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1. Pertemuan 1
Kewarganegaraan
1.1. Pemahaman tentang maksud dan
Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

tujuan

Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam
mengendalikan unit politik tertentu (khususnya: negara) yang disertai
dengan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang
dengan keanggotaan yang disebut warga tersebut. Seorang warga
negara berhak memiliki paspor dari negara mana dia berada.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan
“citizenship”. Dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten
disebut sebagai warga penduduk kota atau kabupaten, karena mereka
juga merupakan unit politik. Dalam otonomi, kewarganegaraan
menjadi penting, karena masing-masing unit politik akan memberikan
hak pemegang (biasanya sosial) yang berbeda bagi warganya.
Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan
“nationality”. Perbedaannya adalah hak untuk aktif dalam politik. Hal
ini dimungkinkan untuk memiliki kewarganegaraan tanpa warga
negara (misalnya, oleh hukum adalah subyek suatu negara dan berhak
atas perlindungan tanpa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam
politik). Hal ini juga memungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa
menjadi anggota sebuah negara bangsa.
Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki
implikasi hak-hak dan kewajiban. Dalam filosofi “kewarganegaraan
aktif”, seorang warga negara wajib memberikan kontribusi
kemampuannya untuk memperbaiki masyarakat melalui partisipasi

ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan kegiatan lain yang
sejenis untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakatnya. Dari
pemikiran ini muncul mata pelajaran Kewarganegaraan “Civics” yang
diberikan di sekolah-sekolah.

Tujuan umum dari pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya
adalah bagaimana membuat warga negara yang baik mampu
mendukung bangsa. Selain itu, program Pendidikan Kewarganegaraan
dirancang sesuai dengan pemikiran akademis bahwa Pendidikan
Kewarganegaraan nama harus mengandung nilai-nilai dasar sebagai
prasyarat kehidupan di sepanjang dicitacitakan yang (seharusnya
besar). Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan juga harus merangkul
pendekatan berbasis nilai (pendekatan berbasis nilai). Kedua,
pendidikan kewargenaegaraan di perguruan tinggi misi pendidikan
sebagai kepribadian, pemahaman tentang hubungan warga dengan
degara (pendidikan Ciics), pendidikan politik (pendidikan politik) atau
demokrasi pendidikan dan membela negara.

1.2. Kerangka dasar kehidupan nasional meliputi keterkaitan antara
falsafah Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan
Ketahanan Nasional
Pancasila dikenal sebagai filosofi Indonesia.
Kenyataannya definisi filsafat dalam filsafat Pancasila telah
diubah dan diinterpretasi berbeda oleh beberapa filsuf
Indonesia. Pancasila dijadikan wacana sejak 1945. Filsafat
Pancasila senantiasa diperbarui sesuai dengan “permintaan”
rezim yang berkuasa, sehingga Pancasila berbeda dari waktu ke
waktu.


Filsafat Pancasila Asli
Pancasila merupakan konsep adaptif filsafat Barat. Hal
ini merujuk pidato Sukarno di BPUPKI dan banyak pendiri
bangsa merupakan alumni Universitas di Eropa, di mana filsafat
barat merupakan salah satu materi kuliah mereka. Pancasila
terinspirasi konsep humanisme, rasionalisme, universalisme,

sosiodemokrasi, sosialisme Jerman, demokrasi parlementer, dan
nasionalisme.
 Filsafat Pancasila versi Soekarno
Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Sukarno
sejak 1955 sampai berakhirnya kekuasaannya (1965). Pada saat
itu Sukarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan
filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi
Indonesia dan akulturasi budaya India (Hindu-Budha), Barat
(Kristen), dan Arab (Islam). Menurut Sukarno “Ketuhanan”
adalah asli berasal dari Indonesia, “Keadilan Soasial”
terinspirasi dari konsep Ratu Adil. Sukarno tidak pernah
menyinggung atau mempropagandakan “Persatuan”.
 Filsafat Pancasila versi Soeharto
Oleh Suharto filsafat Pancasila mengalami Indonesiasi.
Melalui filsuf-filsuf yang disponsori Depdikbud, semua elemen
Barat disingkirkan dan diganti interpretasinya dalam budaya
Indonesia, sehingga menghasilkan “Pancasila truly Indonesia”.
Semua sila dalam Pancasila adalah asli Indonesia dan Pancasila
dijabarkan menjadi lebih rinci (butir-butir Pancasila). Filsuf
Indonesia yang bekerja dan mempromosikan bahwa filsafat
Pancasila adalah truly Indonesia antara lain Sunoto, R.
Parmono, Gerson W. Bawengan, Wasito Poespoprodjo,
Burhanuddin Salam, Bambang Daroeso, Paulus Wahana,
Azhary, Suhadi, Kaelan, Moertono, Soerjanto Poespowardojo,
dan Moerdiono.
Berdasarkan penjelasan diatas maka pengertian filsafat
Pancasila secara umum adalah hasil berpikir/pemikiran yang
sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap,
dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, normanorma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling
bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.
Kalau dibedakan anatara filsafat yang religius dan non religius,
maka filsafat Pancasila tergolong filsafat yang religius. Ini
berarti bahwa filsafat Pancasila dalam hal kebijaksanaan dan
kebenaran mengenal adanya kebenaran mutlak yang berasal

dari Tuhan Yang Maha Esa (kebenaran religius) dan sekaligus
mengakui keterbatasan kemampuan manusia, termasuk
kemampuan berpikirnya.
Dan kalau dibedakan filsafat dalam arti teoritis dan
filsafat dalam arti praktis, filsafast Pancasila digolongkandalam
arti praktis. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila di dalam
mengadakan pemikiran yang sedalam-dalamnya, tidak hanya
bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tidak sekedar
untukmemenuhi hasrat ingin tahu dari manusia yang tidak
habis-habisnya, tetapi juga dan terutama hasil pemikiran yang
berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai
pedoman hidup sehari-hari (pandangan hidup, filsafat hidup,
way of the life, Weltanschaung dan sebgainya); agar hidupnya
dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia
maupun di akhirat.
Selanjutnya filsafat Pancasila mengukur adanya
kebenran yang bermacam-macam dan bertingkat-tingkat sebgai
berikut:
1. Kebenaran indra (pengetahuan biasa);
2. Kebenaran ilmiah (ilmu-ilmu pengetahuan);
3. Kebenaran filosofis (filsafat);
4. Kebenaran religius (religi).
Untuk lebih meyakinkan bahwa Pancasila itu adalah ajaran
filsafat, sebaiknya kita kutip ceramah Mr.Moh Yamin pada
Seminar Pancasila di Yogyakarta tahun 1959 yang berjudul
“Tinjauan Pancasila Terhadap Revolusi Fungsional”, yang
isinya anatara lain sebagai berikut:
Tinjauan Pancasila adalah tersusun secara harmonis dalam
suatu sistem filsafat. Marilah kita peringatkan secara ringkas
bahwa ajaran Pancasila itu dapat kita tinjau menurut ahli filsafat
ulung, yaitu Friedrich Hegel (1770-1831) bapak dari filsafat
Evolusi Kebendaan seperti diajarkan oleh Karl Marx (18181883) dan menurut tinjauan Evolusi Kehewanan menurut
Darwin Haeckel, serta juga bersangkut paut dengan filsafat
kerohanian seperti diajarkan oleh Immanuel Kant (1724-1804).

Menurut Hegel hakikat filsafatnya ialah suatu sintese pikiran
yang lahir dari antitese pikiran. Dari pertentangan pikiran
lahirlah paduan pendapat yang harmonis. Dan ini adalah tepat.
Begitu pula denga ajaran Pancasila suatu sintese negara yang
lahir dari antitese.
Saya tidak mau menyulap. Ingatlah kalimat pertama
dan Mukadimah UUD Republik Indonesia 1945 yang
disadurkan tadi dengan bunyi: Bahwa sesungguhanya
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu
penjajahan harus dihapusakan karena bertentangan dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan.
Kalimat pertama ini adalah sintese yaitu antara
penjajahan dan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pada saat
sintese sudah hilang, maka lahirlah kemerdekaan. Dan
kemerdekaan itu kita susun menurut ajaran falsafah Pancasila
yang disebutkan dengan terang dalam Mukadimah Konstitusi
R.I. 1950 itu yang berbunyi: Maka dengan ini kami menyusun
kemerdekaan kami itu, dalam suatu Piagam Negara yang
berbentuk Republik Kesatuan berdasarkan ajaran Pancasila. Di
sini disebut sila yang lima untukmewujudkan kebahagiaan,
kesejahteraan dan perdamaian dunia dan kemerdekaan. Kalimat
ini jelas kalimat antitese. Sintese kemerdekaan dengan ajaran
Pancasila dan tujuan kejayaan bangsa yang bernama
kebahagiaan dan kesejajteraan rakyat. Tidakah ini dengan jelas
dan nyata suatu sintese pikiran atas dasar antitese pendapat?
Jadi sejajar denga tujuan pikiran Hegel beralasanlah pendapat
bahwa ajaran Pancasila itu adalah suatu sistem filosofi, sesuai
dengan dialektis Neo-Hegelian.
Semua sila itu adalah susunan dalam suatu perumahan
pikiran filsafat yang harmonis. Pancasila sebagai hasil
penggalian Bung Karno adalah sesuai pula dengan
pemandangan tinjauan hidup Neo-Hegelian.


UUD 1945

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang
tertinggi di Negara Republik Indonesia, yang didalam
pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan Presiden.
Undang-undang dapat diartikan menjadi 2 yakni Undangundang dalam arti material serta Undang-undang dalam arti
formil. Di Indonesia hanya dikenal Undang-Undang dalama arti
formal.
Undang-undang pokok, di Belanda dikenal sebagai
Undang-Undang yang mendasari Undang-undang Lain,
sementara UU Pokok ini tidak dikenal sebab kedudukan
Undang-Undang di Indonesia adalah sejajar.
Bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat sebagai
“memegang kekuasaan membentuk” Undang-undang, maka
dapat diartikan dengan “memegang kewenangan”, karena suatu
kekuasaan (macht), dalam hal ini kekuasaan membentuk
Undang-Undang (wetgeven demacht), memang mengandung
kewenangan membentuk Undang-Undang
Bahwa pengertian “Setiap rancangan undang-undang
dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk
mendapat persetujuan bersama”.
 Fungsi Undang-Undang
1. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam
Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas-tegas menyebutnya
2. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya
dalam Batang Tubuh UUD 1945
3. Pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas
menyebutnya
4. Pengaturan di bidang materi konstitusi
2. Pertemuan 2
2.1. Pancasila sebagai sistem filsafat
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dapat berupa jati diri
bangsa Indonesia sebagai konteksnya, misal pancasila sebagai

pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar filsafat negara
Republik Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.


Pancasila sebagai Jati diri bangsa Indonesia

Pancasila pada hakikatnya merupakan kristalisasi nilai-nilai
luhur kebudayaan bangsa Indonesia sepanjang sejarah, yang berakar
dari unsut-unsur kebudayaan luar yang sesuai sehingga secara
keseluruhannya terpadu menadi kebudayaan bangsa Indonesia. Hal
tersebut dapat dilihat dari proses terjadinya Pancasila yaitu melalui
suatu proses yang disebut kausa materialisme karena nilai-nilai
Pancasila sudah ada dan hidup sejak zaman dulu yang tercermin
dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila
diungkapkan dan dirumuskan dari sumber nilai utamanya yaitu:
1. Nilai-nilai yang bersifat fundamental, unicersal, mutlak dan
abadi dari Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam inti
kesamaan ajaran-ajaran agama dalam kitab suci.
2. Nilai-nilai yang bersifat kolektif nasional yang merupakan
intisari dari nilai-nilai yang luhur budaya mastarakat.
3. Rumusan Kesatuan Sila-Sila Pancasila sebagai Suatu Sistem
Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan
suatu sistem filsafat. Pengertian dari sistem itu sebdiri yaitu suatu
kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling kerjasama
untuk sati tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu
kesatuan yang utuh.



Susunan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Yang Bersifat Organisi

Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu
keratuan peradaban, dalam arti setiap sila meruapakan unsur dari
kesatuan Pancasila. Ileh karena itu, Pancasila meruapak suatu

ksatuan yang majemuk tunggal, dengan akibat setiap sila tidak
dapat berdiri senrdiri, terlepas dari saila-sila lainnya. Disamping itu,
diantara sila satu dengan yang lain tidak saling bertentangan.


Susunan Kesatuan Yang Bersifat Hirarki Dan Berbentuk
Piramidal

Hirarki dan Poramidal mempunyai pengertian yang sangat
matematis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan silasila Pancasila dalam hal urut-urutan luas dan juga dalam hal isi
sifatnya. Susunan sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian
tingkatan luas dan isi sidarnya dari sila-sila sebelumnya. Secara
ontologis hakikat Pancasila mendasarkan setiap silanya pada
landasan, yaitu: Tuhan, Manusia, satu, Rakyat, Adil. Oleh karena
itu, hakikat itu harus selalu berkaitan dengan sifat dan hakikat
bangsa Indonesia. Dengan demikianlah sila pertama adalah sifat dan
keadaan negra harus sesuai dengan hakikat Tuhan: sila dedua
bersifat dan keadaan negera harus sesuai dengan hakikat manusia,
sila keriga sifat dan keadaan negara harus satu, sila keempat adalah
sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat rakyat, dan
sila kelima adalah sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan
hakiat adil.


Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Yang Saling
Mengisi Dan Saling Mengkualifikasi.

Kesatuan sila-sila Pancasila yang majemuk tunggal, hirarkis
Piramidal juga memiliki sifat saling mengisi dan saling
mengkualifikasi. Hal tersebut dimaksudkan bahwa setiap sila
terkandung nilai keempat sila lainnya, dengan kata lain, dalam
setiap sila Pancasila senantiasa dikualifikasikan oleh keempai sila
lainnya. Contoh rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang mengisi
dan saling mengkualifikasi adalah sebagai berikut: “SILA
KETUHANAN
YANG
MAHA
ESA
ADALAH
BERKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB,
BERPERSATUAN INDONESIA, BERKERAKYATAN YANG

DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN
/PERWAKITAN
DAN
BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
INDONESIA.
2.2. Pancasila sebagai pandangan hidup, ideologi, dan dasar negara
Pancasila
Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Pancasila adalah
dasar Negara Indonesia yang digunakan untuk pedoman bangsa
Indonesia dalam berperilaku dan bercita –cita. Pancasila tersebut
dicetuskan agar supaya bangsa Indonesia memiliki fondasi yang
kuat untuk berdiri hingga saat ini dan tidak lagi dijajah oleh bangsa
lain. Ada beberapa macam fungsi pancasila yang dari dulu hingga
sekarang dianut oleh bangsa Indonesia. Fungsi – fungsi tersebut ada
10. Tiga diantaranya adalah pancasila sebagai dasar Negara,
pancasila sebagai ideologi Negara, dan pancasila sebagai pandangan
hidup bangsa Indonesia.
Mengapa pancasila dijadikan sebagai dasar Negara? Negara
tanpa dasar, bagaikan rumah tanpa fondasi. Maksudnya adalah
ketika Negara tidak mempunyai dasar mengapa Negara itu
terbentuk, maka akan mudah runtuh atau dijajah oleh bangsa lain.
Dasar Negara merupakan kaki untuk berpijak, dimana kaki tersebut
harus kuat dan kokoh. Pancasila mempunyai peran penting dalam
pembangunan bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar Negara
yang menjadi sebuah sumber dari segala sumber hukum yang yang
mengatur seluruh pemerintahan, wilayah dan masyarakat Indonesia.
Pancasila terlibat secara langsung dalam hukun Indonesia, yang
terikat dengan formal oleh struktur kekuasaan dan cita – cita hukum
yang menjadi seluruh dasar Negara Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia
Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia. Apakah itu
ideologi? Sebelum kita mngetahui penjelasan terkait Pancasila
sebagai Ideologi Negara Indonesia, maka kita harus mengetahui
terlebih dahulu tentang definisi Ideologi. Ideology berasal dari dua

kata yaitu Idea dan Logos. Kata “Idea” yang mempunyai arti
gagasan atau konsep. Dasar yang dimaksud di dalam kata ini adalah
cita – cita. Kata “Logos” mempunyai arti ilmu. Jadi dari dua makna
dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa arti ideology adalah
ilmu pengertian – pengertian dasar. Pancasila sebagai ideologi
Negara Indonesia adalah pancasila sebagai ilmu dasar yang
digunakan bangsa Indonesia dalam melakukan, menjalani,
memikirkan nilai – nilai, norma – norma, adat istiadat dalam
pandangan hidup masyarakat Indonesia. Sehingga apa yang
masyarakat lakukan untuk negaranya tidak keluar atau melanggar
ideology tersebut, sehingga dapat berjalan dan berkembang dengan
terarah.
Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Manusia
tanpa adanya pandangan hidup seperti manusia tanpa mimpi, bisa
disebut juga pikiran yang mati. Pikiran yang tidak bergerak maupun
pikiran yang tidak berkembang. Manusia seperti itu lebih berbahaya
daripada manusia jahat, karena manusia – manusia yang seperti
tersebut di atas membuat bangsa Indonesia menjadi tidak
berkembang dan mati, akhirnya dapat membuat bangsa Indonesia
terjajah lagi oleh bangsa lain. Orang – orang seperti itu tidak akan
dapat berpikir jika mereka terjajah. Pandangan hidup bangsa
Indonesi haruslah berpedoman, jika tidak berpedoman akan menjadi
tidak terarah. Kehidupan sehari – hari bangsa Indonesia diatur
dalam Pancasila.
Kenapa bisa begitu? Nilai – nilai yang ada dalam Pancasila
semuanya berasal dari budaya yang tercipta dalam masyarakat
Indonesia. Jadi inti dari nilai – nilai budaya bangsa Indonesia
tersirat dalam Pancasila, maka Pancasila juga bisa disebut sebagai
cita – cita moral bangsa Indonesia. Cita – cita tersebut adalah
pedoman bangsa Indonesia untuk mencapai bangsa yang sejahtera
secara lahir dan batin. Yang dimaksud dengan pancasila sebagai
pandangan hidup adalah, pancasila yang mempunyai fungsi sebagai
pedoman yang digunakan untuk mengatur hubungan antar sesame
manusia, pedoman yang mengatur tentang manusia dengan
lingkungan, dan juga hubungan antara manusia dengan Tuhannya

3. Pertemuan 3
3.1. Karakteristik dan Identitas nasional
Identitas Bangsa Indonesia meskipun telah menjadi jargon
politik, budaya dan pendidikan, ternyata merupakan suatu konsep
yang sangat kabur dan sulit untuk dirumuskan. Namun demikian,
setiap orang merasakan ada suatu yang dapat dianggap sebagai jati
diri Bangsa Indonesia, atau identitas Bangsa Indonesia. Yang jelas
pada kita ialah, identitas Bangsa Indonesia bukanlah suatu yang
dilahirkan atau yang telah terwujud dewasa ini, tetapi merupakan
suatu yang terus-menerus diwujudkan oleh keseluruhan Bangsa
Indonesia.
Identitas kebangsaan (political unity) merujuk pada bangsa
dalam pengertian politik, yaitu bangsa negara. Bisa saja dalam
negara hanya ada satu bangsa (homogen), tetapi umumnya terdiri
dari banyak bangsa (heterogen). Karena itu negara perlu
menciptakan identitas kebangsaan atau identitas nasional, yang
merupakan kesepakatan dari banyak bangsa di dalamnya.
Identitas nasional dapat berasal dari identitas satu bangsa yang
kemudian disepakati oleh bangsa-bangsa lainnya yang ada dalam
negara itu atau juga dari identitas beberapa bangsa-negara.
Kesediaan dan kesetiaan warga bangsa-negara untuk mendukung
identitas nasional perlu ditanamkan, dipupuk, dan dikembangkan
terus-menerus. Warga lebih dulu memiliki identitas kelompoknya,
sehingga jangan sampai melunturkan identitas nasional. Di sini
perlu ditekankan bahwa kesetiaan pada identitas nasional akan
mempersatukan warga bangsa itu sebagai “satu bangsa” dalam
negara.
Bentuk identitas kebangsaan bisa berupa adat istiadat, bahasa
nasional, lambang nasional, bendera nasional, termasuk juga
ideologi nasional. Proses pembentukan identitas nasional di
Indonesia cukup panjang, dimulai dengan kesadaran adanya
perasaan senasib sepenanggungan “bangsa Indonesia” akibat

kekejaman penjajah Belanda, kemudian memunculkan komitmen
bangsa (tekad, dan kemudian menjadi kesepakatan bersama) untuk
berjuang dengan upaya yang lebih teratur melalui organisasiorganisasi perjuangan (pergerakan ) Kemerdekaan mengusir
penjajah sampai akhirnya Indonesia merdeka pada tanggal 17
Agustus 1945 dan membentuk negara.
Identitas nasional Indonesia di antaranya, Bahasa Nasional atau
Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia. Bendera negara yaitu
Sang Merah Putih, Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya,
Lambang Negara yaitu Pancasila, Semboyan Negara yaitu Bhinneka
Tunggal Ika, Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila, Konstitusi
(Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945, bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, konsepsi Wawasan
Nusantara, dan kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai
Kebudayaan Nasional.
Wawasan kebangsaan yang kita anut sebagai kepribadian
bangsa adalah wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila
yaitu wawasan kebangsaan yang berlandaskan Ketuhanan Yang
Maha Esa dan oleh karena nya memeliki landasan moral, etik dan
spiritiual serta yang berkeinginan untuk membangun masa kini dan
masa depan bangsa yang sejahtera lahir dan batin, material dan
spiritual, di dunia dan di akhirat.
Dengan landasan Pancasila itu, wawasan kebangsaan yang kita
anut, menentang segala bentuk penindasan oleh suatu bangsa
terhadap bangsa lain, oleh suatu golongan terhadap golongan lain,
juga oleh manusia terhadap manusia lain, karena dilandasi oleh
kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengajarkan kepada kita
untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak
asasi manusia.
Sebagai bangsa yang majemuk wawasan kebangsaan Indonesia
juga menentang praktek-praktek yang mengarah pada dominasi dan
diskriminasi sosial, baik karena alasan perbadaan suku asal-usul
maupun agama. Wawasan kebangsaan kita juga menentang segala

bentuk separatisme, baik atas dasar kedaerahan, agama maupun
suku, sebab sila persatuan Indonesia memberikan tempat kepada
kemajemukan dan mengakomodir adanya perbedaan alamiah
maupun budaya dari anak-anak bangsa.
Wawasan kebangsaan yang kita anut berakar pada asas bahwa
kedaulatan berada di tangan rakyat, menentang segala bentuk
feodalisme, totaliterisme, dan kediktatoran oleh mayoritas maupun
tirani oleh minoritas, karena menghendaki perilaku kerakyaat yang
dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan, yang karenanya mengharapkan terwujudnya
masyarakat yang demokratis, karena itu wawasan kebangsaan kita
merupakan paham yang demokratis.
Wawasan kebangsaan kita juga mencita-citakan kehidupan
masyarakat yang adil dan makmur, karena dituntun oleh sila
keadilaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu semua adalah
jiwa dari wawasan kebangsaan Indonesia yang berlandaskan
Pancasila, yang perlu kita segarkan terus-menerus dari waktu ke
waktu dan kita hayati dan pahami.
Secara eksplisit, Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus
mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap
berjalan dalam koridornya yang bukan berarti menentang arus
globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan
menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta. Bila
menghubungkan kebudayaan sebagai karakteristik bangsa dengan
Pancasila sebagai kepribadian bangsa, tentunya kedua hal ini
merupakan suatu kesatuan layaknya keseluruhan sila dalam
Pancasila yang mampu menggambarkan karakteristik yang
membedakan Indonesia dengan negara lain.
Setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan dan
menghadapi masalah bersama dalam mencapai cita-cita bersama.
Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan suatu tata masyarakat
yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang-ambing, dan
dengan pandangan hidup, suatu bangsa dapat secara jelas
mengetahui arah yang akan dicapai.
Dalam pandangan hidup, terkandung konsep dasar mengenai
kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, pikiran yang
terdalam dan gagasan dari suatu bangsa mengenai wujud kehidupan
yang dianggap baik. Pada akhirnya pandangan hidup suatu bangsa
adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu
sendiri, yang diyakini kebenarannya dan dan menimbulkan tekad
pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Karena itu pandangan
hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi
kekokohan bangsa dan kelestarian suatu bangsa.
3.2. Proses berbangsa dan bernegara
Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentaang
bagaimana terbentuknya bangsa dimana sekelompok manusia yang
berada didalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Negara
merupakan organisasi yang mewadai bagsa bangsa tersebut
merasakan pentingnya keberadaan Negara sehingga tumbuhlah
kesadaran untuk mempertahankan untuk tetap tegaknya dan utuhnya
Negara melalui upaya bela Negara.
Pada zaman modern adanya Negara lazimnya dibenarkan oleh
anggapan atau pandangan kemanusiaan. Adabanyak perbedaan
konsep tentang kenegaraan yang dilandasi oleh pemikiran ideologis.
Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia. Yang memiliki
beberapa konsep tentang terbentuknya bangsa Indonesia. Ini dapat
dilihat lewat alinea pertama pembukaan UUd 1945 merumuskan
bahwa adanya NKRI ialah karena adanya kemerdekaan adalah hak
segala bangsa sehingga penjajahan yang bertentangan dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan harus dihapuskan. Dan alinea
kedua pembukaan UUD 1945 bangsa Indonesia beranggapan bahwa
terjadinya Negara merupakan proses atau rangkaian tahap-tahap
yang berkesinambungan. Secara ringkas, proses tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia

b. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan
c. Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur
Bangsa
Indonesia
menerjemahkan
secara
terperinci
perkembangan teori kenegaraan tentang terjadinya Negara kesatuan
republic Indonesia sebagai berikut:
1. Terjadinya NKRI merupakan suatu proses yang tidak sekedar
dimulai dari proklamasi. Perjuangan kemerdekaanpun
mempunyai peran khusus dalam pembentukan ide-ide dasar
yang dicita-citakan.
2. Proklamasi baru “menghantarkan bangsa Indonesia” sampai ke
pintu gerbang kemerdekaan. Adanya proklamasi tidak berarti
bahwa kita telah selesai bernegara.

4. Keadaan bernegara yang dicita-citakan belum tercapai halnya
adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa melainkan harus kita
isi untuk menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan
makmur.
5.

Terjadinya Negara adalah kehendak seluruh bangsa bukanlah
sekedar keinginan golongan yang kaya daan yang pandai atau
golongan ekonomi lemah yang menentang golongan ekonomi
kuat seperti dalam teori kelas.

6. Religiositas yang tampak pada terjadinya neegara menunjukkan
kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Demikianlah terjadinya Negara menurut bangsa Indonesia daan
tampak yang diharapkan akan muncul dalam bernegara.
Proses bangsa yang bernegara di Indonesia diawali dengan
adanya pengakuan yang sama atas kebenaran hakikih dan
kesejahteraan yang merupakan gambaran kebenaran secara factual
dan otentik.
Proses Berbangsa dan Bernegara

⦁ Masa sebelum kemerdekaan
Proses berbangsa dan bernegara pada zaman sebelum
kemerdekaan lebih berorientasi pada perjuangan dalam melawan
penjajah. Dari tinjauan sejarah zaman Sriwijaya pada abad VII dan
Kerajaan Majapahit abad XIII telah ada upaya untuk menyatukan
nusantara. Namun para penguasa belum memiliki kemampuan yang
cukup untuk mempertahankan kejayaan yang telah dicapai yang
menyebabkan kehancuran. Di samping itu kehancuran juga
disebabkan karena kerajaan tradisional tersebut belum memahami
konsep kebangsaan dalam arti luas.
Proses kehidupan berbangsa dan bernegara mulai berkembang
sejak Sumpah Pemuda dikumandangkan ke seluruh nusantara.
Dalam periode selanjutnya secara nyata mulai dipersiapkan
kemerdekaan Indonesia pada masa pendudukan Jepang, yaitu
dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha – usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia. Dan puncaknya adalah ketika Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
⦁ Proses berbangsa dan bernegara pada masa sekarang
Proses berbangsa dan bernegara pada masa sekarang erat
kaitannya dengan hakikat pendidikan kewarganegaraan, yaitu upaya
sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi
warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa
sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara,
demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara.
Sehingga dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi ilmu
tentang tata negara,menumbuhkan kepercayaan dan jati diri bangsa
serta moral bangsa,maka takkan sulit untuk menjaga kelangsungan
kehidupan dan kejayaan Indonesia dalam proses berbangsa dan
bernegara.
Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang dan
negara yang akan melangkah maju membutuhkan daya dukung
besar dari masyarakat, membutuhkan tenaga kerja yang lebih
berkualitas, dengan semangat loyalitas yang tinggi. Negara
didorong untuk menggugah masyarakat agar dapat tercipta rasa
persatuan dan kesatuan serta rasa turut memiliki. Masyarakat harus

disadarkan untuk segera mengabdikan dirinya pada negaranya,
bersatu padu dalam rasa yang sama untuk menghadapi krisis
budaya, kepercayaaan, moral dan lain-lain. Negara harus
menggambarkan image pada masyarakat agar timbul rasa bangga
dan keinginan untuk melindungi serta mempertahankan negara itu
sendiri. Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah sarana yang
tepat untuk memberikan gambaran secara langsung tentang hal-hal
yang bersangkutan tentang kewarganegaraan pada masyarakat
sehingga proses berbangsa dan bernegara dapat berlangsung dengan
efektif dan efisien.
Dalam upaya untuk memahami proses berbangsa dan bernegara,
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahakan dengan
perkembangan kehidupan masyarakat. Kesadaran terhadap sejarah
menjadi penting ketika suatu masyarakat mulai menyadari
bagaimana posisinya sekarang dan seperti apa jatidiri atau
identitasnya serta apa yang dilakukan ke depan. Penciptaan suatu
identitas bersama berkisar pada perkembangan keyakinan dan nilai
– nilai yang dianut bersama yang dapat memberi suatu perasaan
solidaritas sosial pada suatu masyarakat suatu wilayah tertentu.
Suatu identitas bersama menunjukkan bahwa individu – individu
tersebut setuju atas pendefinisian diri mereka yang saling diakui,
yakni suatu kesadaran mengenai perbedaan dengan orang lain, dan
suatu perasaan akan harga diri.
Dalam proses berbangsa dan bernegara itu juga diperlukan
penciptaan identitas bersama.
Identitas sebagai bangsa dan negara Indonesia dapat dilihat pada:
⦁ Bendera Negara yaitu Sang Merah Putih
⦁ Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila
⦁ Lambang negara yaitu Garuda Pancasila
⦁ Slogan / semboyan yaitu Bhineka Tunggal Ika
⦁ Sarana komunikasi / bahasa negara yaitu Bahasa Indonesia
⦁ Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya
⦁ Pahlawan – pahlawan rakyat pada masa perjuangan nasional
seperti Pattimura, Hasanudin, Pangeran Antasari dan lain – lain.
Dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan
negara Indonesia dapat mengikat eksistensinya serta memberikan

daya hidup. Sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat
dalam hubungan internasional akan dihargai dan sejajar dengan
bangsa dan negara lain. Identitas bersama itu juga dapat
menunjukkan jatidiri serta kepribadiannya. Rasa solidaritas sosial,
kebersamaan sebagai kelompok dapat mendukung upaya mengisi
kemerdekaan. Dengan identitas bersama itu juga dapat memberikan
motivasi untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa
depan.
3.3. Integralistik dan semangat kekeluargaan
Pengertian Integralistik
Berdasar pendapat yang diketahui, definisi dari negara adalah
organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang
berfungsi sebagai alat yang mengatur atau mengendalikan persoalan
bersama atas nama masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk
bersatu, hidup dalam wilayah tertentu dan mempunyai
pemerintahan yang berdaulat dengan berdasarkan sistem hukum
yang diselenggarakan dengan tujuan kesenangan dan kehormatan
bersama. Selain definisi negara juga terdapat teori-teori yang ada di
negara, teori itu antara lain:
Teori individualisme, (Thomas Habbes, John Locke, Jean Jacques
Rousseau, dan H.J. Laksi).
Teori golongan (Class theory), (Marx dan Engels, dan Lenin).
Teori integralistik, (Spinoza, Adam Muller dan Hegel).
Indonesia dalam hal ini masuk dalam kategori teori
integralisme, disini akan dijelaskan tentang salah satu teori negara
yaitu teori integralistik. Teori integralistik dan para pencetusnya
yaitu Spinoza, Adam Muller dan Hagel, menurut teori ini negara
berkewajiban bukan hanya untuk menjamin kepentingan seseorang
atau golongan, melainkan juga menjamin kepentingan masyarakat
secara holistik sebagai sebuah kesatuan. Teori integralistik yang
diajarkan oleh Benedict de Spinoza (1632-1677), Adam Heinrich
Muller (1779-1829), George Friedrich Wilhelm Hagel(1770-1831),
mengajarkan bahwa negara adalah suatu susunan masyarakat yang
integral, segala golongan, segala anggota berhubungan erat satu
sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis, dalam
aliran ini negara tidak memihak pada suatu golongan yang paling
kuat atau paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang
menjadi pusat, tetapi menjamin keselamatan hidup bangsa

seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang
terpenting adalah penghidupan bangsa seluruhnya.
Teori integralistik juga disebut teori kekeluargaan, negara yang
menganut integralisme seperti indonesia masyarakatnya bersifat
organis, hak asasi manusia berkembang terbatas. Teori integralistik
mengatakan bahwa hak asasi manusia berkembang terbatas karena
manusia terikat oleh masyarakat yang mengikat orang indonesia
bersifat integralistik yang mengandung unsur-unsur yang
menentang penonjolan pribadi, penonjolan hak asasi manusia harus
diimbangi dengan kewajiban asas kekeluargaan yang
menumbuhkan masyarakat dan negara. Paham integralistik ingin
menggabungkan kemauan rakyat dan penguasa(Negara).
Kepentingan negara dimaksudkan untuk menjalin rasa kekeluargaan
dan kebersamaan karena paham integralistik melihat negara sebagai
susunan masyarakat yang integral dan anggotanya saling terkait
sehingga membentuk satu kesatuan yang organis. Menurut Dede
Rosyada,dkk (2005: 54) mengemukakan konsepsi organis tentang
hakikat dan asal mula negara adalah suatu konsep yang melukiskan
negara dengan istilah-istilah ilmu alam. Negara dianggap seperti
makhluk hidup, manusia atau binatang individu yang merupakan
komponen-komponen negara dianggap sebagai sel-sel dari makhluk
hidup. Kehidupan corporal dari negara dapat disamakan sebagai
tulang belulang manusia, undang-undang sebagai urat syaraf, raja
sebagai kepala dan para individu sabagai daging makhluk.
B.2 Tujuan Teori Integralistik
Menurut Soepomo, paham integralistik merupakan aliran
pemikiran yang sesuai dengan karakteristik bangsa indonesia yang
bersifat kekeluargaan. Dengan demikian, semangat kekeluargaan
dan kebersamaan merupakan ciri integralistik indonesia. Pada
pemikiran soepomo kemudian dijadikan dasar terbentuknya Tujuan
Negara Republik Indonesia, seperti yang tertulis dalam UUD 1945
alinea IV yaitu: melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh
tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Indonesia merupakan negara kesatuan, ditinjau dari
susunannya negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari
beberapa negara, sifatnya tunggal. Artinya, hanya ada satu

pemerintahan, yaitu pemrintahan pusat yang mempunyai kekuasaan
atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Ciriciri negara kesatuan antara lain:
1.
Mempunyai 1 UUD
2.
Mempunyai 1 presiden
3.
Hanya pusat yang berhak membuat UU
Negara kesatuan dibagi menjadi dua yaitu:
1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu urusan negara
langsung diatur oleh pemerintah pusat.
2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yakni kepala
daerah sebagai pemerintah daerah yang diberikan hak otonomi
yakni diberikan kekuasaan mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri.
Melalui sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, soepomo
mengusulkan paham integralistik berakar pada keanekaragaman
budaya bangsa namun hal itu justru mempersatukan dalam suatu
kesatuan integral yang disebut Negara Indonesia. Paham
integralistik yang terkandung dalam pancasila meletakkan asas
kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hubungan
antar individu maupun masyarakat.
B.3 Hubungan Teori Integralistik Dengan Pancasila
Pengertian pancasila adakalanya pancasila sebagai pandangan
hidup bangsa indonesia, pancasila sebagai jiwa dan kepribadian
bangsa indonesia, pancasila sebagai dasar negara, pancasila sebagai
falsafah bangsa indonesia, pancasila sebagai sumber dari segala
sumber hukum negara indonesia, pancasila sebagai perjanjian luhur
bangsa indonesia, pancasila sebagai cita-cita bangsa indonesia.
Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat
dipisahkan. Masing-masing sila tidak dapat dipahami dan diberi arti
tersendiri yang terpisah dari keseluruhan sila-sila. Hal ini
menggambarkan adanya paham persatuan atau integralistik. Dalam
pancasila sendiri, pada sila ke III yang berbunyi “Persatuan
Indonesia”, menegaskan dan mencerminkan perwujudan paham
integralistik dalam tata kenegaraan kita, sila ke III ini tercermin
dalam pokok pikiran pertama yang terkandung dalam pembukaan
UUD 1945 yang berbunyi “Negara melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas

persatuan Indonesia dengan mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.” (UUD 1945).
4. Pertemuan 4
4.1. Pengertian warganegara
a. Pengertian Warga Negara
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian warga
negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang
berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya
mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara
dari negara itu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 angka (1)
pengertian warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundangundangan.
Secara umum, pengertian warga negara adalah anggota suatu
negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya.
Warga negara dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata citizens.
Seseorang dapat menjadi warga negara setelah memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan oleh suatu negara.
b. Pengertian Kewarganegaraan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian
kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga
negara dan keanggotaan sebagai warga negara. Menurut pasal 1
angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian kewarganegaraan
adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara.
Dalam bahasa Inggris, kewarganegaraan dikenal dengan kata
citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau
ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan
dapat dibedakan dalam arti yuridis dan sosiologis.
Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya
ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan

hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang
tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan.
Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut antara lain akta kelahiran,
surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan.
Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan
ikatan hukum. Akan tetapi ditandai dengan ikatan emosional,
seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan
sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari
penghayatan warga negara yang bersangkutan. Orang yang sudah
memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau
wewenang negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan
kaidah-kaidah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya.
c. Pengertian Pewarganegaraan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian
pewarganegaraan
adalah
proses,
cara
dan
perbuatan
mewarganegarakan. Menurut pasal 1 angka (3) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia, pengertian pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang
asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia
melalui permohonan
4.2. Warganegara Indonesia
Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang
diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada
orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan
Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar
sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor
identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia
telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan.
Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti
identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12
tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut
UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah
setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi
WNI anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu
WNI anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah
WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya anak
yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah
yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang
ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut anak
yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya
meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang
WNI anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang
diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu
dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada
waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik
Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui anak yang lahir di
wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak
memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya anak
yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan
ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut
dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang
bersangkutan anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan
permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya
meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan
janji setia.
Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi anak WNI yang lahir
di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum
kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan
asing anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat
secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan

pengadilan anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin,
berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya
memperoleh kewarganegaraan Indonesia anak WNA yang belum
berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut
penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.
Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang
termasuk dalam situasi sebagai berikut:
1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada
dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang
ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang
diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai
anak oleh warga negara Indonesia
Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut
di atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik
Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negara asing
yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah
tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun
berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat
menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan
pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan
kewarganegaraan ganda.
Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU
Kewarganegaraan
tahun
2006
ini
memperbolehkan
dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia
sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan
lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan
Pemerintah no. 2 tahun 2007.
Dari UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia
menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis; ditambah dengan ius

soli terbatas (lihat poin 8-10) dan kewarganegaraan ganda terbatas
(poin 11).
4.3. Hak dan kewajiban warganegara
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang
semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan
tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya
dapat dituntut secara paksa olehnya.
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat
dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan
kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki
hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak,
tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum
merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu
terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak
mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang
pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka
berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya
seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial
yang berkepanjangan.
Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu
dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang
warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat
atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti
yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang
berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka
kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di
Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak
bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah
merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini.
Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada
memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang
belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga
negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk

ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa
melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28,
yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam
undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia
bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiapsiap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia
ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan
menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan
memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang
mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.
HAK DAN KEWAAJIBAN WARGA NEGARA :
1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud
hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan
(role).
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban
warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan
pasal 34 UUD 1945.
Hak Warga Negara Indonesia :
– Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga
negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27
ayat 2).
– Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang
berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.”(pasal 28A).
– Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
–
Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
–
Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi

meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.
(pasal 28C ayat 1)
– Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan
negaranya. (pasal 28C ayat 2).
–
Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
– Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak
untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal
28I ayat 1).
Kewajiban Warga Negara Indonesia :
– Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD
1945 berbunyi :
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya.
– Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat
(3) UUD 1945
menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam upaya
pembelaan negara”.
– Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat
1 mengatakan :
Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
–
Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam
menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

– Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara.”
Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26,
27, 28, dan 30, yaitu :
1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orangorang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada
ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan
dengan undang-undang.
2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan
kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang.
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut
serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan
lebih lanjut diatur dengan undang-undang.
4.4. Smart & good citizen
Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perubahan nama sejak
kurikulum 1957 sampai sekarang. Beberapa istilah yang pernah
digunakan antara lain mulai dari Civics, Kewarganegaraan,
Pendidikan Kewargaan Negara, Civics dan Hukum, Pendidikan
Moral Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan
Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun demikian Pendidikan
Kewarganegaraan pada hakikatnya mempunyai substansi yang
sama, yakni berkaitan dengan pengajaran politik, demokrasi, hak
dan kewajiban warganegara.
Pada masa sekarang kehadiran Pendidikan Kewarganegaraan (civic
education) harus betul-betul dimaknai sebagai jalan yang
diharapkan akan mampu mengantar bangsa Indonesia menciptakan
demokrasi, good governance, negara hukum dan masyarakat madani
yang diidealkan seluruh masyarakat. (TIM ICCE, 2005). Pendidikan

Kewarganegaraan secara subsatantif bertujuan mendidik
warganegara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya
dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
5. Pertemuan 5
5.1. Pengertian Negara dan Konstitusi
A. KONSTITUSIONALISME
1. Gagasan tentang kontitusionalisme
Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas
unsur rakyat (penduduk), wilayah dan pemerintah. Pemerintahlah
yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas demi
terwujudnya tujuan negara.
Di Negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah
yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak-hak dasar
rakyat. Upaya mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar
rakyat serta kekuasaan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu
aturan bernegara yang umumnya disebut kostitusi(hukum dasar atau
undang-undang dasar negara). Konstitusi atau undang-undang dasar
negara mengatur dan menetapkan kekuasaan negara sedemikian
rupa sehingga kekuasaan pemerintahan negara efektif untuk
kepentingan rakyat serta tercegah dari penyalahgunaan kekuasaan.
Gagasan bahwa kekuasaan Negara harus dibatasi serta hak-hak
dasar rakyat dijamin dalam suatu konstitusi segera dinamakan
konstitusionalisme.
Carl
J.
Friedrich
berpendapat
“
Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan
suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat,
tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk
memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk
pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat
tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub
dalam konstitusi. (Taufiqurrohman Syahuri,2004)

Di dalam gagasan konstitusionalisme, isi daripada konstitusi
negara bercirikan dua hal pokok, yaitu sebagai berikut :
1. Konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa
agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.
2. Konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga
Negara.
2. Negara Konstitusional
Setiap Negara memiliki konstitusi sebagai hukum dasar. Namun
tidak setiap Negara memiliki undang-undang dasar. Negara
konstitusional tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi Negara
tersebut juga harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme.
Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa konstitusi suatu
Negara harus mampu memberi batasan kekuasaan pemerintahan
serta memberi perlindungan pada hak-hak dasar warga Negara.
Negara konstitusional bukan sekedar konsep formal. Negara
yang menganut gagasan konstitusionalisme inilah yang disebut
Negara konstitusional (Constitutional state).
B. KONSTITUSI NEGARA
1. Pengertian Konstitusi
Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis “constituer” yang
artinya membentuk. Konstitusi bisa berarti pula peraturan dasar
(awal) mengenai pembentukan Negara. Kata konstitusi dalam
kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :
1) segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan;
2) undang-undang dasar suatu Negara.
Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas dari
pengertian undang-undang dasar , tetapi ada juga yang menyamakan
dengan pengertian undang-undang dasar.

Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis , sedang
disamping Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga hukum
dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan
terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak
tertulis. Hukum dasar tidak tertulis disebut Konvensi
Terdapat beberapa defenisi konstitusi dari para ahli, yaitu :
a) Herman heller, membagi pengertian konstitusi menjadi tiga :
1. Konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi
mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu
kenyataan.
2. Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam
masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah
hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian
yuridis.
3. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undangundang yang tinggi yang berlaku dalam suatu Negara.
b) K.C.Wheare mengartikan konstitusi sebagai “keseluruhan system
ketatanegaraan dari suatu Negara, berupa kumpulan peraturan yang
membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu
negara”.
Konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit, sebagai berikut :
tertulis dan tidak tertulis.

tertulis, yaitu undang-undang dasar. Dalam pengertian ini undangundang dasar merupakan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis.

Di Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi
konstitusional undang-undang dasar mempunyai khas, yaitu
membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga
penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat semena-mena. Hak-hak
warga Negara akan lebih dilindungi.
2. Kedudukan Konstitusi
Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam
kehidupan ketatanegaraan suatu Negara karena konstitusi menjadi
barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan
bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Meskipun konstitusi yang
ada di dunia ini berbeda-beda baik dalam hal tujuan, bentuk dan
isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang
sama, yaitu sebagai :
• Konstitusi sebagai Hukum Dasar karena ia berisi aturan dan
ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu
negara
• Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi
Konstitusi lazimnya juga diberi kedudukan sebagai hokum
tertinggi dalam tata hokum Negara yang bersangkutan.
3. Isi, Tujuan dan Fungsi Konstitusi Negara
Menurut Mirriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu
Politik, konstitusi atau undang-undang dasar memuat ketentuanketentuan sebagai berikut :
1) Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan
eksekutif , legislative dan yudikatif. Dalam Negara federal , yaitu
masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan
pemerintah Negara bagian, prosedur penyelesaian masalah
pelanggaran yurisdiksi lembaga Negara.
2) Hak-hak asasi manusia

3) Prosedur mengubah undang-undang dasar
4) Aadakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat
tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini untuk mrnghindari
terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi.
Misalnya undang-undang dasar Jerman melarang untuk mengubah
sifat federalism sebab bila menjadi unitarisme dikhawatirkan dapat
mengembalikan munculnya seorang Hitler.
Selain itu, konstitusi Negara bertujuan menjamin pemenuhan
hak-hak daasar warga Negara. Konstitusi Negara memiliki fungsifungsi sebagai berikut (Jimly Asshiddiqie, 2002).
1) Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan Negara
2) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan Negara.
3) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ dengan warga
Negara.
4) Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan
ataupun kegiatan penyelnggaraan kekuasaan Negara.
5) Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber
kekuasaan yang asli (dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ
Negara.
6) Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (symbol of
unity), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan
(identitu of nation) serta sebagai center of ceremony.
7) Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control),
baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas
mencakup bidang social ekonomi.
8) Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat.
C. UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar
1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
1. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia
Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga
sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macam undang-undang
dasar daalam empat periode, yaitu sebagai berikut :
a. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berlaku UUD
1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16
bab), 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan
dan bagian penjelasan.
b. Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS.
UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian.
c. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang
terdiri atas 6 bab, 146 pasal dan beberapa bagian.
d. Periode 5 Juli 1959 – sekarang kembali berlaku UUD 1945.
Khusus untuk periode keempat berlaku UUD 1945 dengan
pembagian berikut :

Konstitusi RIS tau UUD RIS 1945 terdiri atas :
a. Mukadimah yang tediri atas 4 alinea
b. Bagian batang tubuh yang terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan
lampiran.
Beberapa ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949 antara lain :

a. Bentuk Negara adalah serikat, sedang bentuk pemerintahan
adalah republic.
b. System pemerintahan adalah parlementer . Dalam sisitem
pemerintahan ini, kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana
menterei. Perdana Menteri RIS saat itu adalah Moh.Hatta.
2. Proses Amandemen UUD 1945
Amandemen (bahasa inggris: amendment) artinya perubahan.
i. Amandemen pertama terjadi pada Sidang Umum MPR Tahun
1999, Disahkan 19 Oktober 1999
ii. Amandemen kedua terjadi pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan
18 Agustus 2000
iii. Amandemen ketiga terjadi pada Sidang Tahunan MPR,
Disahkan 10 November 2001
iv. Amandemen keempat terjadi pada Sidang Tahunan MPR,
Disahkan 10 Agustus 2002
3. Isi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
n UUD 1945 merupakan bagian yang penting dalam
konstitusi Negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 berisi 4 alinea
sebagai pernyataan luhur bangsa Indonesia.
terhadap Indonesia. Selanjutnya mengandung pernyataan subjektif
bangsa Indonesia bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
bangsa Indonesia
kemerdekaan.
bangsa Indonesia

selama

ini

telah

mampu

menghasilkan

-langkah sebagai kelanjutan dalam
bernegara.

D. SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 adalah
sebagai berikut :

Secara teori, ada dua klasifikasi bentuk Negara yaitu bentuk
Negara serikat atau federal dan bentuk Negara kesatuan. Negara
federal adalah Negara yang bersusunan jamak, artinya Negara yang
di dalamnya masih terdapat Negara yang disebut Negara bagian.
Negara kesatuan adalah Negara yang bersusunan tunggal.
Negara kesatuan dengan asas desentralisasi menyerahkan sebagian
kekuasaannya kepada daerah-daerah yang ada di wilayah Negara
tersebut.
an adalah republik
Secara teoritis , ada dua klasifikasi bentuk pemerintahan di era
modern, yaitu republik dan monarki atau kerajaan. Bentuk Negara
Indonesia pernah mengalami perubahan , yaitu dari Negara kesatuan
menjadi Negara serikat. Adapun untuk bentuk pemerintahan,
Indonesia belum pernah berubah menjadi Negara kerajaan atau
monarki. Sekarang ini bangsa Indonesia telah sepakat bahwa perihal
bentuk Negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republic tidak ada
perubahan.

System pemerintahan disebut presidensiil apabila badan
eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif.

Dalam sisitem pemerintahan presidensiil , badan eksekutif dan
legislative memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan
tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam system
pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara
terpisah.
Adapun ciri-ciri system pemerintahan presidensiil adalah
sebagai berikut :
a) Penyelenggara Negara berada di tangan presiden. Presiden adalah
kepala Negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak
dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh
suatu dewan/majelis.
b) Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Cabinet
bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab
kepada parlemen/legislative.
c) Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini
karena presiden tidak dipilih oleh parlemen.
d) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam
system parlementer.
e) Parlemen memiliki kekuasaan legislative dan sebagai lembaga
perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
f) Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

Sistem politik yang dianut Negara Indonesia adalah system
politik demokrasi. Adapun system politik disebut demokrasi apabila
kewenangan pemerintah terhadap kehidupan warga Negara amat
terbatas. Pemerintah Negara tidak turut campur atas semua aspek
kehidupan warganya. Warga Negara dapat mengatur sendiri
kehidupannya.

Sistem politik dikatakan demokrasi bilamana negara menganut
prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan bernegara.
5.2. Sistem konstitusi
Konstitusi Negara Indonesia
Pengertian konstitusi dalam praktik ketatanegaraan ada dua arti,
pertama dalam arti umum adalah segala sesuatu dan aturan
mengenai ketatanegaraan, kedua dalam arti khusus adalah UndangUndang Dasar suatu Negara. Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945
beserta amandemennya.
Pengertian pokok tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang
dimaksudkannya adalah keselurahan nskah,terdiri atas 3 hal : (1)
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (2) batang tubuh UndangUndang Dasar 1945; (3) penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.
Naskahnya yang resmi sebagaimana diketahui telah disahkan oleh
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan berlaku untuk
pertama kali pada 18 Agustus 1945.
Undang-Undang Dasar 1945 sejak ketetapan MPR nomor XI/
MPR/ 1999, merupakan amandemen pertama, dan sampai sekarang
mengalami empat kali amandemen :
·

Amandemen pertama disahkan 19 Oktober 1999.

·

Amandemen kedua disahkan 18 Agustus 2000.

·

Amandemen ketiga disahkan 10 November 2001.

·

Amandemen keempat disahkan 10 Agustus 2002.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagian dari hukum
dasar, yaitu khususnya hukum dasar tertulis, yang disampingnya
masih ada hukum dasar tidak tertulis, yaitu “aturan-aturan dasar
yang timbul dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara,
meskipun tidak tertulis”, yang disebut “Konvensi”.

Hukum dasar tertulis merupakan konstitusi. Hukum dasar
tertulis ini terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasaan,
sebagai satu kesatuan organik yang masing-masing mempunyai
fungsi dan kedudukan tersendiri .
Hukum dasar tertulis mempunyai syarat-syarat tertentu yang
sering dinyatakan juga sebagai sifat-sifatnya. Syarat-syarat yang
dimaksudnya adalah sebgai berikut :
·
Merupakan hukum yang mengikat pemerintah sebagai
penyelenggara Negara, maupun rakyat sebagai warga Negara.
·
Berisi norma-norma, aturan atau ketentuan-ketentuan yang
dapat dan harus dilaksanakan.
·
Merupakan perundang-undangan yang tertinggi yang
berfungsi sebagai alat kontrol erhadap norma-norma hukum yang
lebih rendah.
·
Membuat aturan-aturan pokok yang bersifat singkat dan supel
serta memuat hak asasi manusia, sehingga dapat memenuhi tuntutan
zaman.
Hukum dasar tidak tertulis disebut dengan istilah konvensi,
mempunyai syarat-syarat yang disebut dengan ciri-cirinya. Syaratsyarat yang dimaksudkan adalah sebagai berkut :
·
Kebiaaan yang dipelihara dalam praktik penyelenggraan
Negara.
·
Berjalan sejajar dengan Undang Undang Dasar, sehingga
tidak bertentangan dengannya.
·
Merupakan aturan-aturan dasar sebagai pelengkap yang tidak
terdapat dalam Undang-Undang Dasar.
·
Diterima oleh rakyat, sehingga tidak berentangan dengan
kehendak rakyat.

Hukum dasar tidak tertulis dapat dijelaskan dengan memberikan
contoh-contoh yang terdapat dalam praktik-praktik penyelenggaraan
Negara selama ini, yaitu :
·
Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Menurut pasal 2 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945,
segala keputusan MPR diambil berdasarkan suara tebanyak. Akan
tetapi, sistem ini dirasa kurang sesuai dengan jiwa kekeluargaan
sebagai keribadian bangsa karena itu, dalam praktik-praktik
penyelenggaraan Negara selama ini selalu diusahakan untuk
mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan
ternyata hamper selalu berhasil. Pungutan suara baru ditempuh, jika
usaha musyawarah untuk mufakat sudah tidak dapat dilaksanakan.
Ghal yang demikian ini merupakan perwujudan dan cita-cita hukum
yang terkadang dalam pokok pikiran persatuan dan pokok pikiran
kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
·
Praktik-praktik penyelenggaraan Negara yang sudah menjadi
hukum dasar tidak tertulis.
·
Pidato kenegaraan Presiden didepan sidang DPR setiap
tanggal 16 Agustus.
·
Penyampaian pertanggunggjawaban Presiden kepada rakayat
dilaksanaan didepan MPR.
Dua hal diatas merupakan perwujudan dari pokok pikiran
ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab
yang mengandung konsekuensi logis mewajibkan bagi pemerintah
dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti
kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat
yang luhur sebagai sarana untuk mewujud ketertiban dan keadilan.
Undang Undang Dasar 1945 yang singkat, mengandung
semangat dan merupakan pwewujudan pokok- pokok pikiran yang
terkandung dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, juga
merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu.

5.3. Sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia
Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
1. Pengertian sistem Politik di Indonesia
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau
keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang
berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan
tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan,
seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
2. Cara Berpolitik Melalui Suprastruktur dan Infrastruktur politik
Yang termasuk dalam Suprastruktur politik adalah emua lembagalembaga negara yang tersbut di dalam konstitusi negara ( termasuk
fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan
keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan
yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara
suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan
terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam
hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah LembagaLembaga Negara.
Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD
1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial.
Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan
yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media
massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan
(Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik
(Political Figure), dan pranata politik lainnya adalah merupakan
infrastruktur politik, melalui badan-badan inilah masyarakat dapat
menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input
dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi
masyarakt diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai
dengan aspirasi dan kehendak rakyat.
B. Pengertian, kedudukan, sifat dan fungsi UUD 1945
Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan
menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan

UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang
Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public
debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada fihak
swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita.
Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang
sangat "sakral", diantara melalui sejumlah peraturan:
1. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa
MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak
berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum
yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak
mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat
rakyat melalui referendum.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum,
yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya
perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang
tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde
Baru, kekuasaan tertinggi di tanganMPR (dan pada kenyataannya
bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada
Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat
menimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945
tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup
didukung ketentuan konstitusi.
Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah
menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan
rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi
dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan
perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD
1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan
UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat
structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem
pemerintahan presidensiil.
Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali
perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang
Tahunan MPR:



Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 →
Perubahan Pertama UUD 1945
 Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 →
Perubahan Kedua UUD 1945
 Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 →
Perubahan Ketiga UUD 1945
 Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 →
Perubahan Keempat UUD 1945
C. PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
1) Makna pembukaan UUD 1945 bagi perjuangan bangsa Indonesia
Apabila UUD merupakan sumber hukum tertinggi yang berlaku
di Indonesia, maka pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari
motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang
merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin
ditegakan baik dalam lingkungan nasional, maupun dalam
hubungan bangsa-bangsa di Dunia. Pembukaan yang telah
dirumuskan secara khidmat dalam (4) alenia itu, setiap alenia dan
kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam,
mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Universal karena
mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa
yang berada dimuka bumi. Lestari, karena mengandung dinamika
masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan
Negara selama bangsa Indonesia tetap setia terhadap Negara
proklamasi 17 Agustus 1945.
2) Makna alenia-alenia pembukaan UUD 1945
Alenia pertama dari pembukaan UUD 1945, menunjukan
kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah . dengan
pernyataan itu bukan saja bangsa Indonesia bertekkad untuk
merdeka , tetapi akan terus berdiri di barisan paling depan untuk
menentang dan menghapuskan penjajahan diatas dunia.
Alenia kedua menunjukan kebanggaan dan peghargaan kita atas
perjuangan bangsa Indonesia selama ini. ini juga berarti adanya
kesadaran bahwa, keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari
keadaan kemarin dan langkah yang kita ambil sekarang akan
menentukan keadaan yang akan datang. Dalam alenia itu jelas apa
yang dikehendaki dan diharapkan oleh para pengantar
kemerdekaan, ialah Negara Indonesia yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai
segenap jiwa bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk
mewujudkannya.
Alenia ini menunjukan adanya ketepatan dan ketajaman
penilaian:
a) Bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah pada tingkat
yang menentukan.
b) Bahwa momentum yangtelah berhasil dicapai tersebut harus
dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
c) Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan ahir tetapi
masih harus terus diisi dengan mewujudkan bangsa Indonesia yang
merseka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Alenia yang ketiga menegaskan lagi apa yang menjadi motivasi riil
dan materil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaanya,
tetapi juga menjadi keyakinan, motivasi sepiritual , bahwa maksud
dan tindakannya menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah
yang maha kuasa. Dengan ini digambarkan bahwa bangsa Indonesia
mendambakan kehidupan yang berkeseimbanan kehidupan material
dan sprituil, keseimbangan kehidupan baik di dunia maupun di
aherat.
Alenia keempat merumuskan dengan padat sekali tujuan dan
prinsip-prinsip dasar untuk mencapai ttujuan bangsa Indonesia
setelah menyatakan dirinya merdeka. Tujuan perjuangan bangsa
Indonesia dirumuskan dengan: “Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumph darah Indonesia, dan
untuk memeajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sedangkan
prinsip besar yang tetap dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu
adalah dengan: menyusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila. Dengan
rumusan yan panjang dan padat ini, alenia keempat pembukaan
Unang-undang Dasar sekaligus menegaskan:
Ø Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi
tujuannya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memejukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial.
Ø Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat.
Ø Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila.
C. BATANG TUBUH UUD 1945
UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2
ayat aturan tambahan, yang mengandung semangat dan merupakan
perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam
pembukaan UUD 1945, juga merupakan rangkakian kesatuan pasalpasal yang bulat dan terpadu. Didalamnya berisi materi yang
dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Pasal-pasal yang berisi materi sistem pmerintahan Negara,
didalamnya termasuk pengaturan kedudukan, tugas, wewenang dan
berkesinambungan dengan kelembagaan Negara.
b. Pasal-pasal yang berisi materi hubungan Negara dengan warga
Negara dan penduduknya serta dengan dipertegas dalam pembukaan
UUD 1945, yang berisi konsepsi Negara diberbagai bidang:
PolEkSosHanKam dan lain-lain.
Sistem pemerintahan Negara Indonesia di jelaskan dengan teran dan
sisematis dalam penjelasan UUD 1945,Didalm penjelasan itu
dikenal 7 buah kunci pokok:
a) Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum
(Rechtsstaan).NegaraIndonesia berdasarkan atas hukum tidak
berdasarkan tatas kekuatan belaka (Machtsstaan).
b) Sistem konstitusional.Pemerintah berdasarkan atas sistem
konstitusi,tidak bersifat absolutisme.
c) Kekuasaan Negara yang tertinggi,ditangan MPR (Die gezamte
staat gewalt lieght elleim beir der majelis). Kedaulatan rakyat di
pegang oleh suatu badan yang bernama MPR,sebagai penjelmaan
seluruh rakyat Indonesia. Tugas dan wewenang MPR yang
menentukan jalanya bangsa dan Negara yaitu berupa :
· Menetapkan UUD
· Menetapkan GBHN
· Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
d) Presiden adalahpenyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi
di bawah MPR,penjelasan UUD 1945 menyatakan dibawah MPR,
Presiden ialah penyelenggara kekuasaan tertinggi.

e) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, juga dijelaskan
dalam UUD 1945.
f) Mentri Negara adalah pembantu presiden. Mentri Negara tidak
bertanggung jawab kepada DPR.Penjelasan UUD 1945 menyatakan
:’’Presiden mengangkat dan memperhentikan menteri-menteri
Negara
g) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas. Penjelasan UUD 1945
menyatakan: meskipun kepala Negara tidak bertanggung jawab
kepada DPR, ia bukan diktator artinya kekuasaannya tidak terbatas.
6. Pertemuan 6
6.1. Konsep dan prinsip demokrasi
Indonesia kini telah lahir kembali. Udara kebebasan dapat
dihirup oleh masyarakat Indonesia. Kebebasan pers, kebebasan
berkumpul, berpendapat dan berekspresi di muka umum telah
dijamin oleh Undang-undang. Walau masih malu-malu, namun
sejak 10 tahun belakangan ini (era reformasi), perkembangan
demokrasi di Indonesia terasa jauh lebih baik.
Kini, berbagai tayangan yang mengungkapkan perilaku pejabat
tinggi, kritikan terhadap pemerintah, proses persidangan dapat
dilihat oleh masyarakat tanpa ditutup-tutupi, mahasiswa dan
masyarakat dapat berdemonstrasi menyampaikan aspirasinya, dan
lain sebagainya, sehingga masyarakat semakin cerdas dan kritis.
Puncaknya yaitu pemilihan langsung para kepala daerah serta
presiden Republik Indonesia. Demokrasi memang identik dengan
kebebasan, namun harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena
demokrasi yang kebablasan akan menimbulkan potensi konflik
yang tinggi. Apa dan bagaimana sebenarnya demokrasi saat ini?
Konsep dan Prinsip Demokrasi
Pemahaman mengenai demokrasi di Indonesia mungkin belum
sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat. Walaupun pada
pelaksanaannya saat ini terjadi peningkatan yang signifikan
dibandingkan 10 tahun yang lalu. Selain memberikan pengaruh
yang positif, namun ternyata kran demokrasi yang baru saja terbuka

memiliki potensi konflik dan perpecahan yang relatif tinggi.
Beberapa konflik yang terjadi di Indonesia terjadi karena pihakpihak yang terkait merasa memiliki hak dalam berpendapat dan
membela diri dalam payung hukum. Hal ini terjadi karena pihakpihak yang bersengketa bisa jadi tidak memahami konsep, prinsip,
serta penerapan demokrasi yang sesungguhnya, sehingga yang
terjadi justru kemunculan benih-benih anarkis di lapangan.
Akibatnya, kerusakan yang ditimbulkan bukan saja merugikan
kedua belah pihak, namun masyarakat yang tidak terlibat juga
menjadi korban.
Belajar dari sejarah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang pernah ada beberapa puluh tahun yang lalu,
demokrasi menjadi sistem alternatif yang dipilih oleh beberapa
negara yang sudah maju. Demokrasi sebagai suatu sistem telah
dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat
dan bernegara di beberapa negara.
Mahfud MD (1999) membenarkan pandangan di atas, yaitu
bahwa terdapat dua alasan mengapa negara lebih memilih
demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara, yaitu:
1.
Hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi
sebagai asas yang fundamental;
2.
Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah
memberikan arah bagi peran masyarakat untuk menyelenggarakan
negara sebagai organisasi tertingginya.
Karena itulah diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang
benar kepada warga masyarakat tentang demokrasi.
6.2. Demokrasi barat dan pendidikan demokrasi di Indonesia
Pengertian Demokrasi
Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa yunani, yaitu dari
kata “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti

pemerintahan atau “kratein” yang berarti memerintah. Demokrasi
dapat diterjemahkan sebagai “ Rakyat berkuasa “ atau "kekuasaan
rakyat". Dengan kata lain Demokrasi adalah suatu bentuk
pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari
rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui
perwakilan (demokrasi perwakilan). Dengan demikian dalam suatu
Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan
tertingginya ada ditangan rakyat sebagaimana pengertian demokrasi
yang diucapkan oleh Abraham Lincoln “the goverment from the
people, by the people and for the people “ (suatu pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat untuk rakyat).
Negara demokrasi
Negara demokrasi adalah suatu negara yang menganut sistem
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sekalipun
dalam mekanisme pemerintahanya baik yang menyangkut
infrastruktur politik maupun suprastruktur politik berbeda satu
dengan yang lain. Dilihat dari paham yang dianut demokrasi dapat
dibedakan menjadi:
·

Demokrasi Liberal (Negara Barat)

Sistem pemerintahan ini diterapkan di negara barat, kebebasan
individu untuk bergerak, berpikir dan mengeluarkan pendapat
sangat dijunjung tinggi. Dengan demikian, persamaan hak dalam
bidang politik sangat dijunjung tinggi, namun pada bidang ekonomi
tetap memegang persaingan bebas. Akibatnya terjadi kesenjangan
antara golongan ekonomi kuat (kapitalis) dan golongan ekonomi
lemah (buruh). Di negara yang menganut demokrasi liberal sistem
masyarakatnya bebas merdeka, dan menjunjung tinggi hak asasi
manusia setinggi-tingginya, bahkan kadang-kadang diatas
kepentingan umum.
·

Demokrasi Pancasila

Pada hakikatnya Demokrasi adalah kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Kerakyatan adalah kekuasaan yang tertinggi ada di tangan rakyat.
Hikmat kebijaksanaan adalah penggunaan akal pikiran atau rasio
yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan
kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan
sadar, jujur, bertanggung jawab serta didorong dengan itikad baik
sesuai dengan hati nurani yang luhur. Permusyawaratan adalah
suatu tata cara khas kepribadian Indonesia dalam merumuskan dan
memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga
mencapai mufakat. Perwakilan adalah prosedur peran serta rakyat
dalam pemerintahan yang dilakukan melalui badan perwakilan.
Dari uraian di atas demokrasi Pancasila dapat diartikan Kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakilan yang dijiwai dan diliputi sila
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beadab,
Persatuan Indonesiaserta untuk mencapai keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

Pengertian Pendidikan Demokrasi
Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang
dilakukan Negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu
warga negaranya agar memahami, menghayati, megamalkan dan
mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan
status dan perannya dalam masyarakat (winataputra, 2006 : 12).
pada hakikatnya pendidikan demokrasi adalah sosialisasi nilai-nilai
demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh oleh warga
Negara.
Tujuan pendidikan demokrasi adalah mempersiapkan warga
masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas
menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan
nilai-nilai demokrasi, Affandi (2005:8).

Menurut Affandi (2005:7) ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan
dalam menanamkan pendidikan demokrasi kepada generasi muda,
yaitu pengetahuan dan kesadaran akan hal : Pertama, demokrasi
adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang paling menjamin hakhak warga masyarakat itu sendiri. Kedua, Demokrasi adalah suatu
learning process yang tidak dapat begitu saja meniru dari
masyarakat lain. Ketiga, Kelangsungan demokrasi tergantung pada
keberhasilan mentranformasikan nilai-nilai demokrasi: kebebasan,
persamaan dan keadilan serta loyal kepada sistem politik yang
bersifat demokrasi.
Pendidikan demokrasi yang baik menurut Gandal dan Finn (1992)
perlu dikembangkannya model "school-based democracy
education", paling tidak dalam empat bentuk alternatif. (1) the root
and braces of the democratic ide?, perhatian yang cermat yaitu
landasan dan bentuk-bentuk demokrasi. (2) how the ideas of
democracy have been translated into institutions and practices
around the world and through the age" bagaimana ide demokrasi
telah diterjemaahkan ke daiam bentuk-bentuk kelembagaan dan
praktik di berbagai belahan bumi dalam berbagai kurun waktu.
Dengan demikian siswa, akan mengetahui dan memahami kekuatan
dan kelemahan demokrasi dalam berbagai konteks ruang dan waktu,
(3) adanya kurikulum yang memungkinkan siswa dapat belajar
sejarah demokrasi di negaranya yang dapat menjawab persoalan
apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan
dinegaranya dalam berbagai kurun waktu, (4) tersedianya
kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokrasi yang
diterapkan dinegara-negara di dunia, sehingga para siswa memiliki
wawasan luas tentang aneka ragam sistem sosial demokrasi datam
berbagai konteks.
Demokrasi (Demokrasi Pancasila) di Indonesia
Pengertian dan pelaksanaan demokrasi di setiap negara berbeda, hal
ini ditentukan oleh sejarah, budaya dan pandangan hidup, dan dasar
negara serta tujuan negara tersebut. Sesuai dengan pandangan hidup

dan dasar negara, pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengacu
pada landasan idiil dan landasan konstitusional UUD 1945. Dasar
demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat seperti yang yang
tercantum dalam pokok pikiran ketiga pembukaan UUD 1945:
“Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar
kerakyatan,
permusyawaratan/perwakilan”.
Pelaksanaannya
didasarkan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada
ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia:
a)

Demokrasi parlementer / liberal (RIS 1949 dan UUDS 1950),

· 18 agutus 1945 disahkan UUD 1945 dan Pancasila sebagai UUD
RI dan dasar negara.
· Keluarnya Maklumat Pemerintah 3 November 1945 memberi
peluang yang seluas-luasnya terhadap warga negara untuk
berserikat dan berkumpul, sehingga dalam waktu singkat
bermunculah partai-partai politik bagai jamur di musim penghujan.
· Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial
("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini
merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih
demokratis.
· Pemerintah secara politis harus menerima berlakunya konstitusi
RIS 1949 sebagai hasil KMB di Den Haag.
· Sejak berlakunya UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal
yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat
Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi
Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan
UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan
ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan
bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta

berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga
pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai
pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta
tidak berlakunya UUDS 1950.
b)

Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959-1966,

· Mulai dijalankan sejak dekrit presiden 5 Juli 1959, dengan
mamakai UUD 1945 oleh sebab itu demokrasi ini didasarkan atas
Pancasila dan UUD 1945. Pada waktu itu sesuai dengan UUD 1945
maka bentuk negara adalah Kesatuan,pemerintahannya adalah
Republik, sistem pemerintahannya adalah Demokrasi. Dalam UUD
1945 indonesia juga adalah negara hukum,
· Dari kenyataannya demokrasi terpimpin ini banyak terjadi
penyimpangan dari prinsip negara hukum dan demokrasi
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangai itu antara
lain : (1) Pengekangan hak di bidang politik yaitu berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yaitu ulasan surat kabar
dibatasi atau tidak boleh menentang kebijakan pemerintah, (2)
Pelampauan batas wewenang presiden.
Banyak hal yang
seharusnya diatur dalam UU namun hanya ditetapkan lewat
Penetapan Presiden, (3) Pembentukan lembaga negara
Ekstrakonstitusional (diluar UUD 1945) seperti pembentukan Front
Nasional yang dimamfaatkan oleh partai komunis sebagai ajang
mempersiapkan pembentukan negara komunis indonesia.
· Kekuasaan didominasi presiden: (1) Pimpinan MPR, DPR dan
lembaga lainnya di setarakan dengan menteri dan berada di bawah
Presiden, (2) Pembubaran DPR tahun 1960 oleh presiden setelah
menolak Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diusulkan pemerintah. Padahal dalam UUD 45 menyatakan
Presiden tidak dapat membubarkan DPR, bila DPR tidak
menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah maka pemerintah
menggunakan anggaran tahun lalu, (3) Demokrasi tidak dipimpin
hikmat kebijaksanaan, tetapi dipimpin oleh presiden selaku
panglima tertinggi ABRI.

· Keberhasilan yang capai di masa Demokrasi terpimpin: (1)
Berhasil menumpas pemberontakan DI/TII yang telah berlangsung
14 tahun, (2) Berhasil menyatukan Irian Barat kepangkuan
Indonesia dari phak Belanda.
· Pemerintahan Orde Lama jatuh setelah pemberontakan G30S/PKI
di tahun 1965.
c)
Demokrasi Pancasila di Masa Orde Baru 11 Maret 1966 – 21
Mei 1998,
· Pemerintahan Orde Lama berakhir setelah keluar Surat Perintah
Sebelas Maret 1966 yang dikuatkan dengan Ketetapan MPRS No.
IX/MPRS/1966. Sebagai pengganti masa Orde Lama, maka muncul
pemerintahan Orde Baru dengan dukungan kekuatan TNI-AD
sebagai kekuatan utama;
· Pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru ditandai perbedaan, yaitu
dilaksanakan pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas,
dan rahasia lebih dari lima kali untuk memilih anggota DPRD
tingkat I, DPRD tingkat II, dan DPRD. Pemilihan tersebut
kemudian membentuk MPR yang bertugas menetapkan GBHN dan
memilih Presiden dan Wakil Presiden;
· Dari hasil pemilu 1971 sampai pemilu 1997, pucuk pemerintahan
tidak pernah mengalami pergantian, hanya pejabat setingkat menteri
yang silih berganti. Namun terjadi kemajuan pesat di bidang
pembangun secara fisik dengan bantuan dari negara asing yang
memberikan pinjaman lunak. Oleh karena besarnya pinjaman yang
menjadi beban pemerintah, bersamaan dengan krisis ekonomi maka
pemerintahan menjadi goyah. Selain itu, dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan negara pada rezim orde baru kurang
konsekuen dalam pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Tanggal
21 Mei 1998 presiden resmi mengundurkan diri;

· Kekuasaan Orde Baru sampai tahun 1998 dalam ketatanegaraan
Indonesia tidak mengamalkan nilai-nilai demokrasi. Praktik
kenegaraan Orde Baru dijangkiti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
d)
Demokrasi Pancasila di Masa Reformasi 21 Mei 1998 Sekarang,
Pelaksanaan demokrasi di indonesia baik di masa Orde baru
maupun reformasi semua menamakannya demokrasi Pancasila,
sebab demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh
pancasila terutama sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, ber-Ketuhanan
Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adail dan beradab,
persatuan indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
indonesia.
· Gerakan reformasi membawa perubahan-perubahan dalam bidang
politik dan usaha penegakkan kedaulatan rakyat, serta
meningkatkan peran serta masyarakat dan mengurangi dominasi
pemerintah dalam kehidupan politik.
· Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi pada dasarnya
adalah demokrasi dengan mendasarkan pada UUD 1945 yang telah
diamandemen oleh MPR.
· Dengan penyempurnaan pelaksanaannya, meningkatkan peran
lembaga-lembaga negara dengan menegakkan fungsi, wewenang
dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan
kekuasaan, (check and balance system ) yang jelas antar lembagalembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak ada kekuasaan
berlebih pada salah satu lembaga, seperti berikut : (1) Presiden dan
wakil Presiden dipilih dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat
dipilih kembali satu kali jabatan yang sama; (2) DPA dihapuskan;
(3) Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD dipilih melalui
pemilu.

· Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang
demokratis antara lain: (1) Keluarnya Ketetapan MPR RI No.
X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi; (2) Ketetapan No.
VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum;
(3) Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan
Negara yang bebas dari KKN; (4) Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998
tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI;
(5) Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV.
· Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan hasil pemilu.
Nuansa demokrasi sangat terasa dalam era reformasi ini, terutama
dalam hal penegakkan HAM dan usaha recovery ekonomi dan
kemandirian bangsa.
Pendidikan Demokrasi di Indonesia
Secara instrumental, pendidikan demokrasi telah digariskan
dalam berbagai peraturan perundangan. Misalnya dalam usulan BP
KNIP tanggal 29 Desember 1945 yang dirumuskan dalam tujuan
pendidikan, UU no.2 tahun 1989, dan yang terbaru UU no.2 tahun
2003. Semua ide yang terkandung dalam butir-butir rumusan tujuan
pendidikan sesungguhnya merupakan esensi pendidikan demokrasi
ada yang terumuskan secara implisit, tetapi ada juga yang secara
eksplisit menyebutkan: misalnya ” membentuk manusia susila yang
cakap dan demokratis, serta bertanggung jawab tentang
kesejahteraan masyarakat dan tanah air.” (Bab II pasal 3 UU no.4
th.1950). Jadi dengan kata lain sejak tahun 1945 sampai sekarang
instrumen perundangan sudah menempatkan pendidikan demokrasi
sebagai bagian integral dari pendidikan nasional.
Dalam tatanan instrukmentasi kurikuler, secara historis dalam
kurikulum sekolah terdapat mata pelajaran yang secara khusus
mengemban misi pendidikan demokrasi. Sementara itu dalam
kehidupan masyarakat terdapat berbagai paket penataran, yang juga
mengandung tujuan dan materi pendidikan demokrasi (misalnya
penataran P4 di tahun 1970 s/d 1990 an). Kini dalam UU RI no. 20
tahun 2003 tentang Sisdiknas, dinyatakan bahwa Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan salah satu muatan wajib kurikulum
pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi (pasal 37).
International Commission of Jurist sebagai organisasi ahli
hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok 1965
mengemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya
pemerintah yang demokratis di bawah Rule of Law ialah sebagai
berikut : (1) Perlindungan konstitusionil, dalam arti konstitusi,
selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara
prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang
dijamin; (2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
(independent and impartial tribunals); (3) Pemilihan umum yang
bebas; (4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat; (5) Kebebasan
untuk berserikat/berorganisasidan beroposisi; (6) Pendidikan
kewarganegaraan (civic education).
Demokrasi (Demokrasi Liberal) di Amerika Serikat
Amerika Serikat merupakan negara demokrasi konstitusional
dengan sistem three-tier dan institusi kehakiman yang bebas.
Terdapat tiga peringkat yaitu nasional, negara bagian dan
pemerintahan lokal yang mempunyai badan legislatif serta eksekutif
dengan bidang kuasa masing-masing. Negara ini menggunakan
sistem persekutuan atau federalisme di mana di negara pusat dan
negara bagian berbagi kuasa. Demokrasi Amerika Serikat menganut
sistem pluralisme. Teori pluralisme menyatakan bahwa sistem
politik Amerika Serikat tersusun atas sejumlah kekuatan yang
masing-masing berdiri sebagai sebuah kelompok. Model demokrasi
pluralis (pluralist model of democracy) bahkan menafsirkan istilah
demokrasi sebagai ‘pemerintahan oleh orang banyak’ (government
by the people), dan hal tersebut ditafsirkan sebagai pemerintahan
yang beroperasi atas dasar kepentingan-kepentingan setiap
warganya.
Hal ini memang ditopang oleh Konstitusi Amerika yang
menjadi legitimasi dari pluralisme. Empat gagasan politik yang
menjadi pilar Konstitusi 1787 adalah: (1) Republikanisme yang

bersumber dari pemikiran Aristoteles yang ingin memadukan sistem
demokrasi langsung ala Yunani dengan sistem oligarki, bahwa
pemerintahan Amerika merupakan kumpulan individu terpilih yang
oleh rakyat diserahi kedaulatan dan kekuasaan untuk mengatur demi
kebaikan dan kepentingan bersama. (2) Federalisme yang
bersumber dari pemikiran para founding fathers Amerika yang
membagi kekuasaan secara vertikal dari pemerintahan pusat/federal,
negara bagian, dan lokal. (3) Separation of powers yang bersumber
dari pemikiran John Locke dan Charles-Louis de Secondat
Montesquieu bahwa tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
kekuasaan untuk setiap tingkat pemerintahan (federal, negara
bagian, dan lokal) dipecah lagi menjadi beberapa cabang (eksekutif,
legislatif, dan yudikatif). (4) Checks and balances yang bersumber
dari pemikiran Henry St. John Bolingbroke dan William
Blackstone. bahwa masing-masing cabang dan tingkat pemerintahan
diwajibkan untuk senantiasa saling mengawasi dan mengontrol.
Prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan dapat dipaparkan
sebagai berikut:
a)

Pemilihan Umum yang demokratis,

Di Amerika Serikat, Kongres membentuk Federal Election
Commission (FEC) yang bertugas melaksanakan pemilihan umum
dan badan ini murni independen sehingga tidak ada kemungkinan
dicampuri atau diintervensi oleh pemerintah. Pengurusnya dipilih
setiap enam tahun sekali dan tugas yang paling penting ialah
pengawasan terhadap pengelolaan sumber dana (yang dipakai untuk
pembiayaan kampanye) dari setiap calon kandidat, kelengkapan
administrasi kandidat serta penghitungan suara hasil pemilu.
Pada tingkat nasional, pemilu diadakan dua kali yaitu pemilihan
presiden dan anggota kongres dengan rentang waktu yang berbeda.
Presiden setiap empat tahun sekali sedangkan kongres ada dua
macam yaitu House of Representatives (HoR) untuk masa bakti dua
tahun dan Senat untuk periode enam tahun. Terlepas dari itu, yang
menarik sebelum seseorang bertarung untuk memperebutkan kursi

di HoR di tingkat negara bagian, seseorang harus dipilih melalui
pemilihan primary. Primary adalah pemilihan di antara pendukung
partai yang sama untuk memilih kandidat partai yang akan
bertarung memenangkan kursi di negara bagian.
b)

Sistem peradilan yang independen,

Lembaga yudikatif di Amerika Serikat adalah lembaga hukum
yang independen. Ia terdiri dari Mahkamah Agung (MA) sebagai
lembaga peradilan tertinggi. MA membawahi badan Peradilan
Banding tingkat federal dan di tingkat lebih bawah lagi terdapat
badan Peradilan tingkat distrik.
c)

Kekuasaan lembaga kepresidenan,

Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden berdasarkan
konstitusi. Konstitusi juga mengatur pemilihan Wakil Presiden
termasuk wewenang sementara untuk menggantikan presiden jika
presiden meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.
Di samping itu, Konstitusi juga mengatur tugas dan kewenangan
presiden secara detail yang tidak dapat didelegasikan kepada
siapapun termasuk Wakil Presiden, kabinet presidensial atau
pegawai pemerintah federal lainnya. Dengan kata lain kekuasaan
eksekutif terpusat pada Presiden. Mengenai kekuasaan eksekutif
berada di tangan presiden ini secara konstitusional terdapat dalam
Pasal II Konstitusi Amerika Serikat, yang menetapkan adanya
seorang presiden, menentukan cara pemilihan dan menetapkan masa
jabatan presiden selama empat tahun.
d)

Peran media yang bebas,

Hal yang berkaitan erat dengan hak publik untuk tahu adalah
media yang bebas (surat kabar, radio dan televisi) yang bisa
menginvestigasi jalannya pemerintahan dan melaporkannya tanpa
takut adanya penuntutan. Dalam hal ini, pers dianggap sebagai
penjaga yang baik dari demokrasi dan merupakan pengganti warga,
melaporkan kembali melalui media cetak dan penyiaran apa yang

sudah ditemukannya sehingga masyarakat bisa bertindak
berdasarkan pengetahuan itu. Dalam demokrasi, masyarakat
bergantung pada pers untuk memberantas korupsi, untuk
memaparkan kesalahan penerapan hukum atau ketidakefisienan
kerja sebuah lembaga pemerintah. Tak ada negara yang bisa bebas
tanpa adanya pers bebas dan satu pertanpa kediktatoran adalah
pembungkaman media.
e)

Peran kelompok-kelompok kepentingan,

Dengan semakin kompleksnya permasalahan dan bertambah
banyaknya jumlah penduduk yang sangat plural tidak
mengherankan jumlah kelompok-kelompok kepentingan di
Amerika Serikat yang berfungsi menyuarakan aspirasi masyarakat.
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, ada banyak organisasi di
luar pemerintah yang independen dari negara, misalnya GOPAC
yang merupakan insitusi independen yang bergerak dalam bidang
penyediaan informasi politik penting dan strategis bagi keperluan
pendidikan, research maupun bisnis. Ia bukan hanya diperlukan
oleh kalangan politisi saja tapi juga masyarakat awam dan pelaku
bisnis. Di samping itu, juga ada Public Opinion Strategies (POS)
yang merupakan institusi independen yang menekankan research
kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat sebagai misi utamanya.
f)

Melindungi hak-hak minoritas,

Memang harus diakui, meskipun Amerika Serikat dianggap
sebagai negara demokratis, namun sejarah perlindungan terhadap
kaum minoritas di Amerika Serikat sangat buruk sekali. Hal ini
bukan hanya perlakuan yang diskriminatif terhadap masyarakat
Afrika Amerika (kulit hitam) tapi juga masyarakat Indian.
Setidaknya dalam perkembangan dewasa ini, perjuangan ke arah
penghapusan terhadap diskriminasi tersebut telah dilakukan.
Memang perjuangan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap kaum
minoritas di Amerika Serikat kebanyakan mengambil tempat di
meja hijau dan di Kongres serta dewan legislatif di negara-negara
bagian.

g)

Kontrol sipil atas militer,

Pada masa awal berdirinya negara Amerika Serikat, ada empat
premis dasar tentang bagaimana Amerika melihat kontrol sipil atas
militer. Pertama, kekuatan militer berskala besar dipandang sebagai
ancaman terhadap kemerdekaan. Kedua, kekuatan-kekuatan militer
yang besar mengancam demokrasi Amerika. Ketiga, kekuatankekuatan militer yang besar mengancam kesejahteraan ekonomi,
dan keempat, kekuatan-kekuatan militer berskala besar mengancam
perdamaian. Berdasarkan hal tersebutlah kemudian Amerika Serikat
tidak pernah membahas pembentukan kekuatan militer yang
sifatnya permanen dalam Konstitusinya. Selanjutnya dijadikan
komandan militer yang mengatur kekuatan militer di Amerika.
Pendidikan Demokrasi di Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, peranan sekolah menjadi sangat penting
dalam menanaman pendidikan kewarganegaraan. Pada saat sistem
pendidikian umum di negara A.S tumbuh, PKn diberikan tempat
utama di kurikulum sekolah, sejak tahun 1890-an, mata pelajaran ini
dinamai ‘ilmu sosial’ telah dibentuk untuk menjalankan peran
utamanya pada persiapan kewarganegaraan. Studi kasus terhadap
PKn di A.S memberikan perhatian yang utama untuk ilmu sosial.
Studi kasus ini meneliti apa yang dipelajari anak usia 14-15 tahun
terbagi menjadi empat bidang, yaitu: (i) demokrasi, lembaga politik,
dan hak-hak dan tangggung-jawab warga negara, (ii) identitas
nasional, (iii) perbedaan dan kepaduan sosial; dan (iv) hubungan
antara sistem politik dan ekonomi. Pada tingkat pra-Universitas,
topik-topik yang dikembangkan diantaranya landasan dan konsep
dasar pemerintahan Amerika, cabang-cabang pemerintahan, proses
politik, organisasi dan partisipasi ekonomi nasional, kebijaksanaan
luar negeri dan pertahanan keamanan, wilayah dan saling
ketergantungannya, pemerintah pusat dan lokal, kajian ilmu
pengetahuan politik, hak dan kemerdekaan pribadi serta esensi
warga negara yang efektif, demokrasi dan tanggung jawab.
7. Pertemuan 7

7.1. Pengertian HAM
Pengertian HAM. Pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak
dasar yang dimiliki manusia sejak dilahirkan ke dunia yang secara
kodrati sudah melekat dalam diri manusia tersebut yang harus
dijunjung tinggi dan diakui oleh semua orang.
Mahluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan
segala kesempurnaanya yaitu manusia. Salah satu kesempurnan
yang diciptakan kepada manusia adalah akal dan pikiran yang
membedakan dengan makhluklain. Sejak diciptakan dan dilahirkan
manusia telah dianugrahi hal-hal yangmelekat pada dirinya yang
harus dihormati oleh manusia yang lainya. Hak tersebut disebut
dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
HAM merupakan hasil perjuangan manusia untuk mencapai
harkat kemanusiaan, sebab hingga saat ini hanya konsep HAM dan
demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat
kemanusiaan.Dihadapan manusia memiliki potensi untuk mencapai
kebenaran, tetapi tidak kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia,
karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan.

7.2. Implementasi HAM di Indonesia
Suatu negara dengan ideologi yang dianutnya pada dasarnya
akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di negara tersebut,
termasuk dalam hal penerapan hak-hak asasi masyarakatnya.
Negara-negara Barat, seperti Amerika, dengan paham
Liberalismenya memungkinkan masyarakatnya untuk melakukan
segala sesuatu dengan sebebas-bebasnya, sedangkan peran
pemerintah sangat kecil dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.
Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dianutnya,
diharapkan dapat mengimplementasikan HAM dengan baik sesuai

dengan sifat-sifat dasar dari ideologi tersebut. Menurut ideologi
Pancasila, hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya
diimplementasikan secara bebas, akan tetapi kebebasan tersebut
dibatasi dengan hak asasi orang lain. Sehingga walaupun terdapat
kebebasan, namun kebebasan tersebut harus bertanggung jawab
dengan memperhatikan dan tidak mengganggu hak asasi orang lain.
Namun dalam realitasnya hal tersebut belum sepenuhnya dapat
diterapkan oleh rakyat Indonesia.
Dimulai dengan bergulirnya era reformasi, munculah berbagai
produk hukum yang diharapkan untuk memperbaiki kondisi hak
asasi manusia di Indonesia, khususnya hak sipil dan politik. Antara
lain, UUD 1945 pasal 28A sampai pasal 28J, Ketetapan MPR
Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU Pers, UU
tentang HAM (UU No. 39 Tahun 1999), UU Pemilu, UU Parpol,
UU Otonomi Daerah. Dari sisi politik, rakyat Indonesia telah
menikmati kebebasan politik yang luas. Empat kebebasan dasar,
yaitu hak atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, hak atas
kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berorganisasi, dan hak
untuk turut serta dalam pemerintahan.
Melalui berbagai media hampir semua lapisan rakyat Indonesia
sudah dapat mengekspresikan perasaan dan pendapatnya tanpa rasa
takut atau was-was seperti pada zaman Orde Baru. Rakyat
Indonesia relatif bebas mengkomunikasikan gagasan dan informasi
yang dimilikinya. Rakyat menikmati pula hak atas kebebasan
berkumpul. Pertemuan-pertemuan rakyat, seperti, seminar, rapatrapat akbar tidak lagi mengharuskan meminta izin penguasa seperti
di masa Orde Baru.
Rakyat Indonesia telah menikmati juga kebebasan
berorganisasi. Rakyat tidak hanya bebas mendirikan partai-partai
politik sebagai wahana untuk memperjuangkan aspirasi politiknya.
Rakyat bebas pula untuk mendirikian organisasi-organisasi
kemasyarakatan, seperti serikat petani, serikat buruh, perkumpulan
masyarakat adat, dan lain sebagainya. Selain itu, tumbuhnya

organisasi-organisasi rakyat dari bawah ini akan memperkuat
masyarakat sipil yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem
politik dan pemerintahan yang demokratis.
Namun jika kita amati, upaya pengusutan pelanggaran HAM
berat di Indonesia selama ini masih mengalami hambatanhambatan. Masyarakat tentunya bisa menilai sendiri bagaimana
upaya pengusutan Peristiwa Trisakti-Semanggi, Peristiwa
Kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998, Peristiwa
Penghilangan Orang Secara Paksa. Ketidakmampuan penuntasan
masalah HAM, telah menimbulkan pertanyaan dalam benak
masyarakat terkait dengan keseriusan pemerintah dalam mengusut
masalah tersebut.
Kebebasan politik yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia
ternyata juga tak diimbangi dengan perlindungan hukum yang
semestinya bagi hak-hak sipil, seperti, hak atas kemerdekaan dan
keamanan pribadi, hak atas kebebasan dari penyiksaan, atau
hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan
martabat, hak atas pemeriksaan yang adil dan proses hukum yang
semestinya, hak atas perlakuan yang sama di depan hukum. Dari
berbagai daerah, seperti, Poso, Papua, Jakarta, dan tempat-tempat
lain di Indonesia, dilaporkan masih terjadi kekerasan horisontal
yang melibatkan unsur-unsur polisi dan militer.
Hal yang memprihatinkan, seringkali dalam peristiwa kekerasan
horisontal, aparat keamanan seolah-olah tidak berdaya melindungi
kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kekerasan tersebut.
Kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti, kasus
pembunuhan, penculikan, penahanan sewenang-wenang terhadap
ratusan ribu orang yang disangka mempunyai kaitan dengan PKI,
dan beberapa kasus lainnya, sampai hari ini belum memperoleh
penanganan yang adil.
7.3. Rule of Law

Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja
maupun penyelenggaraan negara harus dibatasi dan diatur melalui
suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam
hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah
yang sering diistilahkan dengan Rule of Law. Misalnya gerakan
revolusi Perancis serta gerakan melawan absolutisme di Eropa
lainnya, baik dalam melawan kekuasaan raja, bangsawan maupun
golongan teologis. Oleh karena itu menurut Friedman, antara
pengertian negara hukum atau rechtsstaat dan Rule of Law
sebenarnya saling mengisi (Friedman, 1960: 546). Berdasarkan
bentuknya sebenarnya Rule of Law adalah kekuasaan publik yang
diatur secara legal. Setiap organisasi atau persekutuan hidup dalam
masyarakat termasuk negara mendasarkan pada Rule of Law.
Dalam hubungan ini pengertian Rule of Law berdasarkan substansi
atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dalam suatu negara.
Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechsstaat
atau Rule Of Law. Rechsstaat atau Rule Of Law itu sendiri dapat
dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan
konstitusionalisme. Oleh karena itu, konstitusi dan negara hukum
merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Negara Indonesia
pada hakikatnya menganut prinsip “Rule of Law, and not of Man”,
yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan yang
dijalankan oleh hukum atau nomos. Dalam negara hukum yang
demikian ini, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri
dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi.
Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri
pada hakikatnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu
prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan
menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat atau
democratische rechstssaat. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan,
ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan
kekuasaan belaka atau machtsstaat. Karena itu perlu ditegaskan pula
bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut

Undang-Undang Dasar atau constitutional democracy yang
diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara
hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (democratische
rechtsstaat) Asshid diqie, 2005: 69-70).
8. Pertemuan 9
8.1. Pengertian Ketahanan Nasional
8.2. Interrelasi dan interdependensi antar gatra-trigatra-pancagatra
8.3. Sifat dan kegunaan Ketahanan Nasional
8.4. Sebagai Doktrin Pelaksana
9. Pertemuan 10
10. Pertemuan 11
10.1.

Pendekatan Astagatra

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengertian
ketahanan nasional terdiri atas 3 konsep, yakni Ketahanan Nasional
sebagai kondisi, Ketahanan Nasional sebagai metode atau
pendekatan, dan Ketahanan Nasional sebagai doktrin pengaturan
bernegara.
Sebagai kajian akademik, kita tidak menggunakan konsepsi
ketahanan sebagai doktrin tetapi sebagai kondisi. Ketahanan
Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari
kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Aspek kehidupan
tersebut telah dielaborasi dalam wujud Asta Gatra yang meliputi Tri
Gatra (aspek alamiah) dan Panca Gatra (aspek sosial). Ketahanan
nasional juga merupakan pendekatan yang utuh menyeluruh, yakni
mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional
bangsa. Aspek tersebut juga telah terangkum dalam Asta Gatra
Ketahanan Nasional.
Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia akan semakin
kuat dan kokoh, jika dilakukan upaya pembinaan dan

pengembangan terhadap setiap aspek (gatra) secara terencana,
terpadu, dan berkesinambungan. Pembinaan Ketahanan Nasional
dilakukan dengan menggunakan pendekatan Asta Gatra (delapan
aspek), yang merupakan keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan
bangsa dan negara Indonesia.
Pembinaan terhadap aspek sosial penting dilakukan sebab aspek
ini bersifat dinamis, lebih mudah berubah dan termasuk dalam
intagible factor. Pembinaan terhadap aspek ideologi, yakni ideologi
Pancasila adalah berkaitan dengan 5 (lima) nilai dasar yang
dikandungnya, yang terjabarkan dalam nilai instrumental dalam
UUD 1945. Amandemen atas UUD 1945 serta adanya rencana
perubahan yang akan datang harus terus dapat dikembalikan pada
nilai dasar Pancasila. Dalam hal ini Pancasila tetap ditempatkan
sebagai kaidah penuntun hukum, termasuk UUD 1945. Sebagai cita
hukum, Pancasila harus tetap diletakkan sebagai fungsi konstitutif
dan regulatif bagi norma hukum Indonesia. Di sisi lain, pendidikan
mengenai ideologi Pancasila perlu terus dijalankan dalam sistem
pendidikan nasional.
Pembinaan kehidupan politik dewasa ini mengarah pada sistem
politik demokrasi dan budaya demokrasi. Pengembangan sistem
politik diarahkan pada penyempurnaan struktur politik yang
dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata
hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan
keamanan dalam kehidupan bernegara. Di sisi lain pengembangan
budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai
demokratis terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya
dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama
penghormatan nilainilai HAM, nilai-nilai persamaan, antikekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan
media serta upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi
peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan
bangsa. Jika kehidupan politik berlangsung demokratis dan stabil
maka ketahanan politik bangsa akan terjaga.

Gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada
kekuatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan stabilitas
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jika hanya dinikmati
oleh sebagian masyarakat justru dapat melemahkan ketahanan
bangsa. Oleh karena itu pengembangan ekonomi harus dilakukan
dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan
adil. Kemiskinan terjadi bukan sekadar karena belum terpenuhinya
kebutuhan pokok, tetapi karena tidak adanya hak dan akses untuk
memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup
ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai
dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan
keamanan pasokan sepanjang waktu. Rakyat Indonesia akan
menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya untuk memenuhi
kebutuhan dasarnya terjamin.
Dalam gatra sosial budaya, ancaman yang muncul adalah
mudahnya infiltrasi nilai-nilai budaya barat yang sekuler, liberal,
dan materialistik ke masyarakat Indonesia. Pembinaan yang
dilakukan terutama dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran
dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Salah
satunya adalah nilai luhur budaya Pancasila yang selalu menjaga
keseimbangan yang harmonis antara hubungan manusia dengan
dirinya, dengan masyarakat, dengan Tuhan, serta keseimbangan
antara kemajuan fisik material dengan kesejahteraan mental spiritul
dan keseimbangan antara kepentingan dunia dengan akhirat.
Dalam hal gatra pertahanan dan keamanan, kepentingan
nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tetap tegak dan
utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam
mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pertahanan negara
Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan mencegah segala
bentuk ancaman dan gangguan, baik yang bersumber dari luar
maupun dari dalam negeri. Dalam mewujudkan komitmen bangsa
Indonesia yang anti-penjajahan dan penindasan suatu bangsa
terhadap bangsa yang lain, orientasi penyelenggaraan pertahanan

negara diarahkan untuk sebesar-besarnya mewujudkan daya tangkal
bangsa yang handal.
10.2.

Pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan

Konsepsi ketahanan nasional Indonesia menggunakan
pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Antara kesejahteraan dan
keamanan ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.
Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan
tertentu, dan sebaliknya penyelenggaraan keamanan memerlukan
tingkat kesejahteraan tertentu. Tanpa kesejahteraan dan keamanan,
sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung karena
pada dasarnya keduanya merupakan nilai intrinsik yang ada dalam
kehidupan nasional. Dalam kehidupan nasional, tingkat
kesejahteraan dan keamanan nasional merupakan tolak ukur
ketahanan nasional. Peran masing-masing gatra dalam astagrata
seimbang dan saling mengisi. Maksudnya antargatra mempunyai
hubungan yang saling terkait dan saling bergantung secara utuh
menyeluruh membentuk tata laku masyarakat dalam kehidupan
nasional.
Di bawah ini merupakan sifat-sifat Ketahanan Nasional
Indonesia


Mandiri, artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada
kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan
ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah
serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian
bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin
kerja sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan
global.



Dinamis, artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan
dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan
kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan
strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian
bahwa segala sesatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab

itu, uapaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa
diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya di arahkan untuk
pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik


Manunggal, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif
yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang
seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara



Wibawa, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan
yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan
nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga
dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya
tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya



Konsultasi dan kerjasama, artinya ketahanan nasional Indoneisa
tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak
mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih
pada sifat konsultatif dan kerja sama serta saling menghargai
dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian
bangsa

11. Pertemuan 12
11.1.

Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa
Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanannya, wawasan
nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai
kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.
11.2.

Latar belakang lahirnya Wawasan Nusantara

11.3.

Unsur dasar Wawasan Nusantara

Unsur Dasar Wawasan Nusantara

1. Wadah (Contour) Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang
memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan
penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia
memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah
berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud supra struktur
politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah
berbagai kelembagaan dalam wujud infra struktur politik.
2. Isi (Content) Adalah aspirasi bangsa yang berkembang di
masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat
dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang
berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional
seperti tersebut diatas bangsa Indonesia harus mampu
menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam
kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, social budaya
dan hankam. Isi menyangkut dua hal pertama realisasi aspirasi
bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya,
pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan, kedua
persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua
aspek kehidupan nasional.
3. Tata laku (Conduct) Hasil interaksi antara wadah dan isi
wasantara yang terdiri dari : -Tata laku Bathiniah yaitu
mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari
bangsa Indonesia. -Tata laku Lahiriah yaitu tercermin dalam
tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua
tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri/kepribadian
bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang
memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air
sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam
semua aspek kehidupan nasional.
12. Pertemuan 13
12.1.

Menurut Ordonantie Belanda tahun 1939

12.2.

Menurut Deklarasi Juanda

12.3.

Menurut UU Pokok-pokok Pertahanan Keamanan

Negara
13. Pertemuan 14
13.1.
1.

Teori Geopolitik yang dikemukakan oleh para ahli
Frederick Ratzel (Teori Ruang ; 1897)

Ratsel menyatakan bahwa negara dalam hal-hal tertentu
dapat disamakan dengan organism, yaitu mengalami fase kehidupan
dalam kombinasi dua atau lebih antara lahir, tumbuh, berkembang,
mencapai puncak, surut dan mati. Inti ajaran Ratzel adalah teori
ruang yang ditempati oleh kelompok-kelompok politik (negaranegara) yang mengembangkan hukum ekspansionisme baik di
bidang gagasan, perutusan maupun produk.
Untuk membuktikan keunggulan yakni negara harus
mengambil dan menguasai satuan-satuan politik yang berkaitan
terutama yang bernilai strategis dan ekonomis. Ratzel memprediksi
bahwa pada akhirnya di dunia ini hanya tinggal negara unggul bisa
bertahan hidup dan menjamin kelangsungan hidupnya.
Pertumbuhan negara dapat dianalogikan (disamakan/mirip) dengan
pertumbuhan organisme (mahluk hidup) yang memerlukan ruang
hidup, melalui proses,lahir, tumbuh,berkembang, mempertahankan
hidup tetapi dapat juga menyusut dan mati.
Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh
kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang
makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang).
Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak
terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul yang dapat
bertahan hidup terus dan langgeng. Semakin tinggi budaya bangsa
semakin besar kebutuhan atau dukungan sumber daya alam. Apabila
tidak terpenuhi maka bangsa tsb akan mencari pemenuhan
kebutuhan kekayaan alam diluar wilayahnya (ekspansi).

2.

Rudolf Kjellen (Teori Kekuatan)

Kjellen mengembangkan teori ruang Ratzel dengan
menganggap bahwa negara sebagai organism dirumuskan ke dalam
sistem politik/pemerintahan melalui 5 pembidangan yaitu : (a)
kratopolitik (politik pemerintahan), (b) Ekono-politik, (c)
Sosiopolitik, (d) Demopolitik dan (e) Geopolitik. Inti ajaran Kjellen
adalah tiap negara di samping berupaya untuk menjaga
kelangsungan hidupnya, juga mewajibkan bangsanya untuk
berswasembada mengembangkan kekuatan nasionalnya secara
terusa menerus. Dampak pengembangan kekuatan nasional
memberikan dua arti penting, (a) Ke dalam : Menumbuhkan
kesatuan dan persatuan yang harmonis dan (b) Ke luar : Dalam
pemekaran wilayah dapat memperoleh batas-batas yang jelas
dengan negara-negara di sekitarnya. Kjellen memprediksi bahwa
pergulatan antara kekuatan kontinental (darat) dengan kekuatan
maritime (laut) pada akhirnya akan dimenangkan oleh kekuatan
kontinentak sekaligus menguasai pengawasan di laut.
Negara sebagai satuan biologi, suatu organisme hidup.
Untuk mencapai tujuan negara, hanya dimungkinkan dengan jalan
memperoleh ruang (wilayah) yang cukup luas agar memungkinkan
pengembangan secara bebas kemampuan dan kekuatan rakyatnya.
Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi
bidang-bidang: geopolitik,ekonomipolitik, demopolitik,sosialpolitik
dan kratopolitik. Negara tidak harus bergantung pada sumber
pembekalan luar, tetapi harus mampu swasembada serta
memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk
meningkatkan kekuatan nasional.
3.

Karl Houshoffer (Teori Ekspansionisme : 1896-1946)

Karl Houshoffer mengajarkan faham geopolitik sebagai
ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik geografi yang
menitikberatkan pada soal-soal strategi perbatasan, ruang hidup
bangsa dan tekana rasial, ekonomi dan sosial sebagai faktor yang
mengharuskan pembagian baru kekayaan dunia. Inti faham

geopolitik Houshoffer pada dasarnya adalah penyempurnaan teori
Kjellen, yaitu : (a) Kekuasaan imperium daratan pada akhirnya
menguasai imperium lautan (b) Akan timbul negara-negara besar di
Eropa, Asia dan Afrika. Prediksi Houshoffer tersebut, dalam banyak
hal telah mendorong lahirnya Nazi Jerman di bawah Hitler yang
bersemboyan Jerman Raya di atas semua Negar,a sedangkan di Asia
lahir chauvinisme Jepang dengan semboyan Hako I Chiu yaitu
menjadikan Jepang sebagai pemimpin Asia, cahaya Asia dan
pelopor Asia (Tiga A).
Pandangan Karl Haushofer ini berkembang di Jerman
dibawah kekuasan Aldof Hitler, juga dikembangkan ke Jepang
dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme
dan fasisme.
4.

Sir Harold Mackinder (Wawasan Benua)

Mackinder merupakan penganut teori kekuatan, yang
mencetuskan wawasan benua sebagai konsep pengembangan
kekuatan darat. Teorinya menyatakan bahwa “barang siapa
menguasai daerah jantung (haertland) yaitu Eropa-Asia akan dapat
menguasai pulau-pulau dunia dan akhirnya akan menjadi penguasa
dunia.
Teori ahli Geopolitik ini menganut “konsep kekuatan”. Ia
mencetuskan wawasan benua yaitu konsep kekuatan di
darat.Ajarannya menyatakan ; barang siapa dapat mengusai “daerah
jantung”, yaitu Eropa dan Asia, akan dapat menguasai “pulau
dunia” yaitu Eropa, Asia, Afrika dan akhirnya dapat mengusai
dunia.
5.
Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan (Wawasan
Bahari)
Teori Raleigh dan Mahan pada dasarnya adalah teori
kekuatan lautan/bahari. Mereka mengatakan bahwa siapa yang
menguasai lautan akan menguasai jalur perdagangan dunia, yang

berarti menguasai kekuatan dunia sehingga akhirnya akan dapat
menguasai dunia. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai
“perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti menguasai
“kekayaan dunia” sehinga pada akhirnya menguasai dunia.
13.2.

Wilayah Geografis sebagai ruang hidup

Setiap bangsa mendapatkan anugerah Tuhan berupa Alam
dengan segala Isinya yang berbeda antar satu wilayah dengan
wilayah lain.
Demikian pula manusia sebagai Ciptaan Yang Maha Kuasa, di
bekali dengan akal, budi yang mewajibkannya untuk mengarungi
samudera kehidupan ini dengan senantiasa mengembangkan
hubungan yang baik antar sesama, lingkungan alam, hubungan
dengan PenciptaNYA.
Kesadaran dari olah pikir dan budi tersebut membawa
konsekuensi bahwa setiap manusia harus berjuang secara sendiri
dan bersama sama untuk dapat meningkatkan harkat dan derajatnya,
potensi kemanusiawiannya dengan memberdayakan alam sebagai
anugerah
pemberian
Tuhan
untuk
dikelola
secara
bertanggungjawab.
Konsep Geopolitik, sesungguhnya adalah merupakan ilmu
penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan
masalahmasalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa.
Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus
kelemahan.
Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang
strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya
terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat
yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air,
sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara ini.
Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip
dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam

memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita
dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia
adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah
nusantara sehingga disebut dengan wawasan nusantara.
Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah
upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan
segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya
inilah bangsa dan Negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat
melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan.
Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana
menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh.
Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita
nasional, tujuan nasional maupun visi nasional.
Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada
nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas
tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. bangsa Indonesia adalah
bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdeklaan. Bangsa
Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena tidak sesuai
dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
13.3.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari
kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal
dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti
aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai
kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk
membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan
daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan
hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus
diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang
lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam
mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi
yang ada di daerah masing-masing.
14. Pertemuan 15
14.1.

Politik dan strategi nasional

Pengertian politik
Kata ”politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani
politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti satuan kesatuan
masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti
urusan.Dalam bahasa indonesia,politik dalam arti politics
mempunyai kepentingan umum warga negara satuan bangsa.Politik
merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan , cara , dan
alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang di
kehendaki.
Dalam bahasa inggris,politics adalah suatu rangkaian asas
(prinsip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai
cita-cita atau tujuan tertentu.Sedangkan policy, yang dalam bahasa
indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksana, adalah pertimbanganpertimbangan yang di anggap dapat menjamin terlaksananya suatu
usaha, cita-cita atau tujuan yang di kehendaki.
Dapat disimpulkan bahwa politik adalah berbagai macam
kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem
negara dan upaya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang kita
kehendaki,pengambilan keputusan mengenai seleksi antara
beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan yang
telah ditentukan . Untuk melaksanakan tujuan tersebut diperlukan
kebijakan-kebijakan
yang
dapat
menyangkut
mengenai
peraturan,proses pembagian dan alokasi mengenai sumber yang
ada.

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang artinya
the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya
digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz berpendapat
bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan
pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang
adalah kelanjutan dari politik.
Strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan . Strategi
juga dapat diartikan yaitu suatu kerangka rencana dan tindakan yang
dilakukan oleh seorang pemimpin yang berfokus ada tujuan jangka
panjang suatu organisasi . Tujuan yang hendak dicapai adalah
mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh
Politik Nasional.
Demikian, strategi pada dasarnya merupakan suatu kerangka
rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu
rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban
terhadap tantangn baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah
sebelumnya, dan keseluruhan proses terjadi dalam suatu arah yang
telah digariskan.
Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional yang
terkandung dalam sistem manajemen nasional, berlandaskan
ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan
Nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung
selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD
1945.
Politik nasional dengan memperhatikan pengertian politik
seperti di atas, dapat dirumuskan sebagai asas, haluan usaha serta
kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan
(perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penegendalian,
serta penggunaan potensi nasional untuk mencapi tujuan nasional).

Strategi nasional adalah cara melaksankan politik nasonal
dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik
nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan
nasional.
Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Sejak tahun1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan
bahwa lembaga-lembaga yang terdapat dalam suprastruktur politik
adalah MPR,DPR,Presiden,BPK. Sedangkan badan-badan yang ada
dalam masyarakat disebut dengan infrastruktur politik yang
mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti
partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok
kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure
group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja
sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat
suprastruktur politik diaturoleh presiden/mandataris MPR.
Sedangkan untuk penyusunan politik di tingkat suprastruktur politik
dilakukan setelah presiden menerima GBHN.
Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur
politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia.
Sesuai dengan kebijakan politik nasional penyelenggara negara
harus mengambil langkah pembinaan terhadap semua lapisan
masyarakat .
Agar dalam proses perencanaan politik berjalan dengan baik
maka dari itu harus dirumuskan dan dilakukan pemikiran yang
strategis . Pemikiran strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam
rangka mengantisipasi perkembangan keadaan lingkungan yang
dapat mempengaruhi bahkan mengganggu pelaksanaan strategi
nasional, umumnya dilakukan telaah strategi atau suatu kajian
terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan dengan selalu
memperhatikan berbagai kecenderungan.

14.2.

Indonesia dan perdamaian dunia Otonomi Daerah
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