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HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA 
 
A. Kedudukan Manusia 

Kata manusia berasal dari kata  “manu”  (bahasa sansekerta), atau “mens”  (bahasa  latin) 
yang  berarti  berpikir,  berakal  budi.  Prinsip  pokok    yang  membedakan  manusia  dengan 
dengan  makhluk  lainnya  adalah  bahwa  manusia  merupakan  makhluk  ciptaan  Tuhan  Yang 
Maha Esa yang paling sempurna dan tinggi derajatnya yakni terlahir di dunia dilengkapi akal 
pikiran yang tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan yang lain.  

Dalam kehidupannya tidak satupun manusia di dunia ini yang sama dan tidak satupun 
manusia  didunia  ini  yang  mampu  hidup  sendiri  tanpa  ada  yang  lain.  Maka  dalam  dirinya 
elekat  dua  status  yaitu manusia  sebagai  makhluk  individu  dan makhluk  sosial  (makhluk 
on d

m
m
 

o ualis). 

1. Manusia sebagai makhluk individu 
Manusia  diciptakan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  terdiri  dari  jiwa  dan  raga  serta 
ilengkapi potensi atau kemampuan (akal, pikiran, dan perasaan) yang berbeda‐beda 

 lain.  
d
antara manusia satu dengan yang

2. 
 
Manusia sebagai makhluk sosial 
Menurut Aristoteles manusia  sering disebut  “zoon politicon”  artinya manusia sebagai 
makhluk  yang  selalu  ingin  berkumpul  dengan  manusia  lainnya  (manusia  sebagai 
makhluk  sosial).  Maka  manusia  hanya  dapat  mewujudkan  potensi‐potensi 
kemanusiaannya  dila  hidup  dalam  masyarakat.  Manusia  memiliki  arti  kalau  ada 
hubungannya  dengan  sesama.  Manusia  tidak  akan  berarti  apa‐apa  tanpa  adanya 
komunikasi  dengan  sesamanya.  Bahkan  manusia  mempunyai  kecenderungan  alami 
untuk  bermasyarakat  karena  tidak  mampu  memenuhi  segala  kebutuhannya  sendiri 
tanpa bantuan dan kerja sama dengan yang lain. Manusia  juga sering disebut dengan 
istilah  “homo homini  socius” artinya  manusia  yang  satu  merupakan  kawan  manusia 
yang  lain. Manusia  bukan  “homo homini lupus” yang  artinya manusia  sebagai  srigala 
bagi manusia yang lain. 

Menurut  Ghozali  bahwa manusia  sebagai makhluk  sosial  disebabkan  oleh  beberapa 
faktor: 

 a. Kebutuhan  akan  keturunan  demi  kelangsungan  hidup  manusia,  hal  ini  hanya 
mungkin melalui pergaulan laki‐laki dan perempuan serta keluarga. 

b. Saling membutuhkan dalam penyediaan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan 
anak. 

Pengingkaran  terhadap  kodrat  manusia  sebagai  makhluk  sosial  dapat  melemahkan 
jiwa dan semangat kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, kasih saying dan cenderung 
individualis, serta terancamnya persatuan dan kesatuan bangsa. 

 
Keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai cita‐cita hidupnya mendorong manusia 
untuk  hidup  berkelompok  dalam  komunitas  yang  disebut  masyarakat.  Jadi  masyarakat 
dalah kumpulan orang‐orang yang menempati suatu wilayah tertentu yang memiliki cita‐cita 
an tujuan yang sama.  
a
d
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B. Pengertian dan Unsur Terbentuknya Bangsa 
Seiring dengan kebutuhan yang semakin kompleks maka menuntut masyarakat yang satu 

beke i yang  m a erbentrja  sama  dengan  manusia  yang  la n.  Hal  inilah  elat rbelakangi  t uknya 
bangsa.  

Istilah  bangsa  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu  nation  dan  bahasa  latin  nation  yang 
artinya  sesuatu  telah  lahir.  Nation  dalam  bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  bangsa. 
engertian bangsa selanjutnya mengalami perkembangan, yaitu bangsa dalam arti sosiologis‐
ntropologis dan bangsa dalam arti politis. 
P
a
 

1. Bangsa dalam arti sosiologis – antropologis 
Bangsa  adalah  persekutuan  hidup  yang  berdiri  sendiri  dan masing‐masing  anggota 
persekutuan hidup tersebut terikat oleh satu kesatuan ras, bangsa, agama, dan adat‐
istiadat.  Persekutuan  hidup  artinya  perkumpulan  orang‐orang  yang  saling 
membutuhkan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah 
tertentu. Bangsa dalam arti  sosiologis‐antropologis diikat oleh  ikatan‐ikatan,  seperti 
kesatuan ras, tradisi, sejarah, adat‐istiadat, bahasa, agama, dan daerah. Adanya ikatan 
seperti  itulah,  yang  dapat  digunakan  untuk  membedakan  suku  bangsa  yang  satu 

berbeda dengan  suku bangsa yang lain. Misalnya suku Jawa  dengan suku Batak, suku 
Sunda berbeda dengan suku Asmat, dan sebagainya. 
Dalam  suatu  negara,  dapat  terdiri  atas  berbagai  suku  bangsa,  misalnya  Amerika 
Serikat  terdiri  atas  bangsa  Negro,  Indian,  Yahudi,  dan  sebagainya.  Indonesia  juga 
terdiri  atas  berbagai  suku  bangsa,  seperti  suku  bangsa  Cina,  Tionghoa,  Arab,  dan 
sebagainya. 

, antara lain: Faktor‐faktor pendorong terbentuknya bangsa secara umum
 sa, dan adat‐istiadat. 
 ritaan, dan nasib di masa lalu. 

a. Pertalian darah, suku, baha
ende
ama. 

b. Persamaan sejarah, p
 ng s
 

c. Pemerintahan ya
.
 

d Ideologi yang sama. 
e. ahasa nasional 
f. ita‐cita dan tujuan yang sama. 

B
C
 

Bangsa dalam arti politis 
Bangsa dalam pengertian politis  adalah  suatu masyarakat dalam  suatu daerah yang 
sama  dan  tunduk  pada  kedaulatan  negaranya  sebagai  suatu  kekuasaan  tertinggi  ke 
luar  dan  ke  dalam.  Dengan  demikian  bangsa  dalam  arti  politis  adalah  bangsa  yang 

2. 

sudah  bernegara  dan  mengakui  serta  tunduk  pada  kekuasaan  dari  negara  yang 
bersangkutan. Setelah mereka bernegara terciptalah bangsa.  
Bangsa dalam arti politis diikat oleh suatu organisasi kekuasaan / politik, yaitu negara 

sbeserta pemerintahannya. Mereka diikat oleh  atu kesatuan wilayah nasional, hukum 
dan peraturan‐perundangan yang berlaku. 
Selain  itu,  sebuah  bangsa    dalam  arti  politis  perlu  menciptakan  ikatan‐ikatan  baru 

erti  halnya  Indonesia  yang  memiliki  alat sebagai  alat  pemersatu  bangsa.  Sep
pemersatu sebagai berikut: 

 .a. Bahasa nasional, bahasa Indonesia  
 b. Bendera negara, Sang Merah putih. 
 
 a. 

c. Lagu kebangsaan, Indonesia Raya. 
.
 

d Semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ik
e. Ideologi dan dasar negara, Pancasila. 
f. Konstitusi / hukum dasar, UUD 1945.   
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Pen enurut para ahli gertian Bangsa m

1. Suryono Sukanto 
Bangsa  adalah  unit  yang  mandiri  yang  ditandai  adanya  kelompok  territorial 

arganegaraan yang sama dan memiliki karakteristik yang sama. dengan hak kew

2. Ernest Renan  
Bangsa  adalah  sekelompok  manusia  yang  dipersatukan  karena  memiliki 
persamaan  sejarah  dan  cita‐cita  yang  sama,  suatu  bansa  juga  harus  terikat  oleh 

ng sama.  tanah air ya

3. Otto Bauer 
Bangsa  adalah  kelompok  manusia  yang  mempunyai  persamaan  karakter  yang 

arena persamaan nasib. tumbuh k

4. F. Ratzel 
Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat  itu timbul karena adanya 

tuan antara manusia dan tempat tinggalnya. hasrat kesa

5. Hans Kohn 
Bangsa  adalah  buah  hasil  tenaga  hidup  manusia  dalam  sejarah.  Suatu  bangsa 
merupakan  golongan  yang  beraneka  ragam  dan  tidak  bisa  dirumuskan  secara 
eksak.  Kebanyakan  bangsa  memiliki  faktor‐faktor  objek  tertentu  yang 
membedakannya  dengan  bangsa  lain.  Faktor  itu  berupa persamaan  adat  istiadat, 

aan politik, perasaan, dan agama. kesam

6. Stalin 
an umat manusia yang terbentuk secara historis (sejarah). Bangsa adalah kesatu

7. Jalopsen dan Lipman 
Bangsa  adalah  kesatuan  budaya  (cultural  unity)dan  kesatuan  politik  (political 
unity). Faktor objektif yang menandai suatu bangsa adalah adanya kehendak atau 
kemauan bersama yang lebih dikenal dengan istilah nasionalisme. 

 
Unsurunsur bangsa 

  Menurut Friederich Hertz, setiap bangsa mempunyai 4 unsur : 
 k y1. Keinginan  untuk  mencapai  esatuan  nasional  ang  terdiri  atas  kesatuan  sosial, 
ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas. 

2. Keinginan  untuk  mencapai  kemerdekaan  dan  kebebasan  nasional  sepenuhnya, 
n dalam yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusa

 
negerinya. 

3. Keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, atau kekhasan. 
4. Keinginan untuk menonjol di antara bangsa‐bangsa dalam mengejar kehormatan, 

pengaruh dan prestise. 
 
 
C. Pengertian dan  Unsur Negara   

 
Pengertian negara 
Pengertian  negara  sama  dengan  pengertian  bangsa  dalam  arti  politis,  karena  negara 
merupakan organisasi kekuasaan politik yang dapat memaksakan kekuasaan tersebut secara 
sah (legal) pada semua orang yang ada di wilayahnya. 

Istilah negara berasal dari bahasa Sansekerta yaitu nagari atau nagara yang berarti kota.    
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Sedangkan  istilah negara  yang dipakai  dalam  ilmu kenegaraan merupakan  terjemahan dari 
istilah‐istilah  state  (Inggris),  destaat  (Belanda),  l’etat  (Perancis)  atau  lostato  (Nicollo 
Machiavelli). Istilah ini telah dikenal sejak abad ke‐15 yang dianggap sebagai terjemahan dari 
istilah latin klasik “status” yang mengandung arti keadaan tetap dan tegak atau sesuatu yang 
memiliki sifat tetap dan tegak. 

Adapun pengertian negara dari para pakar, antara lain sebagai berikut : 

1. George Jellinek 
Negara  adalah  organisasi  kekuasaan  dari  sekelompok  manusia  yang  telah 

iaman di wilayah tertentu. berked

2. Hegel 
Negara  merupakan  organisasi  kesusilaan  yang  muncul  sebagai  sintesis  dari 

dividual dan kemerdekaan universal. kemerdekaan in

3. R. Joko Soetono 
Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah 

 yang sama. pemerintahan

4. Mr. Soenarko 
Negara  adalah  organisasi masyarakat  yang mempunyai  daerah  tertentu,  dimana 

ra berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. kekuasaan nega

5. Harold J. Laski  
Negara  adalah  suatu  masyarakat  yang  diintegrasikan  karena  mempunyai 
wewenang  yang  bersifat  memaksa  dan  yang  secara  sah  lebih  agung  daripada 

u kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. individu ata

6. Max Weber 
Negara  adalah  suatu masyarakat  yang mempunyai monopoli  dalam  penggunaan 

 fisik secara sah dalam suatu wilayah. kekerasan

7. Mac Iver 
Negara  adalah  asosiasi  yang  menyelenggarakan  penertiban  di  dalam  suatu 
masyarakat  dalam  suatu  wilayah  dengan  berdasarkan  sistem  hukum  yang 
diselenggarakan  oleh  suatu  pemerintah  yang  untuk  maksud  tersebut  diberi 
kekuasaan memaksa. 

8. Hugo de Groot (Grotius) 
Negara  merupakan  ikatan‐ikatan  manusia  yang  insaf  akan  arti  dan  panggilan 

rat. hukum kod

9. Aristoteles 
Negara  (politis)  adalah  persekutuan  dari  keluarga  dan  desa  untuk  mencapai 

ebaik‐baiknya. kehidupan yang s

10. Jean Bodin 
Negara  adalah  suatu  persekutuan  dari  keluarga‐keluarga  dengan  segala 

ya yang dipimpin oleh akal dari suatu kekuasaan yang berdaulat. kepentingann

11. Hans Kelsen 
h suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Negara adala

12. Kranenberg 
Negara  adalah  suatu  organisasi  kekuasaan  yang  diciptakan  oleh  sekelompok 
manusia yang disebut bangsa. 
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  Dari berbagai pendapat  tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian Negara dapat 
 segi berikut: ditinjau dari beberapa

1. Organisasi politik 
Menurut Mac Iver, negara adalah suatu lembaga yang mengikat anggotanya secara 
memaksa.  Mac  Iver  kemudian  memberi  batasan  bahwa  Negara  merupakan 
persekutuan  yang  bertindak  melalui  hukum  yang  direalisasikan  oleh  suatu 
pemerintah. 

2. Organisasi kekuasaan 
Menurut  Logemann,  negara  ialah  suatu  organisasi  masyarakat  yang  dengan 
kekuasaannya  mengatur  dan  meyelenggarakan  masyarakat  sebagai  organisasi 

diri atas berbagai fungsi dan jabatan. kekuasaan, Negara ter

3. Organisasi kesusilaan 
Menurut  Hegel,  negara  adalah  suatu  organisasi  kesusilaan  yang  timbul  sebagai 
sintesis  antara  kemerdekaan  universal  dan  individual.  Hegel menentang  adanya 
pemusatan kekuasaan dalam negara dan tidak setuju dengan adanya pemungutan 
suara. Hegel menghendaki tidak ada kekuasaan lain selain negara. 

Dari  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Negara  adalah  bentuk  organisasi 
dari  masyarakat  atau  kelompok  orang  yang  mempunyai  kekuasaan  mengatur 
hubungan,  menyelenggarakan  ketertiban,  dan  menetapkan  tujuan‐tujuan  dari 
kehidupan bersama. 

 
 
Unsur Unsur Negara 

1. Unsur konstitutif atau unsur pokok 

a Rakyat 
  era
 

. 
Rakyat adalah semua orang yang b

 

da dan berdiam dalam wilayah negara tertentu. 
Rakyat dalam suatu negara meliputi : 
(1) Penduduk, bukan penduduk 
(2) Warga negara, bukan warga negara 

b Wilayah 
  Wilayah negara adalah tempat/ruang yang menunjukkan batas‐batas dimana negara 

itu sungguh‐sungguh dapat melaksanakan kekuasaannya.   Sehingga menjadi tempat 
berlindung  bagi  rakyat  sekaligus  sebagai  tempat  bagi  pemerintah  untuk 
meng emerintahan. 

. 

organisir dan menyelenggarakan p

Wilayah suatu negara terdiri dari: 
(1) Wilayah darat 

Bentuk perbatasan wilayah daratan, antara lain sebagai berikut : 
, patok besi, dan a) Perbatasan buatan manusia, seperti tembok (great wall)

 in. 
lain lain. 

b) Batas alam, seperti gunung, hutan, sungai, dan lain‐la
fisika, yang berupa garis lintang dan bujur. c) Batas geo

(
 

Wilayah laut 
Wilayah laut suatu negara disebut laut teritorial sedangkan laut yang berada 
di  luar  laut  territorial  disebut  laut  bebas  /  laut  internasional  atau more 
liberum. 

2) 
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Dua  konsepsi  yang  pernah  muncul  berkaitan  dengan  peguasaan  wilayah 
lautan : 
a) Res Nullius  

Pandangan yang menyatakan bahwa laut dapat diambil dan dimiliki oleh 
masingmasing  negara  (John  Sheldon  dari  Inggris  dalam  bukunya More 
Clausum) 

b) Res Communis 
Pandangan  yang beranggapan bahwa  laut  itu milik bersama atau milik 
masyarakat dunia, sehingga tidak dapat diambil dan dimiliki oleh masing
asing  negara  (Hugo  de Groot/  Grotius  dalam  bukunya More  Liberum, 

apatkan julukan Bapak Hukum Internasional). 
m
Gotius mend

(3) 
 

Wilayah udara 
Wilayah  udara  suatu  negara  meliputi  wilayah  di  atas  daratan  dan  lautan 
egara  yang  bersangkutan.  Wilayah  kedaulatan  udara  Indonesia  menurut 
U No. 20/1982 setinggi 35,761 km termasuk orbit geostasioner. 

n
U
 
Beberapa pendapat mengenai wilayah kedaulatan udara : 
a) Lee : wilayah udara territorial suatu negara adalah jarak tembak meriam 

yang dipasang di daratan. 
b) Van  Holzen  Darf  :  wilayah  udara  suatu  negara  adalah  1000m  di  atas 

ermukaan bumi tertinggi. p
c) Henrich’s : wilayah ud

(4) 

ara suatu negara setinggi 196 mil. 
 

Wilayah ekstra teritorial 
  wilayah  tempat  berlakunya  kekuasaan Wilayah  ekstra  teritorial  adalah

sebuah negara di luar batas‐batas wilayah teritorial. 

. 
Contoh wilayah ekstra teritorial : 
) Kapal laut di luar laut teritorial di bawah bendera suatu negara
) Wilayah tempat bekerjanya badan perwakilan sebuah negara. 
a
b
 
 
 
 

emc. P erintah yang berdaulat 
(1) Pemerintah  dalam  arti  sempit  yaitu  suatu  badan  yang  mempunyai  wewenang 

melaksanakan kebijakan negara yang  terdiri atas Presiden, Wakil presiden, dan 
para menteri. 

(2) Pemerintahan  dalam  arti  luas  yaitu  gabungan  semua  badan  kenegaraan  yang 
berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara. 

2. atauUnsur deklaratif   unsur tambahan  
 Unsu ambahan  untuk  berdirinya  suatu  negara  berupa pengakuan dari negara  lain 
yaitu  n pengakuan de jure (secara hukum). 

r  t
pengekuan de facto (secara nyata)da
 
  n
 
Je
a. 

is pengakuan dari negara lain : 
Pengakuan de facto 
Pengakuan bahwa secara  fisik di  sebuah wilayah  telah berdiri  sebuah negara, 
pengakuan de facto diberikan kalau suatu negara baru sudah memenuhi unsur 
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konstitutif  atau  unsur  pokok  dan  telah  menunjukkan  diri  menjadi 
 stabil.  pemerintahan yang

b. Peng
 

akuan de jure 
Pengakuan  de  jure  merupakan  pernyataan  resmi  menurut  hukum  tentang 
berdirinya sebuah negara, pengakuan ini bersifat tetap dan seluas‐luasnya.  
Pengakuan de jure lebih kuat dari pengakuan de facto. Pada umumnya, sebelum 

an de memberikan pengakuan de jure, negara terlebih dahulu member pengaku

 
facto. 
Perbedaan a  

 
ntara pengakuan de facto dan de jure adalah sebagai berikut:

1) Pengakuan de facto dapat ditarik kembali. 
 2) Negara  yang  diakui  secara  de  jure  dapat  mengajukan  klaim  atas  segala 
barang atau benda yang berada di wilayah negara yang mengakui tersebut. 

3) Wakil‐wakil negara yang diakui secara de facto tidak berhak atas kekebalan 
dan hak istimewa diplomatik.    

 
Beberapa pendapat tentang pengakuan dari negara lain : 
a..  More,  tanpa  pengakuan  negara  lain  tidak  berarti  bahwa  suatu  negara  tidak 

dapat melangsungkan hidupnya. 
b.  Brierly,  pengakuan  negara  lain  bukanlah  unsur  konstitutif, melainkan  unsur 

deklaratif. 
c. Francois,  pengakuan  negara  lain merupakan  perbuatan  hokum  yang  bersifat 

timbal balik. 
d. Oppen Heimer, pengakuan dari negara lain terhadap keberadaan negara hanya 

suatu syarat konstitutif untuk melakukan hubungan internasional. 
e. Starke, tindakan pemberian pengakuan dari negara  lain yang berdaulat dapat 

dilakukan secara : 
1) Tegas  (Axpress), yaitu pemberian pengakuan yang dinyatakan  secara resmi 
berupa  nota  diplomatic,  pesan  pribadi  kepala  negara  atau  menteri  luar 
negeri melalui traktat. 

2) Tidak  tegas  (Impleid),  yaitu  pemberian  pengakuan  yang  ditunjukkan  oleh 
adanya hubungan tertentu antara negara yang mengakui dan negara baru. 

 
 

Pengakuan negara lain, membawa beberapa manfaat sebagai berikut: 
 a  lain,  baik  berupa 

 
a. Meningkatkan  hubungan  yang  lebih  luas  dengan  negar

wakilan lainnya.
  bangsa. 
hubungan diplomatic maupun bentuk per

b. Mempertahankan kemerdekaan dan keselamatan

 
c. Meningkatkan perdamaian internasional. 
. Meningkatkan persahabatan dengan Negara lain. 
. Meningkatkan kerja sama ekonomi dan social dengan Negara lain. 
d
e
 
 
 
 

D. Sifat Hakikat Negara 
 
Sebagai  suatu  organisasi,  negara  memiliki  sifat  yang  dapat  membedakan  dengan 
dengan organisasi yang lain , yaitu : 
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1. Sifat Memaksa 

Negara  memiliki  sifat  memaksa  artinya  negara  mempunyai  kekuasaan  untuk 
memaksa  peraturan  perundang‐undangan  supaya  ditaati  demi  tercapainya 
ketertiban dalam masyarakat. Berarti negara memiliki kekuatan fisik secara legal. 
Sarana itu adalah polisi, tentara, dan alat penjamin hukum lainnya.  
Contoh: dalam pelaksanaan peraturan lalu lintas. Setiap orang tanpa kecuali, wajib 
entaatinya.  Karena  jika  tidak  ditaati maka  alat‐alat  negara  akan menindak  dan 
emberi sanksi hokum sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang ada. 

m
m
 

2. Sifat Monopoli 

punyai kekuasaan untuk memonopoli penetapan tujuan dan kegiatan Negara mem
yang menyangkut hajat hidup orang banyak demi tercapainya kesejahteraan. 
 Misalnya :  
1. Negara  dapat  menyatakan  bahwa  aliran  kepercayaan  atau  partai  politik 

tertentu dilarang karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan 
negara. 

2. egala sumber kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi dikuasai 
dimonopoli) oleh negara. 
S
(
 

3. Sifat Mencakup Semua 

Semua  peraturan  perundangan  yang  berlaku  untuk  semua  orang  tanpa  kecuali. 
Dalam  arti  luas  negara  merupakan  kesatuan  sosial  yang  diatur  secara 
konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. 

 
E. Asal Mula Terjadinya Negara 

1. Terjadinya negara secara primer 
Tahapan  perkembangannya  dimulai  dengan  adanya  persekutuan  masyarakat 
hokum  yang  paling  sederhana  kemudian  berevolusi  ke  tingkat  yang  lebih  maju, 
kerajaan,  negara  nasional,  negara  demokrasi.  Adapun  tahapan‐tahapan  tersebut 
dapat diuraikan sebagai berikut : 

Persekutuan masyarakat (genootschaft) 
Awal  kehidupan manusia  dimulai  dari  keluarga,  kemudian  terus  berkembang 
menjadi kelompok‐kelompok masyarakat hokum tertentu (suku). Suku sangat 
terikat dengan adapt serta kebiasaan‐kebiasaan yang disepakati bersama. Suku 
sangat  terikat  dengan  adapt  serta  kebiasaan‐kebiasaan  yang  disepakati. 
Pimpinan  suku  berkewajiban  mengatur  dan  menyelenggarakan  kehidupan 
bersama (Peran kepala suku dianggap sebagai primus inter pares, artinya orang 
yang pertama di antara yang sederajat). Kemudian satu suku terus berkembang 

a. 

menjadi dua, tiga dan seterusnya menjadi besar dan kompleks. 
Kerajaan (rijk) 
Kepala  suku  yang  semula  berkuasa  di  masyarakat  hukumnya  kemudian 
mengadakan  ekspansi  dengan  penaklukan‐penaklukan  ke  daerah  lain.  Hal  ini 
mengakibatkan berubah fungsinya kepala suku dari primus inter pares menjadi 
raja  dengan  cakupan  wilayah  yang  lebih  luas  dalam  bentuk  kerajaan.  Tahap 
berikutnya,  karena  berbagai  factor  sering  ada  daerah  taklukan  yang 
memberontak.  Raja  berusaha  menaklukan  dengan  tentara  yang  kuat.  Setelah 
berhasil  menaklukkan,  rauja  menjadi  berwibawa  terhadap  daerah‐daerah 

b. 
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kekuasaannya  sehingga  mulai  tumbuh  kesadaran  akan  kebangsaan  dalam 
bentuk negara nasional. 
Negara nasional 
Pada awalnya negara nasional diperintah oleh raja yang absolute dengan sistem 
pemerintahan  tersentralisasi.  Semua  rakyat  dipaksa mematuhi  kehendak  dan 

c. 

perintah raja. Tumbuh satu identitas kebangsaan.  
Negara demokrasi 
Dari fase negara nasional, secara bertahap rakyat mempunyai kesadaran batin 
dalam  bentuk  perasaan  kebangsaan.  Adanya  kekuasaan  raja  yang  mutlak 
menimbulkan  keinginan  rakyat  untuk  memegang  pemerintahan  sendiri, 
imana  kedaulatan  atau  kekuasaan  tertinggi  dipegang  oleh  rakyat.  Pemikiran 
emikian mendorong lahirnya negara demokrasi. 

d. 

d
d
 

2 Terjadinya negara secara sekunder 
  Menurut  George  Jellineck  terjadinya  negara  secara  sekunder  tidak  membahas 

bagaimana negara pertama kali  lahir, tetapi membicarakan bagaimana timbulnya 
negara  baru  dan  yang  berkaitan  dengan  pengakuan  negara  lain.  Teori  ini 
beranggapan  bahwa  negara  telah  ada  sebelumnya  namun  karena  ada  revolusi, 
intervensi, dan penaklukan maka timbul negara baru yang menggantikannya. 

..  

 
3..  Terjadinya negara secara spekulatif 

a.  Teori Ketuhanan,  segala sesuatu  terjadi atas kehendak Tuhan, demikian  juga 
negara terjadi atas kehendak Tuhan. 

  Teori  ini  dikemukakan  sebagai  landasan  pembenar,  dasar  hukum,  atau  untuk 
memberikan  legitimasi  kekuasaan  dari  sang penguasa.  Jika  ada  pemerintahan 
yang berbentuk kerajaan  (monarki) misalnya,  sang  raja  atau bahkan keluarga 
raja menganggap/dianggap mempunyai hubungan dengan Tuhan, paling  tidak 
dianggap memperoleh  wahyu  dari  Tuhan.  Contoh:    adanya  keyakinan  bahwa 
Raja Iskandar Zulkarnaen adalah putra Dewa Zeus Anamon, atau kaisar‐kaisar 

Matahari. di Jepang dianggap sebagai keturunan langsung Dewa 
 
  Beberapa filsuf yang mendukung teori ini antara lain: 

a. Friedrich  Julius  Stahl,  yang  menegaskan  bahwa  kekuasaan  hanya 
dipindahkan  oleh  Tuhan  dan  harus  diterima  oleh  manusia.  Namun  tidak 
tumbuh  atas  kehendak   manusia,  akan  tetapi  semata‐mata  atas  kehendak 
Tuhan. 

 b. Agustinus, yang menegaskan bahwa negara yang paling baik adalah negara 
Tuhan. 

c. homas Aquinas, yang berpendapat bahwa negara didukung dan dilindungi 
leh gereja unt y
T
o uk tercapain a kemuliaan yang abadi.  
 

b. Teori  Perjanjian,  terjadinya  negara  karena  adanya  perjanjian  masyarakat, 
yaitu pactum unionis dan pactum subjektionis. 

Semua warga negara mengikatkan diri dalam suatu perjanjian bersama untuk 
mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan 
hidup  bersama warga,  kemudian  disebut  negara.  Teori  ini  dikemukakan  oleh 
Thomas Hobbes, J.J. Rousseau, John Locke, dan Montesquieu. 
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Thomas Hobbes, dalam bukunya karyanya De Cive dan Leviathan menyebutkan 
bahwa manusia itu pada mulanya hidup dalam keadaan liar dan kacau sehingga 
berlaku  hukum  rimba.  Manusia  yang  satu  merupakan  serigala  terhadap 
manusia lainnya (homo homini lupus) dan akhirnya timbul perang antarsesama 
melawan  semua  orang  (bellum  omnium  contra  omnes)  dan  terus  berlanjut, 
maka  timbul  dari  akal manusia  kesadaran  untuk mempertahankan  eksistensi 
agar  tidak  timbul  kehancuran  dan  kepunahan  dalam  kehidupannya.  Maka, 
manusia  mulai  berbicara  dan  mengadakan  perjanjian  satu  sama  lain  untuk 
tidak membunuh, lalu membentuk suatu negara dan pemerintah yang berkuasa. 
Kepada pemimpinnya diserahkan kedaulatan warga negara untuk memerintah 
secara  penuh  (mutlak),  demi  keamanan  dan  ketentraman  manusia.  Dengan 
demikian lahirlah absolutisme. 

Jean  Jacques  Rousseau,  dalam  karyanya  berjudul  Du  Contract  Social 
menyebutkan  bahwa  manusia  itu  berdaulat  penuh  atas  dirinya.    Manusia 
mempunyai  hak  lahir  dari  dan  atas  dirinya  sendiri.  Kelahiran  setiap manusia 
sungguh‐sungguh  merdeka  (tout  home  eas  ne  libre).  Tetapi  agar 
kepentingannya  menjadi  terjamin,  maka  tiap‐tiap  orang  dengan  sukarela 
menyerahkan  hak  dan  kekuasaannya  kepada  suatu  organisasi  yang 
diadakannya  bersama‐sama  dengan  orang  lain  yang  diberi  nama  negara. 
Penyerahan  hak  dan  kekuasaannya  ini  diserahkan  kepada  negara  dan 
pemerintahan  melalui  syarat‐syarat,  yakni  negara  dan  pemerintah  harus 
menjamin kepentingan rakyat dan kedaulatan negara yang berasal dari rakyat 
tersebut  harus  sesuai  dengan  kehendak  umum  seluruh  rakyat  (velonte 
generale).  Apabila  negara  maupun  pemerintah  dalam  menjalankan 
kekuasaannya menyimpang dari kehendak umum seluruh rakyat, maka rakyat 
bebas  menuntutnya.  Akhirnya  ajaran  Rousseau  ini  menjadi  dasar  terhadap 
revolusi di berbagai negara, misalnya di Prancis,  Iran, Filipina,  Indonesia, dan 
ebagainya.  s

 
c. Teori Kekuasaan, negara terbentuk atas dasar kekuasaan. Adapun kekuasaan 

adalah ciptaan mereka yang paling kuat dan berkuasa. 

Berdasarkan  teori  evolusi  Charles  Darwin  bahwa  kehidupan  semesta  serba 
diliputi oleh adanya perjuangan untuk mempertahankan hidup masing‐masing, 
yang kuat menindas yang lemah, maka yang lemahpun berusaha untuk menjadi 
kuat dan berkuasa. Keadaan seperti ini secara terus menerus berlanjut, bahkan 
setiap  perjuangan  senantiasa  terus  berusaha menambah  kekuatan  agar  tetap 

 kuat dan berkuasa.

Teori  kekuasaan  ini  dikemukakan  oleh  Friedrich  Engels,  Ludwig  von 
Gumplowigz, Leon Duguit, Karl Marx, dan Frans Oppenheimer. 

Menurut  pendapat  Friedrich  Engels  dan  Ludwig  von  Gumplowigz  terjadinya 
negara sebagai suatu perjuangan kelas antarmanusia. Kekuasaan negara timbul 
dari  persekutuan  golongan  yang  menang.  Pihak  yang  menang  membuat 
peraturan  untuk  memaksa  yang  kalah  agar  berbuat  menurut  kehendak  yang 
enang / kuat.  m
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d. Teori  Hukum  Alam,  hukum  alam  bukan  buatan  negara,  melainkan  atas 
kekuasaan alam yang berlaku universal,  tidak berubah serta berlaku di  setiap 
waktu dan tempat. Negara terjadi secara alamiah.  

l  yang mengemukakan teori hukum alam antara lain: Ah i piker

1) Plato 

Menurut ajaran Plato mengenai asal mula terjadinya negara sebagai berikut: 
a) Karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam. 

Hal  inilah  yang  menyebabkan  antarmanusia  harus  bekerja  sama  dan 
berhubungan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  dan  keinginan 
mereka. 

 b) Karena keterbatasan manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan 
dan keinginan tanpa adanya hubungan dan kerja sama dengan sesama. 

c) Karena  itu  sesuai  dengan  kecakapan  mereka  masing‐masing  tiap‐tiap 
rjorang  mempunyai  tugas  sendiri‐sendiri  dan  beke a  sama  untuk 

memenuhi kepentingan mereka bersama. 
d) Kemudian  terciptalah  kesatuan  mereka  yang  disebut  masyarakat  atau 

negara. 
Sehingga negara  itu menurut Plato pada hakikatnya adalah suatu keluarga 
yang  besar,  dimana  masing‐masng  anggota  keluarga  tersebut  saling 
berhubungan dan bekerja sama serta memiliki  tugas masing‐masing untuk 

kebutuhan dan keinginan mereka bersama.   memenuhi 

2) Aristoteles 
Menurut  Aristoteles,  awal  mula  terjadinya  negara  adalah  penggabungan 

a  k   i edari  keluarg menjadi  eluarga  yang  lebih besar,  seh ngga  t rbentuklah 
desa dan akhirnya menjadi negara. 

 a) Manusia  menurut  kodratnya  selalu  berusaha  untuk  memenuhi 
kebutuhan hidup dan mempertahankan eksistensinya. 

b) Kerena  sifat  dan  kodrat  yang  dimiliki  setiap  manusia  yang  cenderung 
hidup  berkelompok,  maka  terjadilah  hubungan  antarsesama,  yakni 
dalam bentuk keluarga inti (nucleus family. 

c) Dari  keluarga  inti  kemudian  berkembang menjadi  keluarga  yang  lebih 
besar (big family), seperti marga. 

 elompok d) Dari keluarga besar, kemudian terbentuklah k yang besar atau 
gabungan dari beberapa keluarga besar yang disebut desa. 

e) Antara  kelompok  desa  kemudian  bergabung  dan  saling  berhubungan 
dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  desanya,  maka  terbentuklah 
masyarakat desa yang lebih luas yang disebut sebagai negara. 

 

4. Terjadinya negara berdasarkan fakta sejarah 
rdasarkan kenyataan yang  enar‐benar terjadi dan diungkap dalam sejarah, asal 
u

Be b

. 
m la terjadinya negara adalah sebagai berikut: 
a Pendudukan (Occupatie) 
  Wilayah yang kosong belum dikuasai, kemudian didatangi dan dikuasai. 
  Contoh: Liberia  yang diduduki budak‐budak Negro dimerdekakan pada  tahun 

1847. 
b. Peleburan (Fusi) 
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  Terjadinya  negara  dengan  cara  negara‐negara  kecil  m
baru. 

elebur  menjadi  negara 

  Contoh : terbentuknya Federasi negara Jerman (1871). 
c Penaikan (Accesie) 
  Wilayah negara bertambah luas akibat penaikan lumpur sungai. 
. 

  Contoh: Wilayah negara Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil. 
d Penyerahan (Cessie) 
  Suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian. 
  Contoh:  wilayah  Sleewijk  diserahkan  oleh  Austria  kepada  Prusia  (Jerman), 

karena  ada  perjanjian  bahwa  negara  yang  kalah  perang  harus  memberikan 
negara yang dikuasainya kepada negara yang menang. Austria sebagai negara 

. 

yang kalah dalam PD I. 
 e. Pencaplokan (Anexatie)

Wilayah suatu negara dicaplok atau diambil alih negara lain tanpa reaksi. 
Contoh  :  negara  Israel  ketika  dibentuk  tahun  1948  wilayahnya  banyak 

dan Mesmencaplok daerah Palestina, Suriah, Yordania,  ir. 
Pembentukan baru (inovasi) f. 
Suatu  negara  besar  karena  suatu  hal  pecah  dan  lenyap  kemudian  di  bekas 
wilayah itu berdiri negara baru. 
Contoh : negara Columbia yang pecah dan lenyap, kemudian di wilayah negara 
tersebut muncul negara baru yaitu Venezuela dan Columbia Baru. 

ha  ( ti
ka ri  ne  

g Pemisa n Separa s) 
  negara yang terjadi akibat memisah n di  dari gara kesatuan.
  Contoh  :  Belgia  memisahkan  diri  dari  Belanda  dan  menyatakan 

. 

kemerdekaannya (1939). 
Proklamasi 

a
h. 

Negara  y ng  dijajah  atau  dikuasai  bangsa  lain  berjuang  untuk  memperoleh 
kemerdekaan untuk mendirikan suatu negara. 

toh  :  negara  Republik  Indonesia  yang  merdeka  pada  tanggal  17  Agustus 
5. 

Con
194

   
F. Fungsi dan Tujuan negara 

ngFu si negara 
Fungsi negara dalam penyelenggaraan negara : 

 1. memelihara  ketertiban  untuk  mencapai  tujuan  bersama

 

  dan  menyelesaikan 
konflik yang muncul dalam masyarakat (fungsi stabilitas). 

2. mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 
 3. mengusahakan  pertahanan  yang  diperlukan  untuk  menangkal  setiap  ancam

ang datang dari luar maupun gangguan dari dalam. 
d

an 
y

4. menegakkan kea ilan yang  ilak anakan melalui le baga‐l mbaga peradilan. 
 

dangkan  beberapa  pen egara  dapat  dipaparkan  di 
wah  i :

d s m e

Se dapat  ahli  mengenai  fungsi  n
ba
1. Ch rl gara memiliki 5 fungsi yaitu: 

in  

 
a es E. Merriam, ne

n ektern 
 

a. keamana
b. ketertiban intern 

 an umum 
c. keadilan 
d. kesejahtera
e. kebebasan 
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2. Go do now, fungsi negara meliputi 2 tugas pokok : 
 ntuk a. Policy  making,  pembuatan  kebijakan  negara  pada  waktu  tertentu  u
seluruh masya

xecuti
rakat. 

b. Policy A ng, kebijakan yang harus dilaksanakan untuk mencapai   
3. Van  ja),  menyatakan  fungsi  negara  mencakup  4 

tu s
Vollenhoven  (teori  catur  pra

 
ga  pokok: 

turan 
 kan pemerintahan 

a. Regelling, membuat pera
ggarab. Bestuur, menyelen

Rechtspraak, mc. engadili 

.   . n: 
d. Politic, ketertiban 

  4 Moh  Kusnardi, SH, membagi fungsi negara menjadi 2 bagia
    a.   Melaks
  ran rakyat. 

  anakan ketertiban (law and order). 

.   o
    b.   Menghendaki kesejahteraan dan kemakmu

 5 J hn Locke, membagi fungsi negara menjadi 3,  
    a.   fungsi legislatif, membuat undang‐undang 

  b.  fungsi ek
 

  sekutif, melaksanakan undang‐undang 
eri, perang dan damai 

.  cakup 3 tugas pokok, 
    c.  fungsi federatif, mengurusi urusan luar neg
6 Montesquieu, menyatakan bahwa fungsi negara men
    a.  fungsi legislatif, membuat undang‐undang 

  b.   fungsi eksekutif, melaksanakan undang‐undang 
  c.   fungsi yudikatif, mengawasi agar semua peraturan ditaati 

 
 
 
T    ori Tujuan negara  e
1. Teori Kekuasaan Negara (Shang Yang  & Machiavelli) 

 Shang  Yang   k, tujuan  negara  adalah  memperoleh  ekuasaan  semata‐mata, 
sehingga negara identik dengan penguasa. 

 Machiavelli,    tujuan  dibentuknya  negara,  untuk  memperoleh  kekuasaan 
dan  sekaligus  menjalankannya.  Kekuasaan  dalam  negara  diperlukan  bagi 
tujuan  yang  lebih  tin an,  kehormatan,  dan  kesejahteraan ggi  yaitu  kebebas

.  
bangsa. 

    2 Teori Perdamaian Dunia (Dante Alighieri) 
      Tujuan  negara  adalah  untuk  mewujudkan  perdamaian  dunia,  dengan  cara 

membentuk  kerajaan  dunia  yang  terpusat  pada  kaisar.  Kaisarlah  yang 
membentuk undang‐undang yang seragam untuk seluruh umat manusia. 

3.   Teor
 

i Jaminan atas Hak dan Kebebasan (Immanuel Kant & Krannenburg) 
 Immanuel  Kant  (teori  negara  hukum  murni),  tujuan  negara  adalah 

melindungi  dan  menjamin  ketertiban  hukum,  agar  hak  dan  kebebasan 
warga negara terbina dan terpelihara. 

 Krannenburg  (teori  negara  kesejahteraan),  tujuan  negara  tidak  hanya 
memelihara  ket   mengupayakan ertiban  hukum  tetapi  juga  aktif

4..  
kesejahteraan warga negaranya. 

Teori Individualisme (teori negara hukum dalam arti formal) 
  Tujuan  negara  adalah  untuk  mencapai  kebahagiaan  dan  kemakmuran  hidup 

sebanyak‐banyaknya oleh  tiap‐tiap  individu. Negara  tidak boleh  campur  tangan 
dalam urusan pribadi, ekonomi dan agama yang dianut warga negaranya. 

5. Teori Integralistik  
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  Negara  didirikan  bukan  hanya  untuk  kepentingan  perorangan  atau  golongan 
tertentu  saja,  tetapi  juga  untuk  kepentingan  seluruh  masyarakat  negara  yang 
bersangkutan. 
Teori Facisme 
Negara  bukan  ciptaan  rakyat,  melainkan  orang  kuat.  Bila  orang  kuat  sudah 

gara, maka negara wajib menggembleng dan mengisi  jiwa rakyat 

6. 

membentuk ne

nganutny
secara totaliter, diktator dan nasionalistis. 

 ussolini 
Pe a : 

 
a. Italia, saat dipimpin oleh Bennito M
b. Jerman, saat dipimpin dolf Hitler 
c. Jepang, saat dipimpin Tenno Heika 
Teori Sosialisme 

  Teori    sosialisme  menentang  kemutlakan  milik  perseorangan  dan  menyokong 
pemakaian  milik  tersebut  untuk  kesejahteraan  umum.  Pelopornya,  antara  lain 
Etinne  Cabet,  Robert  Owen,  Albert  Brisbane.  Dalam  pengembangannya 
sosialisme  dimanfaatkan  secara  politis  oleh  gerakan‐gerakan  revolusioner 
sehingga  berubah  bentuk  menjadi  komunisme,  tokohnya:  Karl  Marx,  Friedrich 
Engel, Lenin dan Stalin. Paham ini berkembang di Eropa Timur dan Uni Soviet. 

7. 

 
G. Semangat  Kebangsaan  (nasionalisme  dan  patriotisme)  dalam  Kehidupan 

Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara 
 
1. Nasionalisme 

Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa atau sejumlah orang 
yang  dipersatukan  karena  persamaan  cita‐cita  dan  bernegara  sendiri.  Jadi 
pengertian nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan 
tertinggi  atas  setiap  pribadi  harus  diserahkan  kepada  negara  kebangsaan  atau 
nation state. 

Nasionalisme  menjadi  dasar  pembentukan  negara  kebangsaan.  Hubungan 
nasionalisme  dengan  negara  kebangsaan  memiliki  kaitan  erat.  Negara 
kebangsaan  adalah  negara  yang  pembentukannya  didasarkan  pada  semangat 
kebangsaan/nasionalisme. Artinya, adanya tekad masyarakat untuk membangun 
masa  depan  bersama  di  bawah  satu  negara  yang  sama  walaupun  warga 
masyarakat  tersebut  berbeda‐beda  agama,  ras,  etnik,  dan  golongannya.  Paham 
nasionalisme akan menjadikan kita memiliki kesadaran akan adanya bangsa dan 
negara. 

2. Patriotisme 
Patriotisme  berasal  dari  kata  patria,  yang  artinya  tanah  air,  sedangkan  orang 
yang mencintai tanah air disebut patriot. 
Patriotisme adalah paham tentang kecintaan pada tanah air. Gerakan patriotism 
muncul  setelah  terbentuknya  bangsa  yang  dilandasi  nasionalisme. 
Pengembangan  semangat  kebangsaan  atau  nasionalisme  bermaksud 
mengembangkan  semangat  patriotik  dalam  setiap  generasi  muda.  Penanaman 
jiwa  patriotisme  harus  dilandasi  oleh  semangat  kebangsaan  atau  nasionalisme. 
Sebaliknya,  jiwa  nasionalisme  dalam  setiap  pribadi  warga  negara  perlu 
dilanjutkan dengan semangat patriotik untuk mencintai dan rela berkorban demi 
kemajuan bangsa. 

Ciri‐ciri patriotisme, antara lain: 
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a. Cinta t anah air, 
b. Rela berkorban untuk kepentingan bngsa dan negara, 

n, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di 
i dan golongan, 

 
c. Menempatkan persatua

atas kepentingan pribad
d. Tidak kenal menyerah. 

Nilai‐nilai positif patriotisme, antara lain: 
a..   Ulet,  berarti  selalu  berusaha  mencari  jalan  untuk  meyelesaikan  segala 

persoalan, tugas, mengembangkan potensi, dan aktivitas lain. 
b.  Tangguh, berarti selalu bersikap dan bertindak tahan uji dalam menghadapi 

tantangan dan persoalan. 
c.   Tegar, berarti  selalu berusaha mencapai  cita‐cita  seoptimal mungkin,  tanpa 

pantang menyerah. 
.  Patriotik,  berarti  selalu  siap  sedia untuk membela  kepentingan bangsa dan 
negara, serta rela berkorban untuk kepentingan masyarakat. 

d

 
Arti Penting Nasionalisme dan Patriotisme 
Nasionalisme  dan  patriotism  sangat  penting  penanamannya  dalam  kehidupan 
berbangsa  dan  bernegara.  Suatu  negara  yang  warga  negaranya  memiliki 
semangat  kebangsaan  dan  jiwa  patriotism  maka  warga  negara  tersebut  dapat 
diandalkan untuk membela, berjuang, dan mengisi kemajuan dan kelangsungan 
bangsanya.  Sebaliknya,  suatu  negara  yang  warga  negaranya  tidak  memiliki 
semangat  nasionalisme  ataupun  patriotisme  maka  perilakunya  mudah  sekali 
untuk  melakukan  tindakan  yang  dapat  menghina  nama  baik  bangsa, 

3. 

merendahkan martabat  bangsa  dan  tindakan  lain  yang  berakibat  melemahkan 
kelangsungan dan kewibawaan negara. 
Perlu diperhatikan bahwa rasa mencintai dan rela berkorban untuk bangsa dan 

rintah negara bukan berarti mencintai dan loyal kepada pemerintah negara. Peme

a
hanyalah salah satu bagian atau unsur dari negara selain rakyat dan wilayah.  
Adapun faktor pembentuk nasionalisme Indonesia  dalah sebagai berikut: 

 ah penjajahan  di masa a. Persamaan nasib,  yaitu  penderitaan bersama di  baw

 t
lalu. 

b. Kesatuan tempat tinggal, yai u di tanah air Indonesia. 
c. Keinginan  bersama  untuk  merdeka  dan  melepaskan  diri  dari  belenggu 

penjajahan. 
akmuran dan keadilan sebagai suatu d. Cita‐cita bersama untuk mencapai kem

bangsa.   
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Latihan I 
I. ilah dengan jawaban yang tepat! 

 

Is
2.  Manusia sebagai makhluk monodualis, maksudnya adalah….

 , yaitu…. 
3. Istilah bangsa berasal dari bahasa Inggris, yaitu…. 

ndang dari dua sudut
 gis, yaitu…. 

4. Pengertian bangsa dapat dipa

 
5. Bangsa dalam arti sosiologis‐antropolo

 
6. Ikatan primordial meliputi…. 

…. 
 bangsa dalam arti…. 

7. Semboyan negara Indonesia adalah
8. Suku bangsa dapat diartikan sebagai

 
9. Unsur deklaratif negara meliputi…. 

 
10. Unsur konstitutif negara meliputi…. 

 
11. Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan…. 

gsa Indonesia….  
  

12. Tuliskan tujuan ban

 
13. Terjadinya negara secara primer melalui empat tahap, yaitu….

 
14. Ocupatie, artinya…. 

 a…. 
15. Terjadinya negara menurut teori kedaulatan hukum adalah…. 

negara karena adany
 an, artinya…. 

16. Menurut teori perjanjian, terbentuknya suatu 

 
17. Negara terbentuk karena adanya pelepasan/pemisah

 
18. Negara Indonesia terbentuk karena adanya…. 

rupakan organisasi…. 
 

19. Menurut Logemann, negara me

 
20. Menurut teori ketuhanan, negara terbentuk karena adanya…. 

 alah…. 
21. Plato adalah penganut teori…. 

ct Social ad
 an teori…. 

22. Tokoh yang menghasilkan karya berjudul Contra
a terbentuk berdasark

 …. 
23. Menurut John Locke, negar

 
24. Tujuan negara menurut Harold J. Laski adalah

k
 

25. Negara  erajaan adalah…. 
26. Indonesia termasuk negara dengan bentuk…. 

 ama.  Hal  ini 27. Tujuan  antara  negara  satu  dengan  negara  yang  lain  belum  tentu  s

 aksudnya…. 
disebabkan oleh…. 

 
28. Negara berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban, m

 ukan oleh…. 
29. Disintegrasi bangsa, maksudnya adalah…. 

egakkan keadilan dilak
 

30. Fungsi negara untuk men

 
31. Membuat undang‐undang merupakan fungsi…. 

 m adalah…. 
32. Fungsi eksekutif yaitu…. 

n huku
 eh…. 

33. Tujuan negara menurut teori kedaulata

 
34. Teori perdamaian dunia dikemukakan ol

h…. 
 

35. Tujuan negara secara umum adala

 
36. Lord Shang Yang adalah pelopor teori…. 

 
37. Nasionalisme berasal dari kata…. 

 
38. Dasar pembentukan negara kebangsaan adalah…. 

 
39. Orang yang mencintai tanah air disebut…. 

 
40. Gerakan patriotism mencul setelah terbentuknya…. 
41. Salah satu nilai patriotism adalah tangguh, artinya…. 

 endahkan negara 42. Paham yang mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga mer

  
lain disebut…. 

43. Faktor pembentuk nasionalisme dan patriotism di Indonesia adalah….
44. Nasionalisme pada masa sebelum kemerdekaan dibuktikan dengan…. 
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45. Selalu berusaha mencapai  cita‐cita  seoptimal mungkin dan  tidak m
merupakan nilai positif patriotism, yaitu…. 

46. Siap sedia untuk membela kepentingan bangsa dan negara disebut…. 

 engenal menyerah, 

 
II. Jodohkanlah  pertanyaan  pada  kolom  A  dengan  jawaban  pada  kolom  B  yang 

sesuai! 
 
No  A  B 
1. 
2. 
3. 
. 
. 
4
5
 

Teori kekuasaan negara 
Teori perdamaian dunia 
Teori tujuan kesejahteraan 
Teori kedaulatan hukum 
Teori jaminan atas hak dan kebebasan 

a. Kranenberg  
  b. Lord Shang Yang

c. el Kant 
d. lleghieri 

Immanu
Dante A

e. Krabbe 

 
 
III. Jawablah dengan te
 
1.  

 pat! 

Apa yang dimaksud: 
 a. Zoon politicon 

b. Homo Homini Lupus 
c. Homo Homini Socius 

2. 
 

 bangsa Jelaskan pengertian
a. Menurut salah satu tokoh/pakar 
b. Menurut Anda 

 latarbelakangi  terbentuknya  bangsa  menurut  Friederich 3. Jelaskan  4  unsur  yang  me

4. las
Hertz! 

 Je kan pengertian negara 
a. Menurut salah satu tokoh/pakar 
b. Menurut Anda 

5. a.  Sebutkan unsur konstitutif dan deklaratif terbentuknya negara! 
  b.. Jelaskan dan beri contoh wilayah ekstrateritorial! 

 t e i  . s  6. Terdapat 3 sifa  yang membedakan negara d ngan organisas lainnya  Jela kan dan beri 
contoh 3 sifat hakikat negara! 

 lam  arti  sempit  dan 7. Pemerintahan  dapat  di  bagi  dua  yaitu  pemerintahan  da

 
pemerintahan dalam arti luas.  Jelaskan! 

8. Buatlah bagan yang menerangkan pembagian rakyat Indonesia! 
  a  dapat  te uk 
a r! 

9. Berdasarkan  teori  terjadinya  negara  secara  primer,  sebuah negar rbent
setelah melalui 4 tahap.  Jelaskan teori terjadinya negara secar  prime

10. Terdapat  2  konsepsi  mengenai  penguasaan  wilayah  lautan  yaitu  res nullius  dan  res 
communis.  Jelaskan apa yang dimaksud res nullius dan res communis! 

 

 
IV. Analisislah 
1. Lebih dahulu mana terbentuknya bangsa Indonesia dengan negara Indonesia! 

 2. Apakah  Indonesia  telah  memenuhi  syarat  konstitutif  dan  deklaratif  sebagai  suatu 
negara?  Jelaskan! 

3. Apakah pengakuan kedaulatan yang diberikan  suatu negara kepada negara  lain dapat 
dicabut kembali? Jelaskan!  
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4. nt  Di antara banyaknya teori‐teori te ang terjadinya negara, menurut anda manakah yang 
paling tepat bagi terbentuknya bangsa dan negara Indonesia! 

5. Bagaimanakah  keterkaitan  teori  trias  Politica  yang  dikemukakan  oleh  Montesquieu 
dengan system ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia! 

 


