaitu pemerintahan dibatasi oleh undang-undang dan 

pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu 
yang ajeg. 

2. Demokrasi Terpimpin 
 Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka 

dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang 
bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. 

3. Demokrasi Sosial 
 Demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial 

yang egalitarianism bagi persyaratan untuk memperoleh 
kepercayaan politik. 

4. Demokrasi Partisipasi 
 Demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antara 

penguasa dan yang dikuasai. 
5. Demokrasi Consociational 
 Demokrasi yang menekankan proteksi khusus bagi 

kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama 
yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya 
masyarakat utama. 

6. Demokrasi Langsung 
 Terjadi apabila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu 

Negara dilakukan secara langsung. 
 Lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga 

pengawas jalannya pemerintah, pemilihan pejabat eksekutif 
(Presiden, Gurbenur, Walikota/Bupati) dilakukan rakyat 
secara langsung. Begitu juga pemilihan anggota parlemen 
atau legislatif (Dewan perwakilan Daerah, DPRD) dilakukan 
rakyat secara langsung. 

7. Demokrasi Tidak Langsung 
 Terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidak 

secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, 
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melainkan melalui lembaga perwakilan. Demokrasi tidak 
langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan. 

 
F. PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI 
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dilihat dari tiga aspek: 
1. Masalah pembentukan Negara. 
 Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan 

bagaimana kualitas, watak dan pola hubungan yang akan 
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INDONESIA 
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 Pada periode ini juga terdapat ketetapan MPRS NO. III/1963 
yang mengangkat Ir.Soekarno sebagai preiden seumur hidup. 
Terjadinya penyimpangan dan penyelewengan UUD 1945 
yaitu pada tahun 1960 Ir.Soekarno sebagai presiden 
membubarkan DPR hasil pemilihan umum.  

 DPR gotong royong yang menggantikan DPR hasil pemilu 
ditonjolkan perananya sebagai pembantu pemerintah 
sedangkan fungsi control ditiadakan. Pimpinan DPR 
dijadikan mentri disamping fungsi sebagai wakil rakyat. 
Presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang 
yudikatif berdasarkan peraturan tata tertib peraturan presiden 
No.14/1960. 

 
H. MEKANISME DALAM SISTEM POLITIK DEMOKRASI 

1. Merupakan bentuk Negara kesatuan dengan prinsip 
otonomi yang luas.  Disamping adanya pemerintah pusat 
terdapat pemerintah daerah yang memiliki hak otonom. 

2. Bentuk pemerintahan republic, sedangkan sistem 
pemerintahan presidensiil. 

3. Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala 
pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih 
langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. 

4. Cabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan 
bertanggung jawab kepada presiden. Disamping cabinet, 
presiden dibantu oleh dewan pertimbangan. 

5. Parlemen terdiri dari dua (bicameral), yaitu Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD), mereka menjadi anggota MPR. DOR terdiri para 
wakil yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu dengan 
sistem proposional terbuka. Anggota DPD adalah para 
wakil dari masing-masing provinsi. Anggota DPD dipilih 
oleh rakyat melalui pemilu dengan sistem distrik berwakil 
banyak. DPR memiliki kekuasaan legislative dan 
kekuasaan mengawasi jalannya pemerintah. 

6. Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil 
presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD 
provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala 
Daerah. 
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7. Sistem multi partai. Banyak sekali partai politik yang 
bermunculan di Indonesia. pemilu 1999 diikuti 48 partai, 
pemilu 2004 diikuti 24 partai politik. 

8. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung 
dan badan peradilan dibawahnya yaitu peradilan tinggi 
dan peradilan negeri serta sebuah mahkamah konstitusi. 

9. Lembaga Negara lainnya seperti Badan Pemeriksa 
Keuangan dan Komisi Yudisial. 

 
I. ISLAM DAN DEMOKRASI. 

Paradigma Islam dan demokrasi  
1. Islam dan demokrasi adalah dua paradigma yang berbeda 
2. Islam dan demokrasi berbeda dalam pandangan Barat 
3. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan 

mendukung sistem politik demokrasi 
Untuk memahami hubungan Islam dan demokrasi secara 
umum dapat dikelompokan dalam 3 kelompok pemikiran. 
- Pertama: walaupun Islam dan demokrasi sebagai dua 

sistem politik berbeda, namun Islam dipandang sebagai 
sistem politik alternative terhadap demokrasi. 
Islam sebagai agama yang kaffah (sempurna) tidak saja 
mengatur persoalan teologi (akidah), dan ibadah, 
melainkan mengatur segala aspek kehidupan umat 
manusia. 

- Kedua: demokrasi sejalan dengan konsep Islam. Islam 
merupakan sistem politik demokratis (substantive) 
yakni kedaulatan ditangan rakyat dan Negara 
merupakan terjemahan dan kedaulatan rakyat. 

- Ketiga: sungguhpun Islam sebagai sistem nilai yang 
membenarkan dan mendukung sistem politik 
demokrasi seperti yang dipraktekan Negara-negara 
maju, tidak berarti demokrasi dapat tumbuh dan 
berkembang di Negara-negara muslim secara otomatis 
dan cepat. Hal ini disebabkan oleh faktor sebagai 
berikut : 
1. Pemahaman dokrin sebagai demokrasi 
 Gagasan demokrasi masih cukup asing dalam main-

set Islam. hal ini disebabkan oleh kebanyakan kaum 
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muslim cenderung memahami demokrasi sebagai 
suatu yang bertentangan dengan Islam. 

2. Persoalan kultur.  
Warisan kultur masyarakat (komunitas) muslim 
sudah terbiasa dengan otokrasi dan ketaatan pasif.  

3. Sifat alamiah demokrasi itu sendiri. 
Untuk membangun demokrasi diperlukan 
kesungguhan, kesabaran dan diatas segalanya 
adalah waktu. Seperti terjadi pengalaman empiric 
demokrasi pada pemerintahan Rasulullah dan 
sahabatnya yaitu : Abu Bakar, Umar, Usman, dan 
Ali bin Abi Thalib 

 
RINGKASAN 
 Demokrasi memiliki beberapa model, demokrasi liberal, 
terpimpin, sosial, partisipasi, consociational, langsung dan tak 
langsung. Demokrasi parlementer pernah dianut Indonesia selama 14 
tahun mulai tahun 1945. Kemudian berganti model pemerintahan yang 
didominasi presiden, pemerintahan ini bertahan selam 6 tahun 
sebelum mencapai demokrasi saat ini.Demokrasi memiliki unsur 
penegak yakni masyarakat madani, Negara, infrastruktur politik dan 
pers yang bebas. Prinsip dan parameter demokrasi adalah 
pembentukan Negara, dasar kekuasaan dan control rakyat. 
 Pentingnya kesadaran akan pluralisme, musyawarah, 
pertimbangan moral, pemufakatan yang jujur dan sehat, pemenuhan 
segi-segi ekonomi, kerja sama antar warga ekonomi masyarakat dan 
sikap mencapai I’tikad baik masing-masing, pandangan hidup 
demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem 
pendidikan merupakan ciri demokrasi. 
 
TUGAS 
1. Bagaimana pandangan Islam tentang demokrasi sertakan jawaban 

anda dengan dalil!  
2. Demokrasi apa saja yang pernah dianut Indonesia, jelaskan! 
3. Apa yang dimaksud dengan pluralisme? Sertakan jawaban anda 

dengan dalil ! 
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BAB IX 
OTONOMI DAERAH 

 
 
 
 

A. PETA KONSEP, KOMPETENSI, DAN TUJUAN 
PEMBELAJARAN OTONOMI DAERAH 

 
1. Peta Konsep 

2. Kompetensi 
- Mahasiswa memahami arti otonomi daerah 
- Mahasiswa memahami arti penting otonomi daerah 

desentralisasi 
- Mahasiswa memahami visi otonomi daerah 
- Mahasiswa memahami model desentralisasi 

 
3. Tujuan Pembelajaran 

- Mahasiswa mampu menjelaskan arti otonomi daerah 
- Mahasiswa mampu menjelaskan arti penting otonomi 

daerah desentralisasi 
- Mahasiswa mampu menjelaskan visi otonomi daerah 
- Mahasiswa mampu menjelaskan model desentralisasi 

 
B. ARTI OTONOMI DAERAH 
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commune gementee (desa). Fenomena tersebut mirip dengan 
satuan komunitas asli penduduk Indonesia yang disebut desa 
(jawa), nagari (Sumatra barat), huta (Sumatra utara), marga 
(Sumatra selatan), gampong (aceh). 

Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai 
“mandiri”. Makna yang lebih luas diartikan sebagai “berdaya”. 
Otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan 
perbuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan 
daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi 
tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk 
melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dari luar 
(external intervention). 

Desentralisasi sebagai mana didefinisikan United Nations 
(PBB) sebagai berikut: ”Decentralization reverse to the transfer 
of authority way from the national capital wheter by the 
concentration (I, a delegation to field oficeces or by the volution 
to local authorities or local bodies” 

Batasan ini hanya menjelaskan proses kewenangan yang 
diserahkan kepada daerah. Proses ini melalui dua cara yaitu 
dengan delegasi kepada pejabat-pejabat di daerah 
(deconcetration) atau dengan devolution kepada badan-badan 
otonomi daerah. Tidak dijelaskan isi dan keluasan kewenangan 
serta konsekuensi penyerahan kewenangan itu bagi badan-badan 
otonomi daerah. 

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah 
adalah faktor manusia sebagai pelaksana, faktor keuangan 
daerah, faktor peralatan dan faktor organisasi/manajemen.  

Faktor manusia sebagai pelaksana seperti kepala daerah, 
DPRD, partisipasi masyarakat. Faktor keungan daerah seperti 
pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan dinas 
daerah dan pendapatan lainnya. Faktor peralatan adalahperalatan 
atau alat yang digunakan untuk memperlancar atau 
mempermudah pekerjaan atau gerak aktivitas pemerintah 
daerah.  

Faktor organisasi/manajemen; organisasi adalah … as 
system of actions atau sebagai sistem kerja sama sekelompok 
orang untuk mencapai tujuan bersama.  

Desentralisasi yaitu pelimpahan kewenangan dan 
tanggung jawab dari pemerintah kepada pemerintah daerah. 
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Untuk itu kewenangan pemerintah pusat adalah mencakup 
semua kewenangan pemerintah sebagai akibat pelimpahan dari 
rakyat.  

Pemerintah harus diselenggarakan secara tesentralisasi, 
maka sebagian yang lain kewenangan tersebut harus diserahkan 
kepada daerah. Sesuai dengan pasal 7 UU No 22 Tahun 1999, 
pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan di bidang:  
1. Politik luar negeri 
2. Pertahanan dan keamanan 
3. Peradilan 
4. Moneter dan fiscal 
5. Agama  
6. Kewenangan lain yaitu perencanaan dan pengendalian 

nasional, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi 
dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan 
pemberdayaan SDM, pendayagunaan SDM serta tekhnologi 
tinggi dan strategis, konservasi dan standarisasi nasional. 
 
Dalam UU No.32/2004 Pasal 10 ayat 3, pemerintah pusat 

mempunyai kewenangan yang sama yaitu bidang: 
1. Politik luar negeri 
2. Pertahanan 
3. Keamanan  
4. Yustisi 
5. Moneter dan fiscal nasional  
6. Agama 

 
C. OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI 

Landasan filosofis pelimpahan wewenang dan tanggung 
jawab pemerintah daerah (desentralisasi) yang dinyatakan oleh 
The Liang Gie (Jose Riwu Kaho, 2001:8).  
1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, 

desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan 
kekuasaan pada suatu pihak saja yang pada akhirnya dapat 
menimbulkan tirani.  

2. Dalam bidang politik penyelewengan desentralisasi 
dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik 
rakyat serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam 
mempergunakan hak-hak demokrasi.  
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Faktor manusia sebagai pelaksana seperti kepala daerah, 
DPRD, partisipasi masyarakat. Faktor keungan daerah seperti 
pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan dinas 
daerah dan pendapatan lainnya. Faktor peralatan adalahperalatan 
atau alat yang digunakan untuk memperlancar atau 
mempermudah pekerjaan atau gerak aktivitas pemerintah 
daerah.  

Faktor organisasi/manajemen; organisasi adalah … as 
system of actions atau sebagai sistem kerja sama sekelompok 
orang untuk mencapai tujuan bersama.  

Desentralisasi yaitu pelimpahan kewenangan dan 
tanggung jawab dari pemerintah kepada pemerintah daerah. 
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3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan 
mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah 
semata-mata untuk mencapai pemerintahan yang efisien. 
Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh 
pemerintah setempat, pengurusanya diserahkan kepada 
daerah.  

4. Dari sudut kultur, desentralisasi perlu diadakan supaya 
adanya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada 
kekuasaan suatu daerah, seperti geografi, keadaan 
penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar 
belakang sejarahnya. 

5. Dari kepentingan pembangunan ekonomi desentralisasi 
diperlukan Karena pemerintah daerah dapat lebih banyak 
dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.  

 
Kalangan teoritis memajukan argument yang menjadi 

dasar pilihan secara empiric dalam memilih desentralisasi 
otonomi (Syaukani,et al 2002, 20-23), yaitu:  
1. Terciptanya efisiensi-efektivitas penyelengaraan 

pemerintahan  
2. Sebagai sarana pendidikan politik (training ground)  
3. Pemerintahan daerah sebagai partisipasi untuk karir politik 

lanjutan 
4. Stabilitas politik 
5. Kesetaraan politik (political equality) 
6. Akuntabilitas politik 

 
D. VISI OTONOMI DAERAH 

Visi desentralisasi adanya simbol trust (kepercayaan) dari 
pemerintah pusat kepada daerah. Sesuai dengan UU No.22/1999 
dan UU No.25/1999. Kewenangan pusat didesentralisasikan ke 
daerah.  

Visi otonomi daerah itu dapat dirumuskan dalam 3 ruang 
lingkup interaksinya yang utama: politik, ekonomi, sosial dan 
budaya:  
1. Politik 
 Harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka 

ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah dipilih 
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secara demokratis, memungkinkan berlangsung 
penyelengaraan pemerintahan yang responsive 

2. Ekonomi 
 Terbukanya peluang bagi pemerintah daerah 

mengembangkan kebijakan regional dan local untuk 
mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di 
daerahnya. 

3. Sosial dan budaya 
 Menciptakan dan memelihara harmoni sosial, budaya local 

dan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika 
kehidupan di sekitarnya. 

 
Berdasarkan visi ini, maka konsep dasar otonomi daerah 

yang melandasi lahirnya UU No.22 dan UU No.23 tahun 1999 
merangkum hal-hal sebagai berikut: 
1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah 

dalam hubungan domestic kepada daerah 
2. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat local 

dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. 
3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur 

berkualitas tinggi dengan tingkatan akseptabilitas yang 
tinggi pula. 

4. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif. 
5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah. 
6. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah 

pemberian keleluasaan kepada daerah dan optimalisasi 
upaya pemberdayaan masyarakat. 

 
E. MODEL DESENTRALISASI 
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Dekonsentrasi (deconsentration) merupakan pembagian 
kewenangan dan tanggun jawab administrasi antara 
departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan tanpa 
adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil 
keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan. 
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semata-mata untuk mencapai pemerintahan yang efisien. 
Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh 
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5. Dari kepentingan pembangunan ekonomi desentralisasi 
diperlukan Karena pemerintah daerah dapat lebih banyak 
dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.  

 
Kalangan teoritis memajukan argument yang menjadi 

dasar pilihan secara empiric dalam memilih desentralisasi 
otonomi (Syaukani,et al 2002, 20-23), yaitu:  
1. Terciptanya efisiensi-efektivitas penyelengaraan 

pemerintahan  
2. Sebagai sarana pendidikan politik (training ground)  
3. Pemerintahan daerah sebagai partisipasi untuk karir politik 

lanjutan 
4. Stabilitas politik 
5. Kesetaraan politik (political equality) 
6. Akuntabilitas politik 

 
D. VISI OTONOMI DAERAH 

Visi desentralisasi adanya simbol trust (kepercayaan) dari 
pemerintah pusat kepada daerah. Sesuai dengan UU No.22/1999 
dan UU No.25/1999. Kewenangan pusat didesentralisasikan ke 
daerah.  

Visi otonomi daerah itu dapat dirumuskan dalam 3 ruang 
lingkup interaksinya yang utama: politik, ekonomi, sosial dan 
budaya:  
1. Politik 
 Harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka 

ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah dipilih 
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melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang 
tidak secara langsung berada di bawah pengawasan 
pemerintah pusat. 

3. Devolusi 
Devolusi konsekuensi dari devolusi adalah pemerintah 
pusat membentuk unit-unit pemerintahan di luar 
pemerintahan pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-
fungsinya tertentu kepada unit-unit itu untuk dilaksanakan 
secara mandiri. 
Devolusi merupakan transfer kewenangan untuk 
pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen kepada 
unit otonomi pemerintah daerah. 
Menurut Mawhood sebagai mana dikutip oleh Turner dan 
Hulme ada lima ciri yang melekat pada devolusi yaitu : 
a. Adanya sebuah badan local yang secara konstitusional 

terpisah dari pemerintah pusat dan bertanggung jawab 
pada pelayanan local yang signifikan. 

b. Pemerintah harus memiliki kekayaan sendiri anggaran 
dan rekening seiring dengan otoritas untuk 
meningkatkan pendapatanya. 

c. Harus mengembangkan kompetensi staf 
d. Anggota dewan terpilih, yang beroprasi pada garis 

partai, harus menentukan kebijakan dan prosedur 
internal 

e. Pejabat pemerintah pusat harus melayani sebagai 
penasehat dan evaluator luar (external advisorsand 
evaluators) yang tidak memiliki peran apapun di dalam 
otoritas local  

4. Privatisasi 
Privatisasi adalah suatu tindakan pemberian kewenangan 
dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta dan 
suadaya masyarakat, tetapi dapat pula merupakan peleburan 
badan pemerintah menjadi badan usaha swasta. Misalnya 
BUMN dan BUMD dilebur menjadi PT. dalam beberapa hal 
misalnya pemerintah mentransfer beberapa kegiatan kepada 
kamar dagang dan industri, koprasi dan pengawasan, yang 
semula dilakukan oleh pemerintah.  
Dalam kegiatan sosial pemerintah memberikan kewenangan 
dan tanggung jawab kepada lembaga swadaya masyarakat 



| 97Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)

LSM dalam hal seperti pembinaan kesejahteraan keluarga, 
koperasi petani dan koperasi nelayan untuk melakukan 
kegiatan-kegiatan sosial termasuk melatih dan 
meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat. 
 

Sejarah otonomi daerah di Indonesia: 
1.  UU No.1 tahun 1945  
  Ditetapkan UU ini merupakan hasil (resultance) dari 

berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan 
dimasa kerajan-kerajaan serta pada masa pemerintahan 
kolonialisme. Undang-undang ini menetapkan tiga jenis 
daerah otonom, yaitu: keresidenan, kabupaten dan kota 

2.  UU No.22 Tahun 1948 
  Berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan 

daerah yang demokratis. Di dalam UU ini ditetapkan dua 
jenis daerah otonom yaitu daerah otonomi biasa dan daerah 
otonomi istimewa, serta tiga tingkatan daerah otonom yaitu 
provinsi, kabupaten/kota besar dan desa/kota kecil. 

3.  UU No.1 Tahun 1957 
  Sebagai pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam 

untuk seluruh Indonesia 
4.  UU No.18 tahun 1965 
  Menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya 
5.  UU No.5 Tahun 1974 
  Mengatur pokok-pokok penyelengaraan pemerintahan yang 

menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. 
6.  UU No.22 Tahun 1999 
  Kehadiran UU No.22 Tahun 1999 tidak terlepas dari 

perkembangan situasi yang terjadi pada masa reformasi 
dikumandangkan, masa rezim otoriter orde baru lengser dan 
semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.  

A Berdasaran kehendak reformasi itu,sidang MPR No 
XI/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1998 tentang 
penyelengaraaan otonomi daerah, pengaturan, pembagian 
dan pemanfaatan sumber daya nasional, yang berkeadilan, 
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam 
kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia 

7.  UU No.25 Tahun 1999 

melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang 
tidak secara langsung berada di bawah pengawasan 
pemerintah pusat. 

3. Devolusi 
Devolusi konsekuensi dari devolusi adalah pemerintah 
pusat membentuk unit-unit pemerintahan di luar 
pemerintahan pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-
fungsinya tertentu kepada unit-unit itu untuk dilaksanakan 
secara mandiri. 
Devolusi merupakan transfer kewenangan untuk 
pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen kepada 
unit otonomi pemerintah daerah. 
Menurut Mawhood sebagai mana dikutip oleh Turner dan 
Hulme ada lima ciri yang melekat pada devolusi yaitu : 
a. Adanya sebuah badan local yang secara konstitusional 

terpisah dari pemerintah pusat dan bertanggung jawab 
pada pelayanan local yang signifikan. 

b. Pemerintah harus memiliki kekayaan sendiri anggaran 
dan rekening seiring dengan otoritas untuk 
meningkatkan pendapatanya. 

c. Harus mengembangkan kompetensi staf 
d. Anggota dewan terpilih, yang beroprasi pada garis 

partai, harus menentukan kebijakan dan prosedur 
internal 

e. Pejabat pemerintah pusat harus melayani sebagai 
penasehat dan evaluator luar (external advisorsand 
evaluators) yang tidak memiliki peran apapun di dalam 
otoritas local  

4. Privatisasi 
Privatisasi adalah suatu tindakan pemberian kewenangan 
dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta dan 
suadaya masyarakat, tetapi dapat pula merupakan peleburan 
badan pemerintah menjadi badan usaha swasta. Misalnya 
BUMN dan BUMD dilebur menjadi PT. dalam beberapa hal 
misalnya pemerintah mentransfer beberapa kegiatan kepada 
kamar dagang dan industri, koprasi dan pengawasan, yang 
semula dilakukan oleh pemerintah.  
Dalam kegiatan sosial pemerintah memberikan kewenangan 
dan tanggung jawab kepada lembaga swadaya masyarakat 
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  Adanya perubahan yang mendasar pada format otonomi 
daerah dan substansi desentralisasi. 

 
Prinsip-prinsip otonomi daerah UU No.25 Tahun 1999 dijadikan 
pedoman dan penyelengaraan pemerintah daerah adalah: 
1. Penyelengaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan 

memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan 
serta potensi dan keanekaragaman daerah.  

2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, 
nyata dan bertanggung jawab. 

3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakan 
pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada 
daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. 

4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi 
Negara sehingga tetap menjamin hubungan yang serasi 
antara pusat dan daerah serta antar daerah.  

5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan 
kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah 
kabupaten dan kota tidak lagi wilayah administrasi. 
Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang dibina 
pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas kawasan 
pelabuahan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, 
kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan 
semacamnya berlaku ketentuan daerah otonom. 

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih Meningkatkan 
peranan dan fungsi badan legislatif. Fungsi pengawasan 
maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah 
daerah. 

7. Pelaksanaan azas dekonsentralisasi diletakkan pada daerah 
provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi 
untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang 
dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. 

8. Pelaksanaan azas tugas  pembantuan Dimungkinkan, tidak 
hanya dari pemerintah kepala daerah, tetapi juga dari 
pemerintah dan daerah kepala desa yang disertai dengan 
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya 
manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan 
mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. 
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Pembagian kekuasaan antar pusat dan daerah dalam UU 
No.22 Tahun 1999.  
Pembagian kekuasaan antar pusat dan daerah dilakukan 
berdasarkan prinsip Negara kesatuan tetapi dengan 
semangat federalisme. Jenis kekuasaan yang ditangani pusat 
hampir sama dengan yang ditangani oleh pemerintah di 
negeri federal, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan, 
keamanan, peradilan, moneter, dan agama serta berbagai 
jenis urusan yang memandang lebih efisien ditangani secara 
sentral oleh emerintah pusat, seperti kebijakan makro 
ekonomi,standarisasi nasional, administrasi pemerintahan, 
badan usaha milik Negara dan pembangunan sumber daya 
manusia.  
Kewenangan provinsi sebagai daerah administrative dalam 
UU No.22 Tahun 1999. 
a. Kewenangan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, 

seperti kewenangan dalam bidang pekerjaan umum, 
perhubungan, kuhutanan dan perkebunan.  

b. Kewenganan pemerintah lainya, yaitu perencanaan 
pengendalian pembangunan regional secara makro 
pelatihan bidang alokasi sumberdaya manusia 
potensial, penelitian yang mencangkup wilayah 
provinsi pengelolaan pelabuahan regional, 
pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan 
budaya/peristiwa, penanganan penyakit menular, dan 
perencanaan tata ruang provinsi. 

c. Kewenangan kelautan yang mengikuti eksplorasi, 
eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut, 
pengaturan kepentingan administrative, pengaturan tata 
ruang, penegakan hukum, dan bantuan penegakan 
keamanan dan kedaulatan Negara :  

d. Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani 
daerah kabupaten dan daeraha kota diserahkan kepada 
provinsi dengan pernyataan dari daerah otonom 
kabupaten atau kota tersebut. 
Terdapat sebelas jenis kewenangan wajib yang 
diserahkan kepada daerah otonom kabupaten dan 
daerah otonom kota yaitu:  
1) Pertanahan 

  Adanya perubahan yang mendasar pada format otonomi 
daerah dan substansi desentralisasi. 

 
Prinsip-prinsip otonomi daerah UU No.25 Tahun 1999 dijadikan 
pedoman dan penyelengaraan pemerintah daerah adalah: 
1. Penyelengaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan 

memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan 
serta potensi dan keanekaragaman daerah.  

2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, 
nyata dan bertanggung jawab. 

3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakan 
pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada 
daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. 

4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi 
Negara sehingga tetap menjamin hubungan yang serasi 
antara pusat dan daerah serta antar daerah.  

5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan 
kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah 
kabupaten dan kota tidak lagi wilayah administrasi. 
Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang dibina 
pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas kawasan 
pelabuahan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, 
kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan 
semacamnya berlaku ketentuan daerah otonom. 

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih Meningkatkan 
peranan dan fungsi badan legislatif. Fungsi pengawasan 
maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah 
daerah. 

7. Pelaksanaan azas dekonsentralisasi diletakkan pada daerah 
provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi 
untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang 
dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. 

8. Pelaksanaan azas tugas  pembantuan Dimungkinkan, tidak 
hanya dari pemerintah kepala daerah, tetapi juga dari 
pemerintah dan daerah kepala desa yang disertai dengan 
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya 
manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan 
mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. 
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2) Pertanian  
3) Pendidikan dan kebudayaan  
4) Tenaga kerja 
5) Kesehatan  
6) Lingkungan hidup 
7) Pekerjaan umum  
8) Perhubungan  
9) Perdagangan dan industry 
10) Penanaman modal dan 
11) Koperasi 

 
F. OTONOMI DAERAH DAN DEMOKRATISASI  

Ketertarikan otonom daerah dengan demokratisasi:  
Memberikan otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan 
demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya auto-activiteit. 
Auto-activiteit artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri 
apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan 
berkembangnya auto-activiteit tercapailah apa yang dimaksud 
dengan demokrasi; pemeritahan yang dilaksanakan oleh rakyat, 
untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, 
melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri.  

 
RANGKUMAN 

Otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam 
kaitan perbuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan 
daerahnya sendiri.Otonomi harus diarahkan pada pengelolaan, 
penciptaan dan pemeliharaan integrasi dan harmoni sosial. Visi 
otonomi daerah itu dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup 
interaksinya yang utama: politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan 
kekuasaan. Model Desentralisasi ada empat, dekonsentrasi, delegasi, 
devolusi dan partispasi. Dengan otonomi daerah berarti telah 
melaksanakan demokrasi dan jalan mewujudkan good governance. 

 
TUGAS 
1. Apa yang saudara ketahui tentang: a) Otonomi daerah ; b) 

Desentralisasi; c) Dekonsentrasi; d) Delegasi; e) Devolusi; f) 
Privatisasi; g) Pemerintahan daerah khusus; h) Pemerintahan 
daerah istimewa 
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2. Apakah otonomi daerah efektif dalam pemerintahan Indonesia? 
Jelaskan berikut alasan serta contohnya! 

3. Mengapa Indonesia memiliki pemerintahan daerah khusus, 
pemerintahan daerah istimewa dan otonomi khusus,? 

4. Jelaskan pengertian otonomi daerah dan lampirkan penjelasan dengan 
isi undang-undang tentang otonomi daerah? 

5. Apa pendapat saudara mengenai kinerja pemerintah kota 
Pontianak? 
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otonomi daerah itu dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup 
interaksinya yang utama: politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan 
kekuasaan. Model Desentralisasi ada empat, dekonsentrasi, delegasi, 
devolusi dan partispasi. Dengan otonomi daerah berarti telah 
melaksanakan demokrasi dan jalan mewujudkan good governance. 

 
TUGAS 
1. Apa yang saudara ketahui tentang: a) Otonomi daerah ; b) 

Desentralisasi; c) Dekonsentrasi; d) Delegasi; e) Devolusi; f) 
Privatisasi; g) Pemerintahan daerah khusus; h) Pemerintahan 
daerah istimewa 
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BAB X 
GOOD GOVERNANCE 

 
 
 
 

A. PETA KONSEP, KOMPETENSI, DAN TUJUAN 
PEMBELAJARAN GOOD GOVERNANCE  
 
1. Peta Konsep 

 
2. Kompetensi 

- Mahasiswa memahami arti dan urgensi good governance 
- Mahasiswa memahami prinsip-prinsip good governance 
- Mahasiswa memahami good governance dalam kerangka 

otonomi daerah 
 

3. Tujuan Pembelajaran Good Governence 
- Mahasiswa mampu menjelaskan arti dan urgensi good 

governance Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-
prinsip good governance 
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- Mahasiswa mampu menjelaskan good governance dalam 
kerangka otonomi daerah 

 
B. PENGERTIAN DAN URGENSI GOOD GOVERNANCE 

Di Indonesia istilah good governance diterjemahkan 
dengan pemerintahan yang baik. Istilah ini pertama kali 
dipopulerkan oleh lembaga-lembaga dana internasional seperti 
World Bank, UNDP, dan IMF dalam rangka menjaga dan 
menjamin kelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada 
Negara-negara sasaran bantuan. 

Wacana Good Governance mendapatkan relevansinya di 
Indonesia dalam pandangan masarakat transparasi Indonesia. 
Dengan tiga sebab utama: 
- Pertama, krisis ekonomi politik masih terus menerus dan 

belum ada tanda-tanda akan segera berakhir.  
- Kedua, masih banyaknya korupsi dan berbagai macam 

bentuk penyimpangan dalam penyelanggaraan Negara.  
- Ketiga, kebijaksanaan otonomidaerah yang merupakan 

harapan besar bagi proses demokratisasi dan sekaligus 
kekhawatiran akangagalnya program tersebut.  

Alasan adalah masih belum optimalnya pelayanan 
birokrasi pemerintahan dan juga sector swasta dalam memenuhi 
kepentingan dan kepentingan public. 

Good Governance memberikan rekomendasi pada sistem 
pemerintahan yang menekankan kesetaraan antara lembaga-
lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sector 
swasta, masyarakat madani.Kesepakan tersebut mencangkup 
keseluruhan bentuk mekanisme, proses lembaga-lembaga dimana 
warga menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan 
menjembatani perbedaan antara mereka. 

Indicator good governance adalah jika produktif dan 
memperlihatkan hasil dengan indicator ekonomi rakyat 
meningkatkan baik dalam aspek produktivitas maupun dalam 
daya belinya, kesejahteraan spiritualitasnya terus meningkat 
dengan indicator rasa aman, dan bahagia serta sense of 
nationality. 
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C. PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE  
Lembaga administrasi Negara (LAN) menyimpulakan 

paling tidak ada 9 (Sembilan) aspek fundamental dalam 
perwujudan good govermance yaitu: 
1. Partisipasi (participation) 
 Pada partisipasi masyarakat diharapkan warga masyarakat 

mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik 
langsung maupun tidak langsung (Lembaga 
Perwakilan).Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam 
seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sector 
kehidupan sosial, selain kehidupan politik, maka regulasi 
birokrasi harus diminamalisasi. Tujuannya adalah agar dunia 
usaha dapat dilakukan dengan efektif dan efesien, efesiensi 
pelayanan publik meliputi layanan yang tepat waktu dan 
biaya murah.Perubahan orientasi birokrasi dari yang dilayani 
menjadi birokrasi yang melayani masyarakat. 

2. Penegakan hukum (rule of law) 
 Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan kebijakan 

public memerlukan sistem dan aturan hukum. Tanpa ditipang 
oleh aturan hukum dan penegakan hukum secara 
konsekwen.Partisipasi publik dapat menjadi tindakan publik 
yang anarkis. 

 Penegakan hukum harus diimbangi dengan kometmen 
dengan karakter-karekter antara lain  
(1) Supremasi hukum (the supremacy of law) yakni 

didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, 
dijamin pelaksanaannya secara benar dan independen. 

(2) Partisipasi hukum (legal centainty), yakn setiap 
kehidupan berbangsa dan bernegara itu diatur oleh 
hukum yang jelas dan pasti. Masyarakat merasa aman 
karena pelanggar hukum tidak akan memiliki peluang 
untuk hidup apalagi berkembang. 

(3) Hukum yang responsif, yakni aturan hukum disusun 
berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu 
mengakomodir berbagai kebutuhan publik, tidak hanya 
mewakili kepentingan segelintri elit kekuasaan atau 
kelompok tertentu. 

- Mahasiswa mampu menjelaskan good governance dalam 
kerangka otonomi daerah 

 
B. PENGERTIAN DAN URGENSI GOOD GOVERNANCE 

Di Indonesia istilah good governance diterjemahkan 
dengan pemerintahan yang baik. Istilah ini pertama kali 
dipopulerkan oleh lembaga-lembaga dana internasional seperti 
World Bank, UNDP, dan IMF dalam rangka menjaga dan 
menjamin kelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada 
Negara-negara sasaran bantuan. 

Wacana Good Governance mendapatkan relevansinya di 
Indonesia dalam pandangan masarakat transparasi Indonesia. 
Dengan tiga sebab utama: 
- Pertama, krisis ekonomi politik masih terus menerus dan 

belum ada tanda-tanda akan segera berakhir.  
- Kedua, masih banyaknya korupsi dan berbagai macam 

bentuk penyimpangan dalam penyelanggaraan Negara.  
- Ketiga, kebijaksanaan otonomidaerah yang merupakan 

harapan besar bagi proses demokratisasi dan sekaligus 
kekhawatiran akangagalnya program tersebut.  

Alasan adalah masih belum optimalnya pelayanan 
birokrasi pemerintahan dan juga sector swasta dalam memenuhi 
kepentingan dan kepentingan public. 

Good Governance memberikan rekomendasi pada sistem 
pemerintahan yang menekankan kesetaraan antara lembaga-
lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sector 
swasta, masyarakat madani.Kesepakan tersebut mencangkup 
keseluruhan bentuk mekanisme, proses lembaga-lembaga dimana 
warga menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan 
menjembatani perbedaan antara mereka. 

Indicator good governance adalah jika produktif dan 
memperlihatkan hasil dengan indicator ekonomi rakyat 
meningkatkan baik dalam aspek produktivitas maupun dalam 
daya belinya, kesejahteraan spiritualitasnya terus meningkat 
dengan indicator rasa aman, dan bahagia serta sense of 
nationality. 
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(4) Penegakan hukum yang konsenten dan non-diskrimatif 
yakni penegakan hukum untuk semua orang tanpa 
pandang bulu. 

Independensi peradilan, yakni peradilan harus idependen 
tidak dipengaruhi oleh penguasa atau oleh yang lainnya. 

 
3. Transparan (tranparenci) 

Tranparasi (keterbukaan untuk umum) adalah unsur yang 
menopang tewujudnya good govenance yang menghasilkan 
pemerintahan yang bersih (clean government). Untuk tidak 
mengulangi kubangan korupsi yang berkepanjangan dan 
parah dan pengeloaan ekonomi Negara/pulik maka 
pemerintah harus menerapkan prinsip transparasi dalam 
proses kebijakan publik. Mekanisme penyelenggaran public 
harus terbuka. Untuk itu pengelolaan Negara/publik harus 
dilakukan secara transparan yakni: 
(1) penetapan posisi, jabatan atau kedudukan 
(2) kekayaan penjabat publik 
(3) pemberian penghargaan 
(4) penerapan kebijakan  yang terkait dengan pencerahan 

kehidupan 
(5) kesehatan 
(6) moralitas para penjabat dan aparatur pelayanan publik 
(7) keamanan dan ketertiban 
(8) kebijakan strategis untuk  pemecahan kehidupan 

masyarakat 
 

4. Responsive (responsivessnes) 
Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakat, jangan 
menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, 
tetapi harus proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan 
masyarakat, untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan 
strategis guna memenuhi kepentingan umum.Pemerintah 
harus memiliki Etika yang diperlukan ada dua yakni etika 
individual dan etika sosial.Pada etika individual adalah 
penyelenggara Negara agar memiliki kriteria kapabilitas dan 
loyalitas professional.Untuk etika sosial agar memiliki 
sensitifitas terhadap berbagai kebutuhan publik. Pemerintah 
itu bisa dikatakan baik jika melahirkan berbagai kebijakan 
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yang berdampak terhadap sebagaian besar warganya. 
Sebaliknya pemerintah itu menjadi buruk jika telah membuat 
sebagian besar warganya hidup tidak selayaknya, dan 
kesejahteraan hanya dinikmati oleh sebagian kecil elit 
birokrasi. 
 

5. Orientasi kesepakatan (consensus orientation) 
Untuk menjaga akuntabilitas dari proses pengelolaan tugas-
tugas pemerintah, dalam pengambilan berbagai kebijakan, 
jajaran pemerintah harus mengembangkan beberapa sikap, 
antara lain: 
(1) Optimistik, yakni sikap yang meperlihatkan bahwa setiap 

persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. 
Peluang untuk mencari putusan-putusan yang arif selalu 
ada, serta dalam koridor integritas, kejujuran, berbasis 
kompetensi dengan iktikat baik untuk memberikan 
pelayanan terbaik bagi rakyat. 

(2) keberanian, yakni keberanian pengambilan keputusan 
dan kebijakan dengan penuh integritas dan kejujuran, 
sesuai dengan prosedur yang benar, tabah dan ulet, tidak 
takut dengan intimidasi, tekanan atau desakan elit politik, 
elit penguasa yang lebih tinggi, kelompok dan organisasi 
tertentu. 

Keadilan yang berwatak kemurahan hati yakni kemampuan 
untuk menyeimbangkan atas orang atau kelompok dengan 
etik. Melaksanakan pelayanan publik yang berbasis 
integritas, kejujuran dan kesamaan.Menghindari 
kecemburuan, kecemburuan dan keretakan sosial, yang pada 
akhirnya akan menimbulkan ketidak setabilan dalam 
kehidupan publik. 
 

6. Kesetaraan / Keadilan (equity) 
Kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. 
Asas ini harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh 
semua penyelenggara Negara pemerintahan baik di pusat 
maupun di daerah, karena kenyataan sosiologis Indonesia 
sebagai bangsa yang majemuk, baik etnis, agama maupun 
budaya. Dalam Q.S Al Hujurat ayat 13 digambarkan bahwa 
manusia diciptakan dalam kesetaraan dan keberagaman. 

(4) Penegakan hukum yang konsenten dan non-diskrimatif 
yakni penegakan hukum untuk semua orang tanpa 
pandang bulu. 

Independensi peradilan, yakni peradilan harus idependen 
tidak dipengaruhi oleh penguasa atau oleh yang lainnya. 

 
3. Transparan (tranparenci) 

Tranparasi (keterbukaan untuk umum) adalah unsur yang 
menopang tewujudnya good govenance yang menghasilkan 
pemerintahan yang bersih (clean government). Untuk tidak 
mengulangi kubangan korupsi yang berkepanjangan dan 
parah dan pengeloaan ekonomi Negara/pulik maka 
pemerintah harus menerapkan prinsip transparasi dalam 
proses kebijakan publik. Mekanisme penyelenggaran public 
harus terbuka. Untuk itu pengelolaan Negara/publik harus 
dilakukan secara transparan yakni: 
(1) penetapan posisi, jabatan atau kedudukan 
(2) kekayaan penjabat publik 
(3) pemberian penghargaan 
(4) penerapan kebijakan  yang terkait dengan pencerahan 

kehidupan 
(5) kesehatan 
(6) moralitas para penjabat dan aparatur pelayanan publik 
(7) keamanan dan ketertiban 
(8) kebijakan strategis untuk  pemecahan kehidupan 

masyarakat 
 

4. Responsive (responsivessnes) 
Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakat, jangan 
menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, 
tetapi harus proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan 
masyarakat, untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan 
strategis guna memenuhi kepentingan umum.Pemerintah 
harus memiliki Etika yang diperlukan ada dua yakni etika 
individual dan etika sosial.Pada etika individual adalah 
penyelenggara Negara agar memiliki kriteria kapabilitas dan 
loyalitas professional.Untuk etika sosial agar memiliki 
sensitifitas terhadap berbagai kebutuhan publik. Pemerintah 
itu bisa dikatakan baik jika melahirkan berbagai kebijakan 
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7. Efektivitas (effectiveness) dan efesiensi (eficiency) 
Untuk memenuhi kreteria efektif dan efesien yakni 
berdayaguna dan berhasil guna.Kreteria efektivitas biasanya 
diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau 
sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai 
kelompok dan lapisan sosial.Sedangkan efesiensi diukur 
dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi 
kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang 
dipakai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan 
tersebut termasuk dalam katagori pemerintahan yang efisien. 
 

8. Akuntabilitas (accountability) 
Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban penjabat public 
terhadap masyarakat yang memberinya kewengan untuk 
mengurusi kepentingan mereka. Setiap penjabat publik 
dituntut untuk mempertanggung jawabkan semua kebijakan, 
perbuatan, moral maupun netralitas sikapnya terhadap 
mastarakat.  
Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas 
vertikal dan horizontal.Akuntabilitas vertikal menyangkut 
hubungan antara pemegang kekuasaan dengan rakyat, antara 
pemerintah dan warganya.Rakyat melalui partai politik, LSM 
dan institusi-institusi lainnya berhak meminta pertanggung 
jawaban kepada pemegang kekuasaan Negara. Pemegang 
kekuasaan atau jabatan publik dalam struktur kenegaraan 
harus menjelaskan kepada rakyat apa yang telah, sedang dan 
akan dilakukannya di masa yang akan datang sebagai wujud 
akuntabilitas manajerialnya terhadap publik yang 
memberiknya kewenangan 
 

9. Visi strategis (strategic vision) 
Untuk itu sudah saatnya komponen bangsa bersatu dan 
memikirkan tentang bangsanya ke depan dengan langkah-
langkah perwujudan good governance: 
a. Pengutan  fungsi dan peran Lembaga Perwakilan  
b. Kemandirian lembaga peradilan 
c. Aparatur pemerintahan yang professional dan penuh 

integritas 
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d. Masyarakat madani (civil society) yang kuat dan 
partisipasif 

e. Pengaruh utama otonomi daerah 
 

D. Good Governance dalam kerangka otonom daerah 
Perubahan paradigma penyelengaraan pemerintah Daerah, 

dari sentralisasi ke desntralisasi, dan terpusatnya kekuasaan dari 
pemerintah (eksekutif) ke power sharing antara eksekutif dan 
legislative daerah harus ditindaklanjuti dengan perubahan 
menejemen pemerintah Daerah. Dari sisi manajemen pemerintah 
daerah harus terjadi perubahan nilai yang semula menganut 
proses manajemen yang berinteraksi kepada kepentingan internal 
organisasi pemerintah kepada kepentingan eksternal disertai 
dengan peningkatan pelayanan dan pendelegasian sebagian 
disertai dengan peningkatan dan pendelegasian sebagai tugas 
pelayanan pemerintah ke masyarakat. Good Governance 
merupakan Faktor kunci dalam otonom daerah karena 
penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya betul-betul akan 
terealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan prinsip good 
governance. 

 
E. Clean and Good Governance dan Kontrol Sosial 

Korupsi adalah suatu permasalahan besar yang merusak 
keberhasilan pembangunan nasional.Korupsi adalah tingkah laku 
individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna 
mengeruk keuntungan pribadimerugikan kepentingan umum dan 
Negara.Korupsi sebagai tindakan yang merugikan kepentingan 
umum dan masyarkat luas demi keuntungan pribadi atau 
kelompok tertentu.Korupsi merupakan akar kemiskinan.Korupsi 
menjadikan ekonomi menajadi biaya tinggi, polilitik yang tidak 
sehat, dan moralitas yang terus menerus merosot. Menurut Kwik 
Kian Gie, di Indonesia memperkirakan kekayaan Negara yang 
dikorup dalam bentuk pencurian pertahun (2002-2003 mencaapi 
144 triliun rupiah (lebih besar dari pada APBN pada tahun yang 
sama. 

Hasil survey persepsi publik mengenai Political and 
economic Risk Consultancy (PERC) sejak 1998-2005 
menempatkan Indonesia pada pososi yang buruk dalam hal 
korupsi.PERC yang berkantor di Hongkong pada tahun 2002 

7. Efektivitas (effectiveness) dan efesiensi (eficiency) 
Untuk memenuhi kreteria efektif dan efesien yakni 
berdayaguna dan berhasil guna.Kreteria efektivitas biasanya 
diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau 
sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai 
kelompok dan lapisan sosial.Sedangkan efesiensi diukur 
dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi 
kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang 
dipakai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan 
tersebut termasuk dalam katagori pemerintahan yang efisien. 
 

8. Akuntabilitas (accountability) 
Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban penjabat public 
terhadap masyarakat yang memberinya kewengan untuk 
mengurusi kepentingan mereka. Setiap penjabat publik 
dituntut untuk mempertanggung jawabkan semua kebijakan, 
perbuatan, moral maupun netralitas sikapnya terhadap 
mastarakat.  
Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas 
vertikal dan horizontal.Akuntabilitas vertikal menyangkut 
hubungan antara pemegang kekuasaan dengan rakyat, antara 
pemerintah dan warganya.Rakyat melalui partai politik, LSM 
dan institusi-institusi lainnya berhak meminta pertanggung 
jawaban kepada pemegang kekuasaan Negara. Pemegang 
kekuasaan atau jabatan publik dalam struktur kenegaraan 
harus menjelaskan kepada rakyat apa yang telah, sedang dan 
akan dilakukannya di masa yang akan datang sebagai wujud 
akuntabilitas manajerialnya terhadap publik yang 
memberiknya kewenangan 
 

9. Visi strategis (strategic vision) 
Untuk itu sudah saatnya komponen bangsa bersatu dan 
memikirkan tentang bangsanya ke depan dengan langkah-
langkah perwujudan good governance: 
a. Pengutan  fungsi dan peran Lembaga Perwakilan  
b. Kemandirian lembaga peradilan 
c. Aparatur pemerintahan yang professional dan penuh 

integritas 
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berpandangan bahwa masalah korupsi di Indonesia dapat terus 
memburuk.Seluruh sistem hukum Nasional berantakan, 
pengadilan tidak mampu menawarkan perlindungan. 

Korupsi juga menyebkan mutu pembangunan manusia 
Indonesia di tahun 2004, seperti dilansir oleh UNDP, berada pada 
rangking 111, setingkat diatas Vietnam, tetapi jauh di bawah 
Negara-negara tetangga di Asia Tenggara, dan bahkan di bawah 
Srilanka. 

Korupsi bisa terjadi jika peluang dan keinginan ada dalam 
waktu yang bersamaan. Pada prinsipnya, korupsi tidak dapat 
ditangkal hanya dengan satu cara, karena korupsi ibarat air”, ia 
akan mengalir ke berbagai tempat di mana ia dapat mengalir. 
Dengan demikian penanggulangan korupsi dilakukan dengan 
pendekatan komprehensif dan sistimatik yang menjangkau 
seluruh bagian ranah kehidupan manusia yang saling terkait, 
terpadu dan simultan: Pertama, adanya political will dan political 
action dari penjabat Negara dan pimpinan lembaga pemerintah 
pada setiap satuan kerja organisasi untuk melakukan langkah 
proaktif mencegah dan memberantas prilaku tindak pidana 
korupsi. Kedua, penegakan hukum secara adil. Contoh Cina, 
eksekusi mati bagi koruptor, membuat sejumlah penjabat tinggi 
dan pengusaha menjadi jera untuk melakukan tindakan korupsi. 
Ketiga, membangun lembaga-lembaga yang mendukung upaya 
pencegahan korupsi, misalnya komisi Ombudsman sebagai 
lembaga yang memeriksa pengaduan pelayanan administrasi 
publik yang buruk. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Tim 
Tastipkor (Tim penuntasan tindak pidana korupsi) dengan tugas 
melakukan investigasi individu dan lembaga. Keempat, 
membangun mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang 
menjamin terlaksananya praktek good & clean governance, baik 
di sector pemerintah, bisnis, maupun nirlaba atau organisasi 
kemasyarakatan. Keliama, memberikan pendidikan anti korupsi, 
baik melalui pendidikan formal (SD sampai dengan Perguruan 
Tinggi) maupun non formal. Sejak Pra sekolah sampai dengan 
Perguruan Tinggi, diajarkan bahwa korupsi adalah kejahatan, 
bentuk korupsi adalah mengambil barang yang bukan haknya. 
Keenam, gerakan religiusitas; gerakan membangun kesadaran 
keagamaan dan mengembangkan spiritualitas anti-korupsi, 
sehingga terbangun spiritual atmosphere dan budaya kerja yang 
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anti-korupsi dalam lingkungan instansi pemerintah, dunia usaha, 
masyarakat. 

 
RANGKUMAN 

Good governance adalah pelaksanaan ekonomi, politik dan 
administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Untuk 
mewujudkan good governance yang ideal, dalam menjalankan 
pemerintahannya harus memperhatikan  transparansi serta partisipasi, 
penegakan hukum, responsive, orientasi kesepakatan, keadilan, 
efektivitas, akuntabilitas dan partisipasi, Faktor diatas merupakan 
kunci untuk mencapainya. Hal ini berlaku untuk semua otonomi 
daerah (good governance dalam kerangka otonomi daerah) 
 
TUGAS 
1. Jelaskan unsur-unsur yang berlaku umum bagi negara yang 

menjalankan tata kelola good governance? 
2. Jelaskan sebab-sebab Indonesia belum termasuk dalam tata kelola 

good governance? 
3. Menurut pendapatmu, apakah pemerintahan di kota Pontianak 

termasuk kategori good governance, jelaskan secara lugas? 
 
 
 
 
 
 
 

berpandangan bahwa masalah korupsi di Indonesia dapat terus 
memburuk.Seluruh sistem hukum Nasional berantakan, 
pengadilan tidak mampu menawarkan perlindungan. 

Korupsi juga menyebkan mutu pembangunan manusia 
Indonesia di tahun 2004, seperti dilansir oleh UNDP, berada pada 
rangking 111, setingkat diatas Vietnam, tetapi jauh di bawah 
Negara-negara tetangga di Asia Tenggara, dan bahkan di bawah 
Srilanka. 

Korupsi bisa terjadi jika peluang dan keinginan ada dalam 
waktu yang bersamaan. Pada prinsipnya, korupsi tidak dapat 
ditangkal hanya dengan satu cara, karena korupsi ibarat air”, ia 
akan mengalir ke berbagai tempat di mana ia dapat mengalir. 
Dengan demikian penanggulangan korupsi dilakukan dengan 
pendekatan komprehensif dan sistimatik yang menjangkau 
seluruh bagian ranah kehidupan manusia yang saling terkait, 
terpadu dan simultan: Pertama, adanya political will dan political 
action dari penjabat Negara dan pimpinan lembaga pemerintah 
pada setiap satuan kerja organisasi untuk melakukan langkah 
proaktif mencegah dan memberantas prilaku tindak pidana 
korupsi. Kedua, penegakan hukum secara adil. Contoh Cina, 
eksekusi mati bagi koruptor, membuat sejumlah penjabat tinggi 
dan pengusaha menjadi jera untuk melakukan tindakan korupsi. 
Ketiga, membangun lembaga-lembaga yang mendukung upaya 
pencegahan korupsi, misalnya komisi Ombudsman sebagai 
lembaga yang memeriksa pengaduan pelayanan administrasi 
publik yang buruk. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Tim 
Tastipkor (Tim penuntasan tindak pidana korupsi) dengan tugas 
melakukan investigasi individu dan lembaga. Keempat, 
membangun mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang 
menjamin terlaksananya praktek good & clean governance, baik 
di sector pemerintah, bisnis, maupun nirlaba atau organisasi 
kemasyarakatan. Keliama, memberikan pendidikan anti korupsi, 
baik melalui pendidikan formal (SD sampai dengan Perguruan 
Tinggi) maupun non formal. Sejak Pra sekolah sampai dengan 
Perguruan Tinggi, diajarkan bahwa korupsi adalah kejahatan, 
bentuk korupsi adalah mengambil barang yang bukan haknya. 
Keenam, gerakan religiusitas; gerakan membangun kesadaran 
keagamaan dan mengembangkan spiritualitas anti-korupsi, 
sehingga terbangun spiritual atmosphere dan budaya kerja yang 
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BAB XI 
MASYARAKAT MADANI 

 
 
 
 

A. PETA KONSEP, KOMPETENSI, DAN TUJUAN 
PEMBELAJARAN MASYARAKAT MADANI 
 
1. Peta Konsep 

 
2. Kompetensi 

- Mahasiswa memahami arti masyarakat madani 
- Mahasiswa memahami sejarah perkembangan masyarakat 

madani 
- Mahasiswa memahami karakteristik masyarakat madani 
- Mahasiswa memahami pilar penegak masyarakat madani 
- Mahasiswa memahami masyarakat madani dan 

demokratisasi Pancasila 
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3. Tujuan Pembelajaran Madani 
- Mahasiswa mampu menjelaskan arti masyarakat madani 
- mampu menjelaskan sejarah perkembangan masyarakat 

madani 
- Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik masyarakat 

madani 
- Mahasiswa mampu menjelaskan pilar penegak 

masyarakat madani 
- Mahasiswa mampu menjelaskan masyarakat madani dan 

demokratisasi Pancasila 
 
B. PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI 

Dalam mendefinisikan terma masyarakat madani ini 
sangat bergantung pada kondisi sosi-kultural suatu bangsa, 
Karena bagaimanapun konsep masyarakat madani merupakan 
bangunan terma yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa 
Barat. 

Sebagai titik tolak, disini akan dikemukakan beberapa 
definisi masyarakat madani dari berbagai pakar di berbagai 
Negara yang menganalisa dan mengkaji fenomena masarakat 
madani. 

Pertama, definisi yang dikemukakan oleh Zbigniew Rau 
dengan latar belakang kajian pada kawasan Eropa Timur dan Uni 
Soviet. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud masyarakat madani 
merupakan suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang 
mengandalkan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat 
mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-
nilai yang mereka yakini. Oleh karena itu yang dimaksud dengan 
masyarakat madani adalah sebuang ruang yang bebas dari 
pengaruh keluarga dan kekuasaan Negara. Cirinya adalah 
individualisme, pasar (market) dan pluralisme. Batasnya menurut 
Rau adalah menekan adanya ruang hidup dalam kehidupan sehari-
hari serta memberikan integritas sistem nilai yang harus ada 
dalam masyarakat madani, yakni individualisme pasar (market) 
dan fluralisme. 

Kedua, Oleh Han sung-jo dengan latar belakang kasus 
Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa masyarakat madani 
merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan 
menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang 
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terbebas dari Negara, suatu ruang public yang mampu 
mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama 
mengakui norma-norma yang menjadi sumber daya  yang menjadi 
identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya akan 
terdapat kelompok inti dalam civil society ini. 

Konsep ini menekan pada adanya ruang public (public 
sphere) serta mengandung 4 ciri dan persyaratan bagi 
terbentuknya masyarakat madani: pertama diakui dan dilindungi 
hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat dan mandiri dari 
Negara. Kedua: adanya ruang public yang memberikan kebebasan 
bagi siapapun dalam mengartikulasi isu-isu public. Ketiga, 
terdapat gerakan gerakan kemasyarakatan yang berdasarkan pada 
nilai-nilai budaya tertentu. Keempat, terdapat kelompok inti di 
kelomppok pertengahan yang membakar dalam masyarakat yang 
menggerakan masyarakat dan melakukan modernisasi sosial 
ekonomi. 

Ketiga, definisi yang dilakukan oleh Kim Sunhyuk, juga 
dalam konteks Korea Selatan. Ia mengemukakan bahwa yang 
dimaksud suatu masyarakat madani adalah suatu satuan yang 
terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri 
menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat 
yang secara relative otonom dari Negara, yang merupakan satuan-
satuan dasar dari (re) produksi dan masyarakat politik yang 
mampu melakukan kegiatan politik dari suatu ruang public, guna 
menyatan kepedulian mereka dan memajukan kepentingan-
kepentingan meraka menurut prinsip-prinsip pluralisme dan 
pengelolaan yang mandiri. 

Definisi ini menekankan pada organisasi-organisasi 
kemasyarakatan yang relative memposisikan secara otonom dari 
pengaruh dan kekuasaan Negara. Eksestensi organisasi-organisasi 
ini memasyarakatkan adanya ruang public (public sphere) yang 
memungkinkan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan 
tertentu. 

Di Indonesia, termasuk masyarakat madani mengalami 
penerjemahan yang berbeda-beda dengan sudut pandang berbeda 
pula, seperti masyarakat madani sendiri, masyarakat sipil, 
masyarakat kewargaan, masyarakat warga dan ciliv society (tanpa 
diterjemahkan). Terjemah makna masyarakat ini, banyak diikuti 
oleh para cendikawan dan ilmuan di Indonesia, seperti Nurcholish 

3. Tujuan Pembelajaran Madani 
- Mahasiswa mampu menjelaskan arti masyarakat madani 
- mampu menjelaskan sejarah perkembangan masyarakat 

madani 
- Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik masyarakat 

madani 
- Mahasiswa mampu menjelaskan pilar penegak 

masyarakat madani 
- Mahasiswa mampu menjelaskan masyarakat madani dan 

demokratisasi Pancasila 
 
B. PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI 

Dalam mendefinisikan terma masyarakat madani ini 
sangat bergantung pada kondisi sosi-kultural suatu bangsa, 
Karena bagaimanapun konsep masyarakat madani merupakan 
bangunan terma yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa 
Barat. 

Sebagai titik tolak, disini akan dikemukakan beberapa 
definisi masyarakat madani dari berbagai pakar di berbagai 
Negara yang menganalisa dan mengkaji fenomena masarakat 
madani. 

Pertama, definisi yang dikemukakan oleh Zbigniew Rau 
dengan latar belakang kajian pada kawasan Eropa Timur dan Uni 
Soviet. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud masyarakat madani 
merupakan suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang 
mengandalkan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat 
mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-
nilai yang mereka yakini. Oleh karena itu yang dimaksud dengan 
masyarakat madani adalah sebuang ruang yang bebas dari 
pengaruh keluarga dan kekuasaan Negara. Cirinya adalah 
individualisme, pasar (market) dan pluralisme. Batasnya menurut 
Rau adalah menekan adanya ruang hidup dalam kehidupan sehari-
hari serta memberikan integritas sistem nilai yang harus ada 
dalam masyarakat madani, yakni individualisme pasar (market) 
dan fluralisme. 

Kedua, Oleh Han sung-jo dengan latar belakang kasus 
Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa masyarakat madani 
merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan 
menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang 
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Madjid, M. Dawam rahardjo, Azumardi Azra dan sebagainya. 
Dan pada prinsipnya konsep masyarakat madani adalah sebuah 
tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, 
demokrasi, dan berkeadaban serta menghargai akan adanya 
pluralisme (kemajemukan). 

Masyarakat madani; konsep ini merupakan penerjemahan 
dari istilah konsep civil society yang pertama kali digulirkan oleh 
Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada simplosium 
nasional dalam rangka forum ilmiah pada festival Istiqlal, 26 
September hendak menujukan bahwa masyarakat yang ideal 
adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. 

Masyarakat Sipil; merupakan penurunan langusung dari 
terma civil society. Istilah ini banyak dikemukakan oleh Mansour 
Fakih untuk menyebutkan persyaratan masyarakat dan Negara 
dalam rangka proses penciptaan dunia secara mendasar, baru dan 
lebih baik. 

Masyarakat kewarganegaraan; konsep ini pertama 
digulirkan dalam sebuah seminar asosiasi Ilmu Politik Indonesia 
XII di Kupang NTT, wacana ini digulirkan oleh M. Ryas Rasyid 
dengan tulisanya “Perkembangan Pemikiran Masyarakat 
Kewargaan”, Riswanda Immawan dengan karyanya Rekrutmen 
Kepemimpinan dalam Masyarakat kewargaan dalam politik 
Malaysia. Konsep ini merupakan konsep keinginan untuk 
menciptakan warga negara sebagai bagian integral Negara yang 
mempunyai andil dalam setiap perkembangan dan kemajuan 
Negara (state) 

Selain itu konsep ini juga digulirkan oleh Muhammad AS. 
Hikam. Menurutnya konsep civil society yang merupakan warisan 
wacana yang berasal dari Eropa Barat, akan lebih mendekati 
substansinya jika tetap disebutkan dalam istilah aslinya. Menurut 
pengertianya civil society (dengan memegang konsep 
de’Tocqueville) adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang 
terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (self-
supporting), kemandirian tinggi berharapan dengan Negara, dan 
keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hokum yang 
diikuti olehwarganya. Sebagai ruang public, civil society 
merupakan suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya 
perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh 
kondisi kehidupan material, dan tidak terserap dalam jaringa-



| 117Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)

jaringan kelembagaan politik resmi. Didalamnya tersirat 
pentingnya suatu ruang public yang bebas (the public sphere). 
Tempat dimana komunikasi yang bebas biasa dilakukan oleh 
warga masyarakat. Warga dapat mengemabangkan kepribadian 
dan memberi peluangnbagi pemuasan kepentingannya secara 
bebas tanpa paksaan. 

Di Indonesia masyarakat madani bermuara pada perlunya 
penguatan masyarakat (warga) dalam komunitas Negara untuk 
mengimbangi dan mampu mengontrol kebijakan Negara (policy 
of state). Penggunaan masyarakat sebagai persyarat untuk 
mencapai kekuatan berganing masyarakat yang cerdas di LSM. 
Mampu berdiri secara mandiri dihadapan Negara, terdapan ruang 
public dalam mengemukakan pendapat, mengutnya posisi kelas 
menengah dalam komunitas masyarakat, adanya independensi 
pers sebagai bagian dari sosial control, membudayakan kerangka 
hidup demokratis, toleran serta memiliki peradaban dan keadaban 
yang tinggi. 

 
C. SEJARAH PERKEMBAGAN MASYARAKAT MADANI 

Konsep masyarakat madani bukan merupakan suatu 
konsep yang final dan sudah jadi, melainkan ia merupakan sebuah 
wacana yang harus dipahami sebagai suatu proses. Untuk 
memahami haruslah dianalisa secara historis. Wacana masyarakat 
madani merupakan konsep yang berasal dari golakan politik dan 
sejarah masyarakat Eropa barat yang mengalami transformasi dari 
kehidupan feudal menuju kehidupan masyarakat industry 
kapasitas. Awal wacana konsep masyarakat madani mulai dari 
Aristoteles dan Cirero sampai Antonio gramsci dan 
de’Tocquiville bahkan Manfred Ridel, Cohen dan Arato sampai 
M. Dawam Raharjo. 

Menurut Aristoteles (384-322 SM): masyarakat madani 
dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah 
koinanina politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga 
dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi 
politik dan pengambilan keputusan. Istilah koinania politike 
digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat politis dan 
etis dimana warga Negara di dalamnya berkedudukan di depan 
hukum.  

Madjid, M. Dawam rahardjo, Azumardi Azra dan sebagainya. 
Dan pada prinsipnya konsep masyarakat madani adalah sebuah 
tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, 
demokrasi, dan berkeadaban serta menghargai akan adanya 
pluralisme (kemajemukan). 

Masyarakat madani; konsep ini merupakan penerjemahan 
dari istilah konsep civil society yang pertama kali digulirkan oleh 
Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada simplosium 
nasional dalam rangka forum ilmiah pada festival Istiqlal, 26 
September hendak menujukan bahwa masyarakat yang ideal 
adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. 

Masyarakat Sipil; merupakan penurunan langusung dari 
terma civil society. Istilah ini banyak dikemukakan oleh Mansour 
Fakih untuk menyebutkan persyaratan masyarakat dan Negara 
dalam rangka proses penciptaan dunia secara mendasar, baru dan 
lebih baik. 

Masyarakat kewarganegaraan; konsep ini pertama 
digulirkan dalam sebuah seminar asosiasi Ilmu Politik Indonesia 
XII di Kupang NTT, wacana ini digulirkan oleh M. Ryas Rasyid 
dengan tulisanya “Perkembangan Pemikiran Masyarakat 
Kewargaan”, Riswanda Immawan dengan karyanya Rekrutmen 
Kepemimpinan dalam Masyarakat kewargaan dalam politik 
Malaysia. Konsep ini merupakan konsep keinginan untuk 
menciptakan warga negara sebagai bagian integral Negara yang 
mempunyai andil dalam setiap perkembangan dan kemajuan 
Negara (state) 

Selain itu konsep ini juga digulirkan oleh Muhammad AS. 
Hikam. Menurutnya konsep civil society yang merupakan warisan 
wacana yang berasal dari Eropa Barat, akan lebih mendekati 
substansinya jika tetap disebutkan dalam istilah aslinya. Menurut 
pengertianya civil society (dengan memegang konsep 
de’Tocqueville) adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang 
terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (self-
supporting), kemandirian tinggi berharapan dengan Negara, dan 
keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hokum yang 
diikuti olehwarganya. Sebagai ruang public, civil society 
merupakan suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya 
perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh 
kondisi kehidupan material, dan tidak terserap dalam jaringa-
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Civilies, yakni sebuah komunitas yang mendominasi 
komunitas yang lain. Cirero lebih konsep Aristoteles diikuti oleh 
Macrus Tullius Cinero (106-43SM) dengan istilah societies 
mengedepankan pada konsep kota (city state) yakni untuk 
menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk korporasi lainnya 
sebagai kesatuan yang terorganisi. 

Dikembangkan lagi oleh Hobbes (1588-1679M) 
menurutnya masyarakat madani harus memiliki kekuasaan 
mutlak, agar mampu sepenuhnya mengontrol dan mengawasi 
secara ketat pola-pola interaksi (perilaku politik) setiap warga 
Negara. Dan John Locke (1632-1704) mengatakan bahwa 
keharian masyarakat madani untuk melindungi kebebasan dan 
hak milik setiap warga Negara. Konsekwensinya tidak boleh 
absolute dan harus membatasi peran wilayah, masyarakat dan 
diberikan ruang manusiawi bagi warga Negara untuk memperoleh 
haknya secara adil dan proporsional. Sementara Adam Ferguson 
menekankan bahwa masyarakat madani pada sebuah visi etnis 
dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman ini digunakan 
untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh 
revolusi industry dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya 
perbedaan antara public dan individu. 

Alexix de Tocquevile: masyarakat madani sebagai entitas 
penyeimbang kekuatan Negara.  Bagi de Tocquevile, kekuatan 
politik dan masyarakat madani-lah yang menjadikan demokrasi di 
Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas, 
kemandirian dan kapasitas politik di dalam masyarakat madani, 
maka warga Negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol 
kekuatan Negara. 

Paradigma Tocquaville ini lebih menekankan masyarakat 
madani sebagai sesuatu yang tidak apriori subordinatif terhadap 
Negara. Ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup 
tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang 
(balancing force) untuk menahan kecenderungan intervensionis, 
bahkan menjadi sumber legitimasidan mampu melahirkan kritis 
reflektif (reflective force) untuk mengurangi frekuensi konflik 
dalam masyarakat sebagai akibat proses formasi sosial modern. 
Masyarakat madani tidak hanya berorientasi pada kepentingan 
idividu, tetapi juga sensitive terhadap kepentingan public. 
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Menurut Dawam Rahardjo konsep masyarakat madani 
adalah kolaborasi pemikiran Alexis de Tocqueville dan Robert 
Wuthnow dania mengatakan bahwa peranan pasar (market) sangat 
menentukan unsur-unsur dalam masyarakat madani (Negara dan 
hubungan sosial yang bersifat sukarela/voluntary) (model A). 
Berbeda dengan pandangan ini, menurut Wuthnow, dalam 
hubungan antar unsur-unsur pokok masyarakat madani, factor 
voluntary sangat mentukan pola interaksi antar Negara dan pasar 
sebagaimana yang diilustrasikan dua model berikut: 

 
 

Model Tiga Komponen 
 

 
 

Hubungan antara Komponen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Note :  The essence of state-------Ceorcion 
  Private Sector----------Market Mechanism for profit. 

Voluntary 

STATE Market 

Civilies, yakni sebuah komunitas yang mendominasi 
komunitas yang lain. Cirero lebih konsep Aristoteles diikuti oleh 
Macrus Tullius Cinero (106-43SM) dengan istilah societies 
mengedepankan pada konsep kota (city state) yakni untuk 
menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk korporasi lainnya 
sebagai kesatuan yang terorganisi. 

Dikembangkan lagi oleh Hobbes (1588-1679M) 
menurutnya masyarakat madani harus memiliki kekuasaan 
mutlak, agar mampu sepenuhnya mengontrol dan mengawasi 
secara ketat pola-pola interaksi (perilaku politik) setiap warga 
Negara. Dan John Locke (1632-1704) mengatakan bahwa 
keharian masyarakat madani untuk melindungi kebebasan dan 
hak milik setiap warga Negara. Konsekwensinya tidak boleh 
absolute dan harus membatasi peran wilayah, masyarakat dan 
diberikan ruang manusiawi bagi warga Negara untuk memperoleh 
haknya secara adil dan proporsional. Sementara Adam Ferguson 
menekankan bahwa masyarakat madani pada sebuah visi etnis 
dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman ini digunakan 
untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh 
revolusi industry dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya 
perbedaan antara public dan individu. 

Alexix de Tocquevile: masyarakat madani sebagai entitas 
penyeimbang kekuatan Negara.  Bagi de Tocquevile, kekuatan 
politik dan masyarakat madani-lah yang menjadikan demokrasi di 
Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas, 
kemandirian dan kapasitas politik di dalam masyarakat madani, 
maka warga Negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol 
kekuatan Negara. 

Paradigma Tocquaville ini lebih menekankan masyarakat 
madani sebagai sesuatu yang tidak apriori subordinatif terhadap 
Negara. Ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup 
tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang 
(balancing force) untuk menahan kecenderungan intervensionis, 
bahkan menjadi sumber legitimasidan mampu melahirkan kritis 
reflektif (reflective force) untuk mengurangi frekuensi konflik 
dalam masyarakat sebagai akibat proses formasi sosial modern. 
Masyarakat madani tidak hanya berorientasi pada kepentingan 
idividu, tetapi juga sensitive terhadap kepentingan public. 
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  Voluntary--------------------------Voluntary, non profit,  
  non coercive. 

 
D. KAREKTERISTIK MASYARAKAT MADANI 

Karakteristik masyarakat madani dimaksudkan untuk 
menjelaskan dan merealisir wacana yang diperlukan prasyarat. 
Prasyarat menjadi hal yang sngat penting (tidak dapat dipisahkan) 
merupakan satu kesatuan yang integral, menjadi dasar 
eksistensinya. Karakteristik tersebut antara lain adalah free public 
sphere, Demokratis, toleran, pluralism, keadlian sosial (social 
justice), dan berkeadaban. 
1. Free public sphere 
 Adalah adnya ruang public yang bebas sebagai sarana dalam 

mengemukakan pendapat. Kebebasan individu dalam 
posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi 
wacana praktis politik tanpa mengalami distorsi dan 
kekhawatiran. Masyarakat sebagai warga Negara memiliki 
akses penuh terhadap setiap kegiatan public. 

2. Demokrasi 
 Salah satu syarat mutlak bagi penegakan masyarakat madani 

(civil society) yang murni (genuine). Tanpa demokrasi 
masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Demokrasi adalah 
suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan 
oleh, dari dan untuk warga Negara. Warga Negara memiliki 
kebebasan penuh untuk melakukan aktivitasnya. Demokrasi 
berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan 
interaksi dengan masyarakat sekitar tidak 
mempertimbangkan, suku ras dan agama. Penegakan 
demokrasi mecakup berbagai bentuk aspek kehidupan seperti, 
sosial, politik, budaya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. 

3. Toleran 
 Toleran merupakan sikap yang menunjukkan saling 

menghargai, menghormati aktivitas yang dilakukan oleh 
orang lain. Toleransi memungkinkan adanya kesadaran 
masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati 
pendapat yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang 
berbeda. Sikap toleran menghasilkan adanya tata cara 
pergaulan yang “enak” antara sesama kelompok-kelompok 
yang berbeda, maka hasil itu harus dipahami sebagai 
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“hikmah” atau “manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar 
(nurcholish). Masayarakat madani lebih dari gerakan pro 
demokrasi juga mengacu kepada kehidupan yang berkualitas 
yang tamaddun/berkeadaban/civility (Azyumardi) Masyarakat 
madani (civil society) menghajatkan sikap-sikap toleransi, 
yakni kesediaan invidu-individu untuk menerima beragam 
perbedaan pandangan politik dikalawangan warga bangsa. 

4. Pluralisme 
 Kemajemukan atau pluralism merupakan prasyarat bagi civil 

society. Menurut Nurcholish Madjid, pluralism adalah 
pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban 
(genuine engagement of diversities within the bonds of 
civility). Pluralisme merupakan suatu keharusan bagi 
keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme 
pengawasan dan pengimbangan (check and balance). 

 Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui 
dan menerima kenyataan masyarakat yang mejemuk, tetapi 
harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima 
kenyataan pluralism itu sebagai acuan dan bernilai positif, 
merupakan rahmat Tuhan. 

5. Keadilan sosial (social justice) 
 Dimaksud untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian 

yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga 
Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.  

 Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan 
pemusatan salah satu aspek kehidupan pada suatu kelompok 
masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang 
sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang 
ditetapkan oleh pemerintah (penguasa). 

 
E. PILAR PENEGAK MASYARAKAT MADANI 

Pilar penegak masyarakat madani adalah institusi yang 
menjadi bagian dari social control, seperti LSM, Pers, Supermasi 
HUkum, Perguruan tinggi dan Partai Politik. 

Fungsinya adalah mengkritisi kebijakan pemerintah dan 
memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pilar penegak tersebut 
menjadi prasyarat terwujudnya kekuatan masyarakat madani. 
Tugas pokok pilar penegak masyarakat madani: 

  Voluntary--------------------------Voluntary, non profit,  
  non coercive. 

 
D. KAREKTERISTIK MASYARAKAT MADANI 

Karakteristik masyarakat madani dimaksudkan untuk 
menjelaskan dan merealisir wacana yang diperlukan prasyarat. 
Prasyarat menjadi hal yang sngat penting (tidak dapat dipisahkan) 
merupakan satu kesatuan yang integral, menjadi dasar 
eksistensinya. Karakteristik tersebut antara lain adalah free public 
sphere, Demokratis, toleran, pluralism, keadlian sosial (social 
justice), dan berkeadaban. 
1. Free public sphere 
 Adalah adnya ruang public yang bebas sebagai sarana dalam 

mengemukakan pendapat. Kebebasan individu dalam 
posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi 
wacana praktis politik tanpa mengalami distorsi dan 
kekhawatiran. Masyarakat sebagai warga Negara memiliki 
akses penuh terhadap setiap kegiatan public. 

2. Demokrasi 
 Salah satu syarat mutlak bagi penegakan masyarakat madani 

(civil society) yang murni (genuine). Tanpa demokrasi 
masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Demokrasi adalah 
suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan 
oleh, dari dan untuk warga Negara. Warga Negara memiliki 
kebebasan penuh untuk melakukan aktivitasnya. Demokrasi 
berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan 
interaksi dengan masyarakat sekitar tidak 
mempertimbangkan, suku ras dan agama. Penegakan 
demokrasi mecakup berbagai bentuk aspek kehidupan seperti, 
sosial, politik, budaya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. 

3. Toleran 
 Toleran merupakan sikap yang menunjukkan saling 

menghargai, menghormati aktivitas yang dilakukan oleh 
orang lain. Toleransi memungkinkan adanya kesadaran 
masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati 
pendapat yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang 
berbeda. Sikap toleran menghasilkan adanya tata cara 
pergaulan yang “enak” antara sesama kelompok-kelompok 
yang berbeda, maka hasil itu harus dipahami sebagai 
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1. Lembaga Swadaya Masyarakat: mengadakan empowering 
(pemberdayaan) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang 
signifikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti advokasi, 
pelatihan dan sosialisasi program-program pembangunan 
masyarakat. 

2. Pers: berfungsi sebagai social control dengan cara 
mengkritisi dan menganalisa serta mempublikasikan 
kebijakan pemerintah. 

3. Supermasi Hukum; memberikan jaminan da pelindungan 
hukum terhadap segala bentuk penindasan. 

4. Perguruan Tinggi: menciptakan ide-ide alternative dan 
konstruktif untuk menjawab problematika yang dihadapi 
masyarakat. 

5. Partai Politik; sebagai wahana bagi warga Negara untuk 
menyalurkan aspirasi politik dan tempat ekspresi politik 
warga Negara. 

 
F. MASYARAKAT MADANI DAN DEMOKRATISASI 

PANCASILA 
Masyarakat madani di Indonesia merupakan format 

kehidupan alternative yang mengedepankan semangat demokrasi 
dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak azasi manusia. hal ini 
diberlakukan ketika Negara sebagai penguasa dan pemerintah 
tidak bisa menegakkan demokrasi dan hak azasi manusia dalam 
menjalankan kepemerintahannya. Konsep masyarakat madani 
menjadi alternative pemecahan, dengan pemberdayan dan 
penguatan daya control masyarakat terhadap kebijakan 
pemerintah yang pada akhirnya terwujud kekuatan masyarakat 
sipil yang mampu merealisasikan dan menegakkan konsep hidup 
yang demokratis dan menghargai hak-hak azasi manusia. 

Berbicara mengenai kemungkinan berkembangnya 
masyarakat  madani di Indonesia diawali dengan kasus-kasus 
pelanggaran HAM da penegakan kebebasan berpendapat, 
berserikat dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dimuka 
umum kemudian dilanjutkan dengan munculnya berbagai 
lembaga-lembaga non pemerintah yang mempunyai kekuatan dan 
bagian dari social control.  Sejak zaman Orde Lama dengan rezim 
Demokrasi Terpimpin (Soekarno), sudah terjadi manipulasi peran 
serta masyarakat untuk kepentingan politis dan terhegonomi, 



| 123Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)

hanya dijadikan alat legitimasi politik. Hal ini pada akhirnya 
mengakibatkan kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh anggota 
masyarakat dicurigai sebagai sebagai kontra-revolusi. Fonomena 
tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa di Indonesia pada 
masa soekarno pun mengalami kecenderungan untuk membatasi 
gerak dan kebebasan public dalam mengeluarkan pendapat. 

Sampai masa Orde Baru pun pengekangan demokrasi dan 
penindasan hak azasi manusia tersebut kian terbuka seakan 
menjadi tontonan gratis yang bisa dimiliki oleh siapapun bahkan 
untuk segala usia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai contoh kasus 
yang pada masa orde baru berkembang. Misalnya kasus 
perberedelan lembaga pers, seperti Aji, Detik dan Tempo. Selain 
itu, banyak terjadi pengambil alihan hak tanah rakyat oleh 
penguasa dengan alasan pembangunan, juga merupakan bagian 
dari penyelewengan dan penindasan hak azasi manusia, karena 
hak atas tanah yang secara sah memang dimiliki oleh rakyat, 
dipaksa dan diambil alih oleh penguasa hanya karena  alasan 
pembangunan yang sebenarnyea bersifat semu. 

Fenomena ini satu sisi merupakan sebuah fragmentasi 
kehidupan yang mengekang kebebasan warga Negara dalam 
lembaga pers yang nota bene memiliki fungsi sebagai bagian dari 
social control dalam menganalisa dan mensosialisasikan berbagai 
kebijakan yang betul-betul merugikan masyarakat. Disisi lain, 
banyak terjadi tindakan-tindakan anarkisme yang dilakukan oleh 
masyarakat itu sendiri. Hal ini merupakan salahh satu indikasi 
bahwa di Indonesia—pada saat itu—tidak dan belum menyadari 
pentingnya toleransi dan semangat pluralism. 

Melihat semua itu, maka secara esensial Indonesia 
memang membutuhkan pemberdayaan dan pengutan masyarakat 
secara komprehensif agar memiliki wawasan dan kesadaran 
demokrasi yang baik serta mampu menjunjung tinggi niali-nilai 
hak azasi manusia. Menurut Dawam Rahardjo untuk itu 
diperlukan pengembangan masyarakat madani dengan 
menerapkan strategi pemberdayaan sekaligus proses pembinaan 
secara optimal dengan strategi: 
1. Strategi meningkatkan integrasi nasional dan politik. 

Demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat 
yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara 
yang kuat. Penganut paham ini bahwa demokrasi liberal hany 

1. Lembaga Swadaya Masyarakat: mengadakan empowering 
(pemberdayaan) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang 
signifikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti advokasi, 
pelatihan dan sosialisasi program-program pembangunan 
masyarakat. 

2. Pers: berfungsi sebagai social control dengan cara 
mengkritisi dan menganalisa serta mempublikasikan 
kebijakan pemerintah. 

3. Supermasi Hukum; memberikan jaminan da pelindungan 
hukum terhadap segala bentuk penindasan. 

4. Perguruan Tinggi: menciptakan ide-ide alternative dan 
konstruktif untuk menjawab problematika yang dihadapi 
masyarakat. 

5. Partai Politik; sebagai wahana bagi warga Negara untuk 
menyalurkan aspirasi politik dan tempat ekspresi politik 
warga Negara. 

 
F. MASYARAKAT MADANI DAN DEMOKRATISASI 

PANCASILA 
Masyarakat madani di Indonesia merupakan format 

kehidupan alternative yang mengedepankan semangat demokrasi 
dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak azasi manusia. hal ini 
diberlakukan ketika Negara sebagai penguasa dan pemerintah 
tidak bisa menegakkan demokrasi dan hak azasi manusia dalam 
menjalankan kepemerintahannya. Konsep masyarakat madani 
menjadi alternative pemecahan, dengan pemberdayan dan 
penguatan daya control masyarakat terhadap kebijakan 
pemerintah yang pada akhirnya terwujud kekuatan masyarakat 
sipil yang mampu merealisasikan dan menegakkan konsep hidup 
yang demokratis dan menghargai hak-hak azasi manusia. 

Berbicara mengenai kemungkinan berkembangnya 
masyarakat  madani di Indonesia diawali dengan kasus-kasus 
pelanggaran HAM da penegakan kebebasan berpendapat, 
berserikat dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dimuka 
umum kemudian dilanjutkan dengan munculnya berbagai 
lembaga-lembaga non pemerintah yang mempunyai kekuatan dan 
bagian dari social control.  Sejak zaman Orde Lama dengan rezim 
Demokrasi Terpimpin (Soekarno), sudah terjadi manipulasi peran 
serta masyarakat untuk kepentingan politis dan terhegonomi, 
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amenimbulkan konflik dan menjadi sumber instabilitas 
politik. Saat ini diperlukan stabilitas politik. Dengan 
demikian persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan 
dari demokrasi. 

2. Strategi yang mengutamakan reformasi sistem politik 
demokrasi. Strategi berpendapat bahwa untuk membangun 
demokrasi tidak usah menunggu rampungnya tahap 
pembangunan ekonomi. Esensi proses demokratisasi adalah 
memperkuat partisipasi politik. Apabila kerangka 
kelembagaan ini diciptakan, maka akan dengan sendirinya 
timbul masyarakat madani yang mampu mengontrol terhadap 
Negara. 

3. Strategi membangun masyarakat madani sebagai basis yang 
kuat ke arah demokratisasi. Stategi ini muncul akibat 
kekecewaan terhadap realisasi dari pertama dan kedua, 
strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran 
politik, terutama pada golongan menengah yang makin luas. 

Untuk diperlukan langkah prioritas pemberdayaan untuk 
memenuhi target grup seperti kaum cendikiawan, LSM, Ormas 
Sosial dan keagamaan dan mahasiswa adalah mutlak sebagai 
actor pemberdayaan. 

 
RANGKUMAN 

Masyarakat madani adalah sebuah ruang yang bebas dari 
pengaruh keluarga dan kekuasaan Negara. Cirinya adalah 
individualisme, pasar (market) dan pluralism. Karakteristik 
masyarakat madani antara lain adalah free public sphere, Demokratis, 
toleran, pluralism, keadlian sosial (social justice), dan berkeadaban. 

Pilar penegak masyarakat madani adalah institusi yang 
menjadi bagian dari social control, seperti LSM, Pers, Supermasi 
hukum, Perguruan tinggi dan Partai Politik.Fungsinya adalah 
mengkritisi kebijakan pemerintah dan memperjuangkan aspirasi 
masyarakat. Pilar penegak tersebut menjadi prasyarat terwujudnya 
kekuatan masyarakat madani 
 
TUGAS 
1. Jelaskan pengertian masyarakat madani? 
2. Jelaskan tujuan masyarakat madani? 
3. Jelaskan ciri-ciri masyarakat madani? 
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4. Jelaskan maksud perguruan tinggi sebagai pilar penegak 
masyarakat madani? 

5. Jelaskan sejarah masyarakat madani yang diilhami masyarakat 
saba’ (masyarakat nabi sulaiman)? Sertakan penjelasan anda 
dengan dalil! 

 

 

amenimbulkan konflik dan menjadi sumber instabilitas 
politik. Saat ini diperlukan stabilitas politik. Dengan 
demikian persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan 
dari demokrasi. 
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demokrasi tidak usah menunggu rampungnya tahap 
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memperkuat partisipasi politik. Apabila kerangka 
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politik, terutama pada golongan menengah yang makin luas. 

Untuk diperlukan langkah prioritas pemberdayaan untuk 
memenuhi target grup seperti kaum cendikiawan, LSM, Ormas 
Sosial dan keagamaan dan mahasiswa adalah mutlak sebagai 
actor pemberdayaan. 
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mengkritisi kebijakan pemerintah dan memperjuangkan aspirasi 
masyarakat. Pilar penegak tersebut menjadi prasyarat terwujudnya 
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BAB XII 
HAK AZASI MANUSIA 

 
 
 
 
A. PETA KONSEP, KOMPETENSI, DAN TUJUAN 

PEMBELAJARAN HAM 
 

1. Peta Konsep 
 

 
2. Kompetensi 

- Mahasiswa memahami arti dan jenis-jenis HAM 
- Mahasiswa memahami nilai-nilai HAM 
- Mahasiswa memahami sejarah perkembangan HAM 
- Mahasiswa memahami HAM dalam perspektif Islam 
- Mahasiswa memahami gender dan HAM 
- Mahasiswa memahami HAM dalam Perundangan-

undangan Nasional 
- Mahasiswa memahami pelanggaran dan peradilan HAM 
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“Pengakuan atas martabat yang luhur dan hak-hak yang sama 
tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia, 

karena merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan 
perdamaian dunia” (Universal Declaration of Human Rights) 

- Mahasiswa memahami Tanggung jawab Penegakan, 
Pemajuan, Penghormatan dan Perlindungan HAM 

 
3. Tujuan 

- Mahasiswa dapat menjelaskan arti dan jenis-jenis HAM 
- Mahasiswa dapat menjelaskannilai-nilai HAM 
- Mahasiswa dapat menjelaskansejarah perkembangan 

HAM 
- Mahasiswa dapat menjelaskanHAM dalam perspektif 

Islam 
- Mahasiswa dapat menjelaskangender dan HAM 
- Mahasiswa dapat menjelaskanHAM dalam Perundangan-

undangan Nasional 
- Mahasiswa dapat menjelaskan pelanggaran dan peradilan 

HAM 
- Mahasiswa dapat menjelaskan Tanggung jawab 

Penegakan, Pemajuan, Penghormatan dan Perlindungan 
HAM 

 
 

B. PENGERTIAN DAN PENEGAKAN HAK AZASI 
MANUSIA 

 
- Hak azasi manusia (HAM) mempunyai arti penting bagi 

kehidupan manusia, terutama dalam hubungan antara Negara 
(penguasa) dan warga Negara (rakyat), dan dalam hubungan 
antara sesama warga Negara. 

- HAM yang berisi dasar hak-hak dasar manusia memuat 
standar normative untuk mengatur hubungan penguasa dengan 
rakyatnya dan hubungan rakyat dan sesama rakyat. 
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HAK AZASI MANUSIA 

Adalah hak-hak yang secara 
inheren melekat dalam diri 
manusia, dan tanpa hak itu 
manusia tidak dapat hidup 

sebagai manusia. 

- Oleh karena itu, penegakan HAM mempunyai makna penting 
untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dari 
kesewenang-wenangan penguasa. 

 

 
Terkandung 2 makna 

 
- Pertama: HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri 

manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. 
- Kedua: HAM merupakan instrument untuk menjaga harkat dan 

martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang 
luhur. 

 
Hekekat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan 

eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara 
kepentingan perorangan dan kepentingan umum. Menghormati dan 
melindungi serta menjunjung tinggi HAM menjadi suatu kewajiban, 
tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah dan Negara. 
 
Adapun ciri pokok HAM, sebagai berikut: 
1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli maupun diwariskan 
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis 

kelamin, ras, agama, pandangan politik atau asal usul, sosial dan 
bangsa. 

“Pengakuan atas martabat yang luhur dan hak-hak yang sama 
tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia, 

karena merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan 
perdamaian dunia” (Universal Declaration of Human Rights) 

- Mahasiswa memahami Tanggung jawab Penegakan, 
Pemajuan, Penghormatan dan Perlindungan HAM 

 
3. Tujuan 

- Mahasiswa dapat menjelaskan arti dan jenis-jenis HAM 
- Mahasiswa dapat menjelaskannilai-nilai HAM 
- Mahasiswa dapat menjelaskansejarah perkembangan 

HAM 
- Mahasiswa dapat menjelaskanHAM dalam perspektif 

Islam 
- Mahasiswa dapat menjelaskangender dan HAM 
- Mahasiswa dapat menjelaskanHAM dalam Perundangan-

undangan Nasional 
- Mahasiswa dapat menjelaskan pelanggaran dan peradilan 

HAM 
- Mahasiswa dapat menjelaskan Tanggung jawab 

Penegakan, Pemajuan, Penghormatan dan Perlindungan 
HAM 

 
 

B. PENGERTIAN DAN PENEGAKAN HAK AZASI 
MANUSIA 

 
- Hak azasi manusia (HAM) mempunyai arti penting bagi 

kehidupan manusia, terutama dalam hubungan antara Negara 
(penguasa) dan warga Negara (rakyat), dan dalam hubungan 
antara sesama warga Negara. 

- HAM yang berisi dasar hak-hak dasar manusia memuat 
standar normative untuk mengatur hubungan penguasa dengan 
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3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak 
untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap 
mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum 
yang tidak melindungi atau melanggar HAM. 

 
C. JENIS-JENIS HAK AZASI MANUSIA 

- Jenis-jenis hak azasi manusia, dapat diketahui dari deklarasi 
universal tentang hak azasi manusia yang disetujui dan 
diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 10 
Desember 1948. 

 
BEBERAPA KATEGORI HAM 

DALAM DEKLARASI HAM SEDUNIA 
 

Pertama 
Hak yang secara langsung memberikan gambaran kondisi minimum 

yang diperlukan individu, agar ia dapat mewujudkan watak 
kemanusiaannya, seperti: 

 
pengakuan atas martabat (pasal 1); 

perlindungan dari tindakan diskriminasi (pasal 2); 
terbebas dari perbudakan (pasal 4); 

perlindungan dari tindakan sewenang-wenang (pasal 5); 
dan kesempatan menjadi warga Negara dan berpindah warga Negara 

(pasal 15). 
 

Kedua 
Hak tentang perlakuan yang seharusnya diperoleh manusia dari sistem 

hukum, seperti: 
 

persamaan kedudukan di dalam hukum (pasal 6); 
memperoleh pengadilan yang adil (pasal 10); 

azas praduga tak bersalah (pasal 11); 
dan hak untuk tidak di intervensi kehidupan pribadinya (pasal 12). 

 
 

Ketiga 
Hak yang memungkinkan individu dapat melakukan kegiatan tanpa 
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campur tangan pemerintah dan memungkinkan individu ikut ambil 
bagian dalam mengontrol jalannya pemerintahan (hak sipil dan 

politik), seperti: 
 

kebebasan berfikir dan beragama (pasal 18); 
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2. Teori relativisme cultural (cultural relativism theory); bahwa 
nilai-nilai moral HAM bersifat local dan spesifik dan berlaku 
pada suatu Negara. 

3. Teori radikal universalisme (cultural universalism theory); 
bahwa semua nilai-nilai termsuk HAM adalah bersifat 
universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan 
adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu Negara. 

Pendapat ini menekankan bahwa nilai-nilai HAM berlaku 
sama disemua tempat dan waktu dan dapat diterapkan pada 
masyarakat (Negara dan bangsa) yang berlatar belakang budaya 
dan sejarah yang berbeda. 

 
E. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM 

- Pakar HAM barat berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai 
dengan lahirnya Magna Charta, padahal konsep Islam tentang 
HAM telah lebih dulu dikenal, termasuk Indonesia. 

- Perang Dunia I dan II telah merevitalisasi hak azasi manusia 
menjadi wacana dunia dengan dideklarasikannya Universal 
Declaration of Human Rights. 

- Terwujudnya Universal Declaration of Human Rights (10 
December 1408) melewati proses yang cukup panjang. 
Sebelum terwujudnya deklarasi tersebut, telah lahir beberapa 
naskah HAM, yang bersifat universal dan azasi, yaitu: 
1.  Magna Charta (piagam agung 1215) suatu dokumen 

yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh raja 
John dari Inggris kepada beberapa bangsawan 
bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus 
membatasi kekuasaan Raja John di Inggris. 

2.  Bill of Rights (Undang-undang Hak 1689): suatu undang-
undang yang diterima oleh parlemen Inggris, yang 
merupakan perlawanan terhadap Raja James II dalam 
suatu hak berdarah yang dikenal dengan istilah “The 
Glorious Revolution” 

3.  Declaration des Droits de I’homme et du citoyen 
(pernyataan hak-hak manusia dan warga Negara 1789): 
suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi 
Prancis sebagai perlawanan terhadap kesewenangan 
rezim lama. 
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Inilah gelombang pasang hak azasi manusia. Munculnya Magna 
Charta, Bill of Rights, Kontrak Sosial, Trias Politika, dan 
Universal Declaration of Human Rights telah menandai 

bergulirnya penghargaan atas hak-hak kemanusiaan dimuka 
bumi, 

4.  Bill of Rights (Undang-undang Hak): Suatu naskah yang 
disusun oleh rakyat Amerika pada 1769) dan kemudian 
menjadi bagian dari undang-undang dasar 1891. 

 

 
Dilihat dari perspektif subtansi yang diperjuangkan, 

sejarah perkembangan HAM di dunia dapat dikategorikan ke 
dalam empat generasi: 
1. Generasi pertama: 
 Generasi yang berpandangan bahwa substansi HAM berpusat 

pada aspek hukum dan politik. 
2. Generasi Kedua 
 Generasi HAM yang memperluas pada aspek hak-hak sosial, 

ekonomi, politik dan budaya. 
3. Generasi Ketiga 
 Generasi yang mengembangkan adanya kesatuan antara hak 

dan ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum dalam satu 
tempat yang disebut dengan hak pembangunan. 

4. Generasi Keempat 
 Generasi HAM yang mengukuhkan keharusan imperative 

dari Negara untuk memenuhi hak azasi rakyatnya. Artinya, 
urusan hak azasi bukan lagi urusan orang perorang, tetapi 
justru merupakan tugas Negara. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Menghilangkan apa yang dianggap sebagai ketidakadilan sosial 
merupakan contoh fungsi dari badan perundang-undangan yang 

demokratis 
(pengadilan HAK AZASI MANUSIA Eropa) 
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F. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM DI INDONESIA 
Periode sebelum kemerdekaan 1908-1945 (adanya 

kesadaran dan perhatian untuk berserikat dan mengeluarkan 
pendapat melaui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah 
colonial, menitik beratkan kepada hak untuk menentukan nasib 
sendiri). 

Periode setelah kemerdekaan 1945-1959, pemikiran HAM 
telah mendapat legitimasi secara formal, masuk kedalam hukum 
dasar Negara (konstitusi) yaitu UUD 1945. Periode 1959-1966, 
terjadi pemasungan hak asazi masyarakat dikarenakan demokrasi 
terpimpin. Periode 1966-1998, merekomendasikan gagasan 
tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM Periode 1998 
sekarang, dilakukannya pengkajian dan ratifikasi terhadap 
instrument HAM internasional dan dimulainya penataan aturan 
secara konsisten, 

 
G. HAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM  

Dalam perspektif Islam, HAM adalah hak-hak kodrati 
yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia, yang tidak 
dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. 
Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal, abadi 
dan tidak boleh diubah-ubah, dimodifikasi ataupun dibatalkan, 
(Maududi-Hak azasi Manusia dalam Islam; 1988). Tonggak 
sejarah dalam politik Islam mengenai HAM berawal dari 
konstitusi Madinah atau Piagam Madinah (tahun 624).Tujuan 
Piagam Madinah adalah menyatukan warga Madinah yang 
majemuk, baik karena perbedaan etnis, perbedaan agama dan 
perbedaan kebudayaan. Perlindungan HAM dalam konstitusi 
Madinah antara lain, adalah perlindungan terhadap kebebasan 
beragama dan beribadah, kedudukan yang sama sebagai warga 
masyarakat, persamaan hak dan kewajiban, dan persamaan di 
depan hukum. HAM dalam pandangan Islam berbasis dalam 
konsep tauhid yang mengandung ide persamaan dan persaudaraan 
seluruh manusia, bahkan mengandung persamaan dan kesamaan 
semua mahluk, benda tak bernyawa, tumbuh-tumbuhan, hewan 
dan manusia. (Hubungan yang bersifat subordinatif dan hubungan 
egaliter). Islam meniscayakan bahwa pengakuan akan adanya hak 
azasi pada seseorang berarti adanya kewajiban yang harus 
dilakukan terhadap orang lain atau semua orang.Kebebasan 
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manusia yang terdapat dalam Islam tidaklah bersifat 
absolute,demikian pula dengan hak-hak azasi. Yang mempunyai 
keabsolutan dan ketidakterbatasan dalam ajaran Islam hanya 
Allah. Tuhan alam semesta. 

Ketentuan HAM tersebut dapat dilihat dalam deklarasi 
Kairo sebagai berikut: 
1. Hak persamaan dan kebebasan (surat al-Isra: 70, an-Nisa 

58,105,107,135, al-Mumtahanah: 8) 
2. Hak hidup (Al-Maidah;45; al-Isra:33) 
3. Hak perlindungan diri (al-Balad;12-17; at-Taubah:6) 
4. Hak penghormatan pribadi (At-Taubah:6) 
5. Hak bekeluarga (al-Baqarah:221 ;ar-Rum:21 ;an-Nisa:1 ; at-

Tarhim:6) 
6. Hak kesetaraan (al-Baqarah:228 ; al-Hujrat:13) 
7. Hak anak (al-Baqarah:223; al-Isra:23-24) 
8. Hak mendapatkan pendidikan (at-Taubah:122; al-‘Alaq:1-5) 
9. Hak kebebasan beragama (al-Kafirun:1-6 ; al-Baqarah:156 ; 

al-Kahfi:29) 
10. Hak ebebasan mencari suaka (an-Nisa:97 ; at-Taubah:105; al-

Baqarah:286 ; al-Mulk:15) 
11. Hak memperoleh perlakuan yang sama (al-Baqarah:275-278; 

an-Nisa:161 ; al-Imran:130) 
12. Hak pemilikan (al-Baqarah:29; an-Nisa:29) 
13. Hak pertahanan (al-Mumtahanah:8) 

 
H. GENDER DAN HAM 

Istilah gender harus dibedakan dengan jenis kelamin (sex). 
Gender mengacu pada perbedaan peran anatar peran perempuan 
dan laki-laki yang dibentuk oleh budaya. Sedangkan seks 
memiliki pengertian perbedaan jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan secara biologis.  

Gender adalah konsep kultural yang berkembang di 
masyarakat yang berupaya membuat perbedaan peran, perilaku, 
mentalitas dan karakter emosional antara laki-laki dan 
perempuan. Konsep budaya sudah dianggap sebagai suatu kodrati 
tersebut dapat dilihat pada anggapan umum. Misalnya, bahwa 
perempuan identik dengan urusan rumah tangga semata, 
sedangkan sebaliknya identic dengan pengelolaan dan 
penanggung jawab urusan ekonomi. Anggapan ini adalah sama 
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sekali hasil dari budaya manusia pada kurun waktu tertentu, 
bukan sesuatu yang bersifat alamiah yang tidak bisa diubah. 

Ketimpangan ini terjadi karena adanya aturan, tradisi dan 
hubungan timbal balik yang menentukan batasa antara feminitas 
dan maskulinitas sehingga mengakibatkan adanya pembagian 
lahan, peran, kekuasaan antara perempuan dan laki-laki lebih 
tinggi dari pada perempuan. Karena laki-laki dianggap lebih 
cerdas, kuat dan tidak emosional. 

Menurut Mansur Faqih, secara umum ketidakadilan 
gender menyebabkan perlakuan sosial sebagai berikut: 
1. Marginalisasi perempuan. 
2. Penentuan pertemuan pada posisi tersubordinasi 
3. Stereotipisasi perempuan 
4. Kekerasan terhadap perempuan 
5. Beban kerja yang tidak proposional.  

 
I. HAM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL  

HAM dalam perundang-undangan nasional dirasakan 
sangat perlu diperjuangkan. Penataan secara konsistensi 
memerlukan prasyarat; 
1. Demokrasi dan supermasi hukum 
2. HAM sebagai Tatanan sosial 
Perundang-undangan RI memuat aturan tentang HAM seperti: 
1. Peraturan dalam konstitusi Negara RI menghasilkan 

amandemen kedua UUD 1945 (termasuk dalam amandemen 
I-IV), HAM menjadi Bab khusus. 

2. Peraturan HAM dalam ketetapan MPR (TAP MPR). TAP 
MPR Nomor XVII tahun 1998 tentangperdagangan dan sikap 
bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagan HAM nasional. 

3. Pengaturan HAM dalam UU antara lain UU no. 5 tahun 1998 
tentang ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau 
Penghukuman yang kejam Tidak Manusiawi dan 
Merendahkan Martabat & UU No.26 tahun 2000 tentang 
Peadilan HAM 

4. Peraturan HAM dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan 
Presiden, antara lain: 
a. PP pengganti UU (perpu) No.1 Tahun 1999 tentang 

peradilan HAM 



| 137Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)

b. Kepres No.5 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengdilan Negeri Jakarta 
Pusat, yang diubah dengan keputusan Presiden No.96 
tahun 2001. 

c. Kepres No.181 Tahun 1998 tentang komisi Nasional Anti 
Kekersan terhadap Perempuan. 

 
J. PELANGGARAN DAN PERADILAN HAM 

Sesuai dengan UU No.26/2000 tentang peradilan HAM 
maka pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau 
kelompok orang termasuk aparatur Negara baik disengaja 
maupun tidak disengaja atau kelalaian secara hukum mengurangi 
atau menghalang, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang 
atau sekelompok orang yang dijamin oleh UU. 
Pelanggaran HAM dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
1. Pelanggaran HAM ringan; tindakan pelanggaran 

kemanusiaan tanpa dasar atau tanpa alasan yuridis dan alasan 
rasional yang menjadi pijakan. 

2. Pelanggaran HAM berat (kejahatan genosida) pemusnahan 
kelompok bangsa, ras, etnis dan agama.. kejahatan genesida 
dilakukan dengan cara: 
a. Membunuh anggota kelompok 
b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat 

terhadap anggota-anggota kelompok. 
c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan 

mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau 
kesatuan. 

d. Melaksanakan tindakan-tindakan yang bertujuan 
mencegah kelahiran dalam kelompok. 

e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok 
tertentu ke kelompok lain. 

Kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan 
sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang 
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara 
langsung terhadap penduduk sipil berupa: 
a. Pembunuhan 
b. Pemusnahan 
c. Perbudakan 
d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa 
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gender menyebabkan perlakuan sosial sebagai berikut: 
1. Marginalisasi perempuan. 
2. Penentuan pertemuan pada posisi tersubordinasi 
3. Stereotipisasi perempuan 
4. Kekerasan terhadap perempuan 
5. Beban kerja yang tidak proposional.  

 
I. HAM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL  

HAM dalam perundang-undangan nasional dirasakan 
sangat perlu diperjuangkan. Penataan secara konsistensi 
memerlukan prasyarat; 
1. Demokrasi dan supermasi hukum 
2. HAM sebagai Tatanan sosial 
Perundang-undangan RI memuat aturan tentang HAM seperti: 
1. Peraturan dalam konstitusi Negara RI menghasilkan 

amandemen kedua UUD 1945 (termasuk dalam amandemen 
I-IV), HAM menjadi Bab khusus. 

2. Peraturan HAM dalam ketetapan MPR (TAP MPR). TAP 
MPR Nomor XVII tahun 1998 tentangperdagangan dan sikap 
bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagan HAM nasional. 

3. Pengaturan HAM dalam UU antara lain UU no. 5 tahun 1998 
tentang ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau 
Penghukuman yang kejam Tidak Manusiawi dan 
Merendahkan Martabat & UU No.26 tahun 2000 tentang 
Peadilan HAM 

4. Peraturan HAM dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan 
Presiden, antara lain: 
a. PP pengganti UU (perpu) No.1 Tahun 1999 tentang 

peradilan HAM 
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e. Perampasan kemerdekaan dan perampasan kebebasan secara 
sewenang-wenang yang melanggar azas ketentuan pokok 
hukum internasional 

f. Penyiksaan 
g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, 

pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterelisasi secara 
paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.  

h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau 
kumpulan didasari persamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, 
budaya, agama, jenis kelamin. 

i. Penghilangan orang secara paksa 
j. Kejahatan apartheid, penindasan dan dominasi suatu 

kelompok ras atas kelompok ras lain untuk mempertahankan 
dominasi kekuasaannya. 

Sesuai dengan ketapan MPR No.V/MPR/2000, peradilan 
HAM bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan 
mengungkapkan penyalahgunaaan kekuasaan dan pelanggaran 
hak azasi manusia pada masa lampau, sesuai dengn ketentuan 
hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan 
rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama dan bangsa. 

Peradilan HAM berkududukan di Kabupaten/Kota yang 
daerah hukumnya meliputi daerah hukum peradilan Negeri yang 
bersangkutan. 

 
K. TANGGUNG JAWAB PENEGAKAN, PEMAJUAN, 

PENGHORMATAN DAN PERLINDUNGAN HAM 
Tanggung jawab penegakan, pemajuan, penghormatan dan 

perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada Negara 
melainkan juga kepada individu warga Negara. Negara dan 
individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap 
kemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Dalam 
masyarakat yang demokratis, sesuatu yang menjadi kewajiban 
pemerintah juga menjadi kewajiban rakyat. 

Paling tidak ada tiga alasan mengapa individu mempunyai 
tanggung jawab dalam penegakan dan perlindungan HAM: 
1. Sejumlah besar problem HAM tidak hanya melibatkan aspek 

pemerintah, tetapi juga kalangan swasta atau kalangan diluar 
Negara (rakyat). 



| 139Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)

2. HAM sejati bersandar pada pertimbangan-pertimbangan 
normative supaya umat manusia diperlakukan sesuai dengan 
human dignity – nya. 

3. Individu memiliki tanggung jawab atas dasar prinsip-prinsip 
demokrasi, dimana setiap individu memiliki kewajiban untuk 
ikut mengawasi tindakan pemerintah. Negara yang tidak 
memfasilitasi melakukan pendidikan HAM berarti Negara 
telah mengabaikan amanat rakyat. 

 
RANGKUMAN 

Hak asasi manusia adalah hak alamiah yang melekat dalam 
diri manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Ham tidak perlu diberikan, 
dibeli, diwariskan yang tidak memandang jenis kelamin, ras, agama, 
pandangan politik dan tidak bisa dilanggar.Jenis-jenis HAM, hak yang 
mewujudkan watak kemanusiaannya, persamaan hukum, hak bebas 
melakukan kegiatan tanpa campur tangan pemerintah, dan hak 
terpenuhinya taraf minimal hidup manusia. Pakar HAM barat 
berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna 
Charta, padahal konsep Islam tentang HAM telah lebih dulu dikenal, 
termasuk Indonesia. 

HAM di Indonesia melalui periode sebelum kemerdekaan 
dan setelah kemerdekaan, Dalam perspektif Islam , HAM adalah hak-
hak kodrati yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia, yang 
tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. 
HAM dalam perundang-undangan nasional dirasakan sangat perlu 
diperjuangkan. Penataan secara konsistensi memerlukan prasyarat; 
Demokrasi dan supermasi hukum, HAM sebagai Tatanan sosial. 

Pelanggaran HAM dikenal dengan istilah pelanggaran ringan 
dan pelanggaran berat, semua pelanggaran harus diberi sanksi. 
pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok 
orang termasuk aparatur Negara baik disengaja maupun tidak 
disengaja atau kelalaian secara hukum mengurangi atau menghalang, 
membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau sekelompok 
orang yang dijamin oleh UU. 
 
TUGAS 
Carilah satu kasus yang lagi happenin (in) mengenai hak asasi 
manusia, lalu analisa berdasarkan ajaran Islam dan ilmu hak asasi 
manusia yang telah kalian pelajari. 
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sewenang-wenang yang melanggar azas ketentuan pokok 
hukum internasional 

f. Penyiksaan 
g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, 

pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterelisasi secara 
paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.  

h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau 
kumpulan didasari persamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, 
budaya, agama, jenis kelamin. 

i. Penghilangan orang secara paksa 
j. Kejahatan apartheid, penindasan dan dominasi suatu 

kelompok ras atas kelompok ras lain untuk mempertahankan 
dominasi kekuasaannya. 

Sesuai dengan ketapan MPR No.V/MPR/2000, peradilan 
HAM bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan 
mengungkapkan penyalahgunaaan kekuasaan dan pelanggaran 
hak azasi manusia pada masa lampau, sesuai dengn ketentuan 
hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan 
rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama dan bangsa. 

Peradilan HAM berkududukan di Kabupaten/Kota yang 
daerah hukumnya meliputi daerah hukum peradilan Negeri yang 
bersangkutan. 

 
K. TANGGUNG JAWAB PENEGAKAN, PEMAJUAN, 

PENGHORMATAN DAN PERLINDUNGAN HAM 
Tanggung jawab penegakan, pemajuan, penghormatan dan 

perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada Negara 
melainkan juga kepada individu warga Negara. Negara dan 
individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap 
kemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Dalam 
masyarakat yang demokratis, sesuatu yang menjadi kewajiban 
pemerintah juga menjadi kewajiban rakyat. 

Paling tidak ada tiga alasan mengapa individu mempunyai 
tanggung jawab dalam penegakan dan perlindungan HAM: 
1. Sejumlah besar problem HAM tidak hanya melibatkan aspek 

pemerintah, tetapi juga kalangan swasta atau kalangan diluar 
Negara (rakyat). 
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