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BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Mata kuliah ini tentu tidak asing karena sejak SD, SLP, SLA sudah iperkenalkan/dipelajari

juga di Perguruan Tinggi. Diharapkan mampu memberikan pengembangan nilai, moral,

dan sikap perilaku peserta didik.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah merupakan studi kehidupan kita sehari2 yang

mengajarkan bagaimana menjadi WN yang baik dan menjunjung tinggi nilai2 Pancasila

yang merupakan dasar negara Indonesia.PKn di Perguruan tinggi adalah lanjutan dari

sebelumnya. Ini merupakan kelengkapan Matkul Pengembangan Kepribadian (MPK).

Dasar hukum Pelaksanaan PKn di Perguruan Tinggi:

Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sitem pendidikan Nasional yang

mengatakan bahwa PKN wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan

menegah, dan pendidikan tinggi yang dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi

manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan

UUD’45.
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SK Dirjen Dikti Depdiknas N0. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu2 pelaksanaan

Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi terdiri atas:

Pendidikan Agama, PKn & Bahasa Indonesia. Paradigma baru PKn berbasis Pancasila

wajib diberikan di semua fakultas dan jurusan di Perguruan Tinggi di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang2an Matkul PKn sering disebut Civic

Education, Citizenship Education bahkan ada yang menyebut Democracy Education.

PKN sebagai materi Pendidikan Umum (General Education/ Humanities) diterapkan juga

di berbagai negara misalnya:

1. AS: History, Humanity, dan philosophy,

2. Jepang: Japanese History, Ethnic, dan Philosophy,

3. Philiphine: Philiphino, Family Planning, Taxation and land Reporm, th Philiphine

New Constitution, dan Study of Human Rights,

4. Meksiko: Education Civicas.

5. Jerman : Sachunterricht,

6. Australia : Civics, Social Studies,

7. Selandia Baru: Social Studies,

8. Afrika Selatan : Life Orienbtation,

9. hungaria: people and Sivik, zbekistan : Fagarolik Jamiyati.

Materi PKn dan studi sejenis di berbagai negara pada dasarnya memiliki peran strategis

dalam menyiapkan dan membekali nilai2 yang mendasari sikap dan perilaku WNnya

dengan cerdas, mampu bertanggungjawab dan berkeadaban, serta berkeluhuran budi.

B. Latar Belakang PKn.

Sejarah panjang bangsa Indonesia sejak sebelum & selama penjajahan – kemerdekaan &

mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan menimbulkan kondisi dan

tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya yang ditanggapi bangsa Indonesia

berdasarkan kesamaan nilai2 perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang.
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Kesamaan nilai2 ini dilandasi jiwa, tekad dan semangat kebangsaan yang tumbuh dan

menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan

Repubklik Indonesia (NKRI) dalam wadah Nusantara.

Semangat perjuangan bangsa tak kenal menyerah terbukti pada perang Kemerdekaan 17-8-

45 yang dilandasi dengan keimanan serta ketaqwaan kpd TYME dan ikhlas berkorban.

Landasan ini di merupakan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Ini merupakan

kekuatan spritual yang dapat melahirkan sikap dan perilaku heroik dan patriotik serta

menumbuhkan kekuatan, kesanggupan dan kemauan yang luar biasa.

Semangat perjuangan inlah yang harus dimiliki oleh setiap WN-NKRI. Selain itu nilai-nilai

perjuangan bangsa masih relevan dalam memecahkan setiap permasalahan dalam

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah terbukti keandalannya.

Nilai2 perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan fisik: merebut, mempertahankan,

dan mengisi kemerdekaan telah terbukti mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika

kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami

penurunan pada titik kritis karena pengaruh globalisasi.

Globalisasi ditandai dengan kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan

internasional, negara-nilai maju yang ikut mengatur perpolitikan, perekonomian, sosial

budaya dan pertahanan serta keamanan global.

Ini menimbulkan konflik antara negara maju dan berkembang & lembaga internasional,

maupun antar negara2 berkembang. Isu HAM, Lingkungan, turut mempengaruhi keadilan

nasional.

Globalisasi juga ditandai pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan & Teknologi,

khususnya bidang informasi, komunikasi dan transportasi , membuat dunia transparan

seolah-olah satu kampung tanpa batas negara.

Ini menciptakan struktur baru yaitu struktur globalisasi. Ini mempengaruhi struktur

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, serta akan mempengaruhi

pola pikir,sikap dan tindakan masyarakat Indonesia, yang akhirnya kondisi tersebut akan

mempengaruhi kondisi mental spritual bangsa Indonesia.

Semangat perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental spritual telah melahirkan

kekuatan luar biasa dalam perjuangan fisik, tapi dalam menghadapi globalisasi dan
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menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan perjuangan non fisik sesuai dengan

bidang profesi masing-masing. Inipun dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa

Indonesia sehingga memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang

cinta tanah air dan mengutamakan persatuan dan kesatuan berbangsa dalam bela negara

demi tetap utuh dan tegaknya NKRI.

Perjuangan non fisik sesuai dg bidang masing-masing tersebut memerlukan sarana kegiatan

pendidikan bagi WNI pada umumnya & mahasiswa sebagai calon cendikiawan khususnya

yaitu via PKn.

C. Tujuan Pancasila dan PKn

1. Tujuan Pendidikan Pancasila & PKn dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan SK Dirjen Dikti No:43/DIKTI/ Kep/ 2006 dirumuskan dalam

visi misi dan kompetensi sebagai berikut:

VISI:

PPKn merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pedoman dan pengembangan

program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai

manusia seutuhnya adalah generasi bangsa yang memiliki visi intelektual, religius,

berkeadaban, berkemanusiaan serta cinta tanah air dan bangsanya.

MISI

PPKn di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan

kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai2 dasar Pancasila, rasa

kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggungjawab dan bermoral.

KOMPETENSI

Mahasiswa diharapkan mampu menjadi ilmuwan dan profesional dan memiliki rasa

kebangsaan dan cinta tanah air, demokrasi, berbudi luhur. Selain itu juga diharapkan

menjadi WN yang memiliki daya saing, disiplin serta berpartisipasi aktif dalam

membangun kehidupan yang damai berdasarkan filsafat bangsa dan sistem nilai-nilai

Pancasila
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Kesimpulan tujuan utama PPKn berdasarkan Visi, Misi dan Kompetensi adalah:

menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara serta membentuk sikap dan perilaku

cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat Pancasila.

Secara universal manfaat PPKn yang wajib diikuti diikuti oleh semua murid dan

pendidik mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Menanamkan nilai2 luhur Pancasila

Pancasila merupakan ideologi dan landasan negara. Pancasila merupakan salah satu

landasan paling luhur, & PPKn sangat penting diberikan pada anak sedini mungkin agar

mereka mengerti dan memahami nilai2 luhur dari Pancasila bagi kehidupan

bermasyarakat dan bernegara.

2. Membantu memahami arti sebenarnya dari Pancasila

Pancasila sebagai ideologi negara mungkin masih ada yang belum memahami arti

sebenarnya secara mendalam. Hafal ke 5 sila Pancasila tapi sudahkah memahami arti

sebenarnya.

Sebagai WN yang baik perlu memahami betul arti sebenarnya dari Pancasila sebagai

ideologi bangsa.

3. Membantu individu untuk mencintai negara Indonesia

Pepatah “ Tak kenal tak sayang” berlaku untuk PPKn. Yang tidak mengenal Pancasila

dengan baik tidak akan mencintai Indonesia. Karena untuk mencintai Indonesia paling

tidak harus juga mencintai ideologi yg membentuk Indonesia. Dengan mempelajari

Pancasila, secara tidak lansung akan mengenal Indonesia dari dasarnya.

4. Agar Individu dapat berperilaku sesuai dengan isi dan butir2 Pancasila

5 Sila Pancasila berbeda2 memiliki butir2 sila sendiri merupakan pencabaran tiap sila.

Manfaat yang diharapkan dr. PPKn adalah perilaku sesuai dengan apa yang ditulis dalam

butir2 Pancasila tersebut.

Individu dapat mengamalkan Pancasila di setiap situasi. PPKn dapat membantu WNI

dalam mengamalkan nilai, butir2 dan juga perilaku sejalan dengan Pancasila. Nilai dan

butir2nya merupakan hal yang terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini
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membuat individu sebagai WN yang baik wajib mengamalkan berbagai macam nilai2

luhur dari Pancasila.

6. Pedoman menjadi WN yang baik

Pancasila tidak ubahnya dengan buku pedoman, beri 5 poin penting agar dapat menjadi

WN yang baik. Jika tidak pernah belajar mengenai pedoman menjadi WN yang baik

melalui PPKn, bagaimana dapat menjadi WN yang baik & berguna bagi masyarakat.

7. Memahami Ideologi Bangsa Indonesia

Pancaila sebagai Ideologi dari NKRI merupakan suatu ide atau gagasan yang terbentuk

untuk melandasi atau menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini Pancaila berfungsi

sebagai landasan ideologi negara Indonesia, artinya dengan adanya PPKn, maka sebagai

WN akan memahami mengenai ideologi dan juga dasar2 negara Indonesia dengan baik

8. Membangun Karakter Warganegaraan Yang Bermartabat

Pancasila sangat penting bagi Bangsa dan Warga Negara Indonesia. Karena Pancasila

selain landasan ideologi negara, juga cerminan karakter masyarakat Indonesia sendiri,

karena itu Pancaila sangat penting,karena itu pendidikan Pancasila dapat terbangun

karakter masyarakat Indonesia yang baik, bermartabat dan berintegrasi dalam

melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

9. Mewujudkan kehidupan yang bermoral

Moral hal yang sulit diperoleh, kita dapat mewujudkan kehidupan sehari-hari yang

bermoral salah satunya dengan cara memahami nilai-nilai Pancasila yang dipelajari

dari PPKN.

Melalui PPKn, WNRI diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab

masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan

dan konsisten berdasarkan cita2 dan tujuan bangsa Indonesia.

d. Kompetensi yang diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan:

1. Hakekat Pendidikan, PKn dimaksudkan agar mahasiswa memiliki wawasan kesadaran

bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai
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pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua ini diperlukan demi

tetap utuh dan tegaknya NKRI.

2. Kemampuan WN, untuk hidup berguna dan bemakna serta mampu mengantisipasi

perkembangan, perubahan masa depannya, suatu negara sangat memerlukan

pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Iptek) yang berlandaskan nilai-

nilai Pancasila, nilai-nilai keagamaan, dan nilai2 perjuangan bangsa menjadi panduan

dan mewarnai keyakinan WN dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara di Indonesia. PKn termasuk pendidikan pendahuluan bela negara,

menumbuhkan wawasan Nusantara dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku cinta

tanah air serta ketahanan Nasional bagi mahasiswa.

3. Menumbuhkan Wawasan WN, PKn untuk menumbuhkan rasa wawasan WN dalam

hal persahabatan, pengertian antar bangsa, perdamaian dunia, kesadaran bela negara,

dan sikap serta perilaku yang bersendirikan nilai-nilai budaya bangsa, wawasan

nusantara dan ketahanan nasional.

4. Dasar Pemikiran PKn; Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas

manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil,

berdisiplin, beretos kerja, profesional, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.

5.Kompetensi yang diharapkan, adalah. Seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa

tanggungjawab WN dalam berhubungan dengan negara, dan memecahkan dalam

berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan

menggunakan konsepsi falsafah bangsa, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional.

BAB II IDENTITAS DAN INTEGRITAS
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A. Pendahuluan

Aristoteles seorang filosof Yunani berkata “manusia adalah zoon politicon” artinya mahluk

sosial/berkelompok. Manusia tidak dapat hidup sendiri, tapi senantiasa butuh individu lain.

Kelompok dimulai dari yang terkecil keluarga, lebih besar disebut suku, masyarakat dan

bangsa. Negara merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh bangsa yang memiliki cita-

cita bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang sama.

Bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dari yang lain. Ciri ini merupakan

identitas dari bangsa yang bersangkutan. Selain identitas, bangsa yang telah bernegara

memerlukan integritas guna menjamin dan mempertahankan kesatuannya. Pembangunan

integritas merupakan tugas pertama bangsa yang baru merdeka.

B. BANGSA DAN IDENTITAS

Identitas dalam terminologi antropologi adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai

dengan kesadaran diri pribadi sendiri golongan sendiri, kelompok sendiri atau komunitas

sendiri. Jadi indentitas tidak terbatas pada pribadi semata, tapi jug kelompok manusia dapat

diketahui dari nama dan ciri fisiknya.

Pengertian Bangsa

Bangsa berasal dari bahasa Sanskreta “wangsa” berati orang-orang yang satu keturunan

atau trah (jawa). Secara etimologis bangsa berasal dari kata wangsa artinya orang-orang

yang berasal dari satu keturunan.

Nation dan wangsa memiliki kesamaan makna. Bangsa menunjuk pada persekutuan hidup

dari orang-orang atau kelompok manusia yang memiliki kesamaan keturunan.

Menurut pengertian sosiologis antropologis bangsa adalah persekutuan hidup manusia yang

berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan tersebut merasa satu kesatuan ras,

bahasa. bangsa dan adat istiadat, suatu keturunan, suatu suku bangsa yang memiliki

kesamaan keturunan orang-orang yang sama.

Dalam suatu negara dapat terdiri dari beberapa bangsa,seperti. AS terdiri dari beberapa

bangsa seperti. White Anglosaxon Protes-tan (WAP), Negra, Indian, China, Yahudi dan

sebagainya yang dulunya mereka pendatang. Srilangka terdiri dari.bangsa Sinhala & Tamil,
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Yugoslavia dulu terdiri dari bangsa Serbia, Bosnia, Montenegro dan Indonesia terdiri dari

berbagai bangsa dari Aceh s/d Papua, misalnya Batak, Minang, Sunda, Dayak, Banjar dan

lain- lain.

Dapat juga bangsa tersebar dibeberapa negara seperti: Bangsa Arab tersebar di sekitar

Timur Tengah, Bangsa Yahudi di beberapa negara Eropa dan AS.

Bangsa dalam arti politik adalah suatu masyarakat dlm suatu daerah yang sama & mereka

tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke

dalam. Mereka diikat oleh suatu kekuatan politik, yakni negara.

Bangsa dalam arti politis adalah bangsa yang sudah bernegara.

Bangsa dalam arti politik dapat terbentuk oleh faktor2 obyektif atau bangsa didirikan oleh

dan untuk bangsa, misalnya. Vatikan terbentuk karena kesamaan agama, Hitler pernah

mengimpikan membentuk bangsa negara Jerman dari kesamaan ras Arya

Saat ini umumnya negara bangsa terbentuk dari keragaman banyak bangsa di dalamnya,

sedangkan Negara modern berdasarkan faktor-faktor obyektif.

Bangsa dalam arti politis dapat terbentuk tanpa memiliki kesamaan keturunan,atau

kesamaan faktor obyektif lainnya seperti: ras, bahasa, daerah, tradisi dan agama.

Dengan adanya perkembangan bangsa dalam arti politik, maka bangsa dalam arti soiologis

antropologis sekarang lebih dikenal dengan etnik atau suku bangsa atau paruh bangsa.

Tetapi masih terdengar istilah bangsa dalam arti sosiologis antropologis seperti. Bgs Moro,

Yahudi, Kurdi, Tamil & Indonesia yang memiliki banyak bangsa.

C. Identitas Kultural

Identitas Cultural Unity atau Identitas kesukubangsaan adalah kesamaan dalam hal: ras,

suku, agama, adat dan budaya, keturunan (darah), dan daerah asal (homeland).

Ini menjadi identitas kelompok bangsa yang bersangkutan yang bisa membedakan dengan

bangsa lain. Identitas ini misalnya .berwujud pada bahasa ibu, pakaian daerah, nama diri,

falsafah dan tradisi.

Identitas ini lebih bersifat aksriptif (sdh ada sejak lahir), bersifat alamiah ( bawaan), primer,

dan etnik. Tiap anggota cultural unity memiliki kesetiaan/loyalitas pada identitasnya,
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misalnya: setia pada suku, adama, budaya, kerabat, daerah asal dan pada bahasanya.

Identitas ini disebut juga identitas primordial

C. Identitas Political Unity atau Identias kebangsaan

Political unity merujuk pada bangsa dalam arti politik, yaitu bangsa bernegara. Kesamaan

primordial dapat menciptakan bangsa tersebut negara. Negara terbentuk dr 1 bangsa

dengan identitas primordial yang sama atau dapat dikatakan dari faktor2 objektif bangsa.

Dewasa ini tidak banyak negara yang homogen, tapi lebih heterogen terdiri dari banyak

bangsa dalam negara sehingga negara perlu menciptakan identitas baru untuk bangsanya

yang disebut identitas nasional

Beberapa bentuk identitas nasional yaitu; bahasa nasional, lambang nasional, semboyan

nasional, bendera, dan ideolog nasional.

Kesediaan dan loyalitas warga bangsa untuk mendukung identitas nasional perlu

ditanamkan, dibangun dan dikembangkan secara terus menerus. Karena warga juga

memiliki kesetiaan kepada kelompoknya yang justru lebih setia dari pada identitas

nasionalnya.

Kesetiaan pada identitas nasional amat penting karena dapat mempersatukan warga bangsa

itu sebagai bangsa dalam 1 negara. Akibatnya warga bangsa di negara itu memiliki

loyalitas ganda pada suku bangsanya & pada identitas nasionalnya.

D. Identitas Nasional Indonesia

Kata Identitas berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri atau jati diri yang dimiliki

seseorang, kelompok atau masyarakat, bangsa. yang membedakan dengan yang lain.

Sedangkan nasional menunjuk pada kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar

dari kelompok berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa dan sebagainya.

Kata Identitas nasional berasal dari kata ” nasional identity” yang berarti kepribadian

nasional atau jati diri nasional.
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Secara terminologi identitas nasional yang merupakan suatu ciri, yang dimiliki oleh suatu

bangsa yang secara filosofis membedakan dengan bangsa lain.

Faktor2 yang dapat menjadi identitas bersama suatu bangsa antara lain:

1. Primordial, meliputi ikatan kekerabatan (darah/ keluarga), kesamaan suku bangsa,

daerah asal (homoland) bahasa, adat istiadat, sehingga mereka membentuk bangsa

negara karena kesamaan tersebut.

2. Sakral, dapat berupa kesamaan agama atau doktriner. Agama dan ideologi faktor skral

dalam membentuk bangsa negara. Ini menyumbang terbentuknya negara baru. Katolik

mampu membentuk beberapa negara Amerika Latin, Uni Soviet diikat oleh kesamaan

Ideologi Komunis.

3. Tokoh, kepemimpinan tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat

menjadi faktor yang menyatakan bangsa negara, seperti Mahatma Gandi di India, Tito

di Yugoslavia, Nelson Mandela di Afrika Selatan dan Soekarno di Indonesia.

4. Bhinneka Tunggal Ika, Prinsip ini pada dasarnya kesediaan warga bangsa untuk bersatu

dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada negara dan

pemerintah, tanpa menghilangkan ikatan suku bangsa, adat, ras dan agamanya.

Warga bangsa memiliki kesetiaan ganda, setia pada identitas primordialnya dan

pemerintahan dan negara dibawah satu pemerintahan yang sah, hidup bersama walau

latar belakang berbeda.

5. Sejarah, pengalaman masa lalu sama-sama menderita karena penjajah, juga tekad dan

tujuan yang sama antar anggota masyarakat.

6. Perkembangan Ekonomi, melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan

aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarkat

akan semakin bergantung dalam memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat akan saling

bergantung satu sama lain

Karena perkembangan ekonomi akan semakin kuat pula solidaritas dan persatuan, oleh

Emile Durkheim disebut solidaritas organisasi.

Ini belaku dalam masyarakt industri maju seperti Amerika Utara dan Eropa Barat.



13

7. Kelembagaan, pemerintah dan politik, seperti. Birokrasi, Tentara, Pengadilan, Parpol.

Lembaga ini mempertemukan warga tanpa membedakan asal usul dan golongannya.

Kerja dan perilaku lembaga politik dapat mempersatukan orang sebagai satu bangsa.

Identitas Nasional indonesia bersifat buatan dan sekunder, karena dibuat, dibentuk dan

disepakati warga bangsa sebagai identitasnya setelah bernegara. Identitas sekunder,

karena jauh sebelum memiliki identitas nasional warga bangsa telah memiliki identitas

primer yaitu kesukubangsaan.

Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu dan perjuangan

yang panjang diantara bangsa2 yang bersangkutan.

Identitas Nasional adalah kesepakatan masyarakat bangsa itu, kemungkinan ada yang

tidak setuju dengan identitas yang diajukan kelompok lain. Ini sering menimbulkan

pertikaian yang berlarut2 untuk mengangkat identitas kesukubangsaan menjadi

identitas nasional.

Beberapa bentuk identitas Nasional Indonesia adalah:

a. Bahasa Nasional atau bahasa persatuan, yaitu. bahasa Indonesia berawal dari rumpun

bahasa Melayu yg dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat

sebagai bahasa persatuan tgl 28-10-1928 sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia.

Bendera negara, yaitu. Merah Putih. Merah berarti berani & putih berarti suci.

Lambang merah putih sudah dikenal sejak masa kerajaan di Indonesia yang kemudian

diangkat sebagai bendera negara tgl 17/8-1945, namun telah ditunjuk sejak Sumpah

Pemuda.

c. Lagu Kebangsaan, yaitu. Indonesia Raya, sebagai lagu kebangsaan yg tgl 28/10-1028

dinyanyikan sebagai lagu kebangsaan negara.

d. Lambang Negara, yaitu. Garuda Pancasila.

Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara.

Semboyan Negara, yaitu. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda2 tetapi tetap satu jua.

Menunjukkan kenyataan bahwa bangsa Indonesia heterogen, namun tetap

berkeinginan untuk menjadi 1 bangsa, yaitu. Bangsa Indonesia.
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f. Dasar falsafah negara, yaitu Pancasila, berisi 5 (lima) nilai dasar yang dijadikan

sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas

nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia.

g. Konstitusi (Hukum. Dasar) negara, yaitu UUD’45

Merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan

perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara.

h. Bentuk Negara Kesatuan RI yang berkedautan rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan,

sedang bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem politik yang digunakan adalah

demokrasi (kedaulatan rakyat). Saat ini identitas NKRI yang berkedaulatan rakyat

disepakati untuk tidak ada perubahan

Konsepsi Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri

dan lingkungannya yang serba beragam memiliki nilai strategis dengan mengutamakan

persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

j. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai

kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia memiliki cita rasa tinggi,

dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas merupakan kebanggaan bangsa atas

kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak-puncak dari kebudayaan

daerah yang. ada UU No. 24 th 2009 tentang. Bendera Bahasa, lambang Negara serta

lagu kebangsaan

E. Faktor2 Pendukung Kelahiran Identitas Nasional

Kelahiran Identitas Naional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan sendiri2

yang sangat ditentukan olah faktor2 yang mendukung kelahirannya.

Faktor2 yang mendukung kelahiran identitas nasional Indonesia adalah:

1. Faktor objektif yaitu faktor geografis, ekologis & demografis.

2. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial , politik, dan kebudayaan yang memiliki

bangsa. Indonesia.



15

Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan

beriklim tropis & terletak dipersimpangan jalur komunikasi antar wilayah dunia Asia

Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan geografis, ekonomis, sosial &

kultural bangsa Indonesia.

Faktor historis ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat & bangsa Indonesia

serta identitasnya melaui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya.

F. Pemberdayaan Identitas Nasional Menuju Multikultural

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber jadi “berdaya” artinya

memiliki kekuatan.

Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya, mempunyai daya atau mempu

nyai kekuatan

Pemberdayaan identitas nasiopnal adalah. Suatu upaya, daya, dan kekuatan bangsa dalam

menjaga eksistensi identitas nasional tengah kancah global

Di era globalisasi ini, Indonesia tengah mengalami degradasi identitas nasional, dimana

kebudayaan asli Indonesia mulai terkikis oleh kebudayaan asing yang belum tentu sesuai

dengan nilai-nilai luhur bangas. Indonesia.

Globalisasi sangat berpengaruh luas, terutama pada generasi muda Indonesia dengan alasan

mengikuti trend, munculnya sikap Individualistis, konsumeristis, hedonisme dan

materilaistis. Karena itu perlu pemberdayaan identitas nasional bagi generasi muda dengan

menanamkan dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai identitas dalam dirinya

yang mengandung 5 nilai yang dapat dijadikan landasan, dasar, dan motivasi bagi

kehidupan sehari-hari

Melalui penanaman nilai ketuhanan diharapkan generasi muda mempunyai jiwa yang

religius dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat yang menyerap norma agama.

Dengan menanamkan nilai kemanusiaan, kita diharapkan bisa menghormati sesama

anggota masyarakat sehingga terjadi kedamaian dalam masyarakat.

Dengan menanamkan nilai persatuan diharapkan setiap ada masalah akan dibahas bersama-

sama sehingga dapat tercapai satu tujuan yang sesuai dengan tujuan bersama.



16

Melalui nilai kerakyatan diharapkan semua masalah akan dibahas secara musyawarah

bersama sehingga terjadi mufakat yang disetujui besama, sehingga bisa menghindari

perselisihan. Terakhir dengan menempatkan keadilan dalam diri akan membantu kita

dalam memandang sesuatu hal dengan menempatkan keadilan secara profesional yang

telah ditetapkan dalam hak2 formal.

Pada dasarnya mempertahankan identitas nasional melalui penanaman ke 5 nilai Pancasila

yang ada kedamaian dalam suatu negara akan aman.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk ditandai dengan banyak etnis, suku, agama,

bahasa, budaya, adat istiadat dikenal sebagai masyarakat multikultural, masyarakat yang

anggotanya memiliki latar budaya & agama beragam karena dikenal sebagai negara

multikultural dan multi agama.

Kemajemukan dan multikultural tersirat berbeda, jika dikelola dengan benar menghasilkan

kekuatan positif bagi pembangunan bangsa; jika tidak bisa menjadi faktor destruktif dan

menimbulkan bencana dahsyat. Kesadaran multikultural dapat berkembang dengan baik

jika ditanamkan sejak awal terhadap generasi muda lewat jalur pendidikan. Melalui

pendidikan,sikap saling menghargai terhadap perbedaan akan berkembang dengan baik.

Pendidikan berbasis multikultural membantu peserta didik mengerti, menerima, dan

menghargai orang dari suku, budaya, nilai, dan agama yang berbeda sebagai apresiasi

pemberdayaan identitas nasional menuju multikulturalisme.

BAB III

WARGA NEGARA & KEWARGANEGARAAN

Negara sebagai entitas adalah abstrak, yang nampak adalah unsur rakyat, wilayah dan

pemerintah. Rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara yang

bersangkutan.

Warga Negara (WN) adalah. Bagian dari penduduk suatu negara. WN berhubungan dengan

negaranya yang lazim disebut sebagai kewarganegaraan.

Seorang jadi WN karena ia menjadi anggota dari negara yang bersangkutan

A. PENGERTIAN WN DAN KEWARGANAEGARAAN
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1. Warga Negara (WN)

Warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan.

Jadi WN secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara.

Istilah WN bahasa Inggris citizen, secara etimologis berasal dari Romawi yang

berbahasa Latin “civis” atau civitas yang berarti anggota atau warga dari kata “cyti

state” selanjutnya dalam bahasa Perancis “citoyen “ artinya warga dalam “cite” (kota)

yang memiliki hak2 terbatas

Citoyen/citizen berarti warga/ penghuni kota.

Istilah citizen berkembang di Inggris menjelang abad ke-19. Istilah tersebut saling

bertukar pakai dengan kata denizen yang secara umum menunjuk warga atau

penduduk kota, sedang orang-orang yang berada di luar negeri disebut “subjek”.

Istilah rakyat lebih merupakan konsep politik yang menunjuk pada orang-orang yang

berada dibawah pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Umumnya lawan

rakyat adalah penguasa

Penduduk adalah org yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun

waktu tertentu .

Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi penduduk dan

non-penduduk.

Sedangkan penduduk negara dapat dibedakan menjadi WN dan orang asing atau bukan

WN.

Dalam UUD 1945 dikatakan bahwa penduduk terdiri dari Warga Negara dan Orang

Asing. Menurut Austin Ranney (1982:35) mengatakan bahwa : Menurut UU No 12

tahun 2006 tentang KeWN RI pasal 1 ayat 1 mengatakan:

WN adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

2. Kewarganegaraan (Ke-WN)
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Ke-WN menurut Cogan & Derricott mengatakan Ke WN sebagai “ a set of

characteristics of being citizen” Ke-WN menunjuk pada seperangkat karakteristik dari

seorang WN

Warga Negara adalah orang yang sementara atau tetap bertempat tinggal di negara

tertentu, tetapi tidak berkedudukan sebagai WN.

Mereka adalah WN dari negara lain yang dengan izin negara setempat, menetap di

negara yang bersangkutan. Mereka mempunyai hubungan secara hak dengan negara

dimana ia tinggal hanya ketika ia msh bertempat tinggal di wilayah negara tersebut.

Menurut UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI pasal 1 ayat 2

mengatakan : kewarganegaraan adalah segala hal ilwal yang berhubungan dengan

warga negara. Memiliki kewarganegaraan berarti seseorang memiliki identitas atau

status dalam lingkup nasional, misalnya WNI, Australia dan sebagainya.

Kewarganegaraan merupakan bentuk identitas yang memungkinkan individu2

merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik

(negara).

Hubungan rakyat dengan negara berdasarkan resiplokalitas hak dan kewajiban.

Berdasarkan kewarganegaraan menunjuk pada bentuk hubungqn antara WN dengan

komunitasnya sendiri dalam hal ini negara melahirkan berbagai akibat :

1. Memunculkan identitas baru sebagai WN,

2. Menghasilkan rasa kepemilikan terhadap komunitas baru (negara) termasuk

kepemilikan nilai2 bersama komunitas,

3. Memunculkan aneka peran, partisiasi dan bentuk2 keterlibatan lain pada

komunitas negara, dan

4. Timbulnya hak dan kewajiban secara timbal balik.

Kewarganegaraan dapat dipahami dalam 3 bentuk yaitu:

1. Sebagai status legal, yakni memiliki hak dan perlindungan dari negara,

2. Status sebagai agen politikal yang melahirkan aneka partisipasi dalam berbagai

pranata politik,
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3. Status keanggotaan sendiri menghadirkan identitas.

Pengertian kewarganegaraan dibedakan atas 2 (dua) yaitu:

1. Dalam arti Yuridis dan Sosiologis;

Dalam arti yuridis ditandai dengan status legal,

Dalam arti sosiologis ditandai dengan ikatan emosional, seperti. Keturunan,

perasaan, senasib, sejarah dan ikatan tanah air.

2. Kewarganegaraan dalam arti formal dan material

a. Ke dalam arti formal menunjuk pada tempat kewarganegaraan dalam sistem

hak. masalah kewarganegaraan atau ikhwal mengenai WN berada pada hak.

Publik. Hal ini karena kaidah2 mengenai negara dan WN semata2 bersifat

publik.

b. Ke dalam arti material menunjuk pada akibat dari status kewarganegaraan,

yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi WN. Kedudukan seseorang

sebagai WN akan berada dengan kedudukan seseorang sebagai orang asing.

B. KEDUDUKANWARGA NEGARA DALAM NEGARA

Hubungan WN dengan negaranya bertimbal balik (hubungan resiprokalitas). Orang yang

tinggal dalam 1 negara tapi bukan WN itu maka tidak memiliki hubungan timbal balik.

1. Penentuan WN

Tiap negara berdaulat menentukan siapa WNnya, Negara lain tidak boleh campur

tangan. Tetapi tidak boleh melanggar general principles/asas umum hak internasional

yaitu:

a. Suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang sama sekali tidak ada

hubungan sedikitpun dengan negara yang bersangkutan sebagaimana . WNnya.

b. Suatu negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan berdasarkan unsur2

primordial yang dirasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hk umum (general

principles), misalnya: Indonesia tidak boleh menentukan WNnya adalah yang

beragama Islam, atau dari suku Jawa saja.
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Penentuan keWN didasarkan pada kelahiran, yaitu. Ius Soli, dan Ius Sanguinis. Ius

artinya hak/dalil, soli dari kata Solum=negeri atau tanah sanguinis dari kata sanguis=

darah

1) Asas Ius Soli;adl asas yang menyatakan bahwa keWN seseorang ditentukan dari

tempat dimana orang tersebut dilahirkan, contoh Cina.

2) Asas Ius Sanguinis, adalah azas yang menyatakan bahwa keWN seseorang

ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.

Selain menentukan keWN berdasarkan kelahiran, penentuan ke WN juga bisa

dilakukan berdasarkan perkawinan. Penentuan keWN berdasarkan perkawinan juga

ada 2 yaitu :

a) Asas Kesatuan Hukum; bertolak dari pemikiran keluarga merupakan dasar

terbentuknya masyarakat yang baik, sebaliknya perpecahan ikatan keluarga bisa

mengakibatkan ketidakbaikan bagi masyarakat. Untuk itu sudah sewajarnya jika

suami, istri dan anak tunduk pada satu sistem hukum yang sama. Dalam hal ini

suami, istri dan anak mempunyai ke WN yang sama pula.

b) Asas Persamaan Derajat; bertolak dari pemikiran bahwa pria dan wanita adalah

sederajat. Dengan demikian perkawinan tidak mengakibatkan salah satu pihak

tunduk secara hak pada yang lain. Dengan demikian perkawinan tidak

mengakibatkan terjadinya perubahan ke WN seseorang. Jadi mereka tetap

memiliki ke WN masing-masing sebagaimana sebelum mereka nikah/kawin.

Selain kedua hal diatas di dalam menentukan ke WN seseorang, dapat menjadi WN

dari negara tertentu karena naturalisasi yaitu permohonan seseorang sebagai WN dari

negara tertentu. Syarat-syarat naturalisasi ditetapkan oleh masing-masing negara

sesuai dengan perUUan nasionalnya.

Contoh Munculnya Apatrida:

Bayi X lahir dari pasurti berasas Ius Soli di negara A berasas Ius Sanguinis. Bayi X

jadi apatride, Ia tidak memperoleh keWN-an A juga bukan B karena Ia lahir di luar

wilayah negara B.

Contoh munculnya Bipatride:
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Bayi Z lahir di negara yang menganut asas Ius Soli C. Bayi Z anak dari Pasutri

berwarga negara D yang menganut asas Ius Sanguinis. Akhirnya bayi Z menjadi

Bipatride, karena lahir di negara tersebut, juga berkeWN D sebab ia keturunan dari

orang yang berkewarganegaraan D.

2. WNI. Menentukan siapa WNI diatur pasal. 26 UUD’45 sebagai berikut:

a. Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU

sebagai WN.

Bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi WNI sejak

kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak

sendiri (Penjelasan pasal 2 UU. No. 12 tahun 2006).

Orang-orang bangsa lain, misalnya: Peranakan Belanda, Peranakan Tionghoa,

Peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia dan mengakui Indonesia

sebagai tanah airnya.

Sebelumnya diatur dalam IS pasal 163 penduduk Indonesia dibagi 3 yaitu:

1) Golongan Eropa, terdiri atas:

a) Bangsa Belanda,

b) Bukan bangsa Belanda, tapi dari Eropa, dan

c) Orang bangsa lain yang hak keluarganya = golongan Eropa

2). Golongan Timur Asing terdiri atas:

a). GolonganTionghoa,

b). Golongan Timur Asing Bukan Cina.

3). Golongan Bumiputra dan Pribumi, terbagai atas:

a) orang Indonesia asli dan keturunannya, dan

b) orang lain yang menyesuaikan diri dengan pertama.

Orang2 bangsa lain adalah orang2 peranakan, seperti: peranakan Belanda, Tionghoa,

dan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tumpah
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darahnya dan bersikap setia kepada negara RI. Orang2 ini dapat menjadi WNI dengan

cara naturalisasi atau pewarganegaraan.

C. KEWARGANEGARAAN INDONESIA

UU.No. 12/2006 ttg KeW N RI memuat materi:

1. siapa yg menjadi WNI,

2. syarat & tata cara memperoleh keWN RI,

3. kehilangan keWN RI,

4. syarat & tata cara memperoleh kembali keWN RI, dan

5. ketentuan pidana.

1. WNI ADALAH:

a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undang an dan/ atau

berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU No.12

tahun 2006 berlaku sudah menjadi WNI;

b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI;

c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara

Indonesia dan Ibu WNI

d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya

tidak mempunyai ke WN, atau hak negara asal ayahnya tidak memberikan

kewarganegaraan kepada anak tersebut;

e. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya

meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI;

f. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI;

g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui

oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum

anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum menikah;
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h. Anak yang lahir di wilayah NRI yang pada waktu lahir tidak jelas status

kewarganegaraan ayah dan ibunya;

i. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah NRI selama ayah dan ibunya

tidak diketahui;

j. Anak yang lahir di wilayah NRI apabila ayah dan ibunya tdk mempunyai ke WN

atau tidak diketahui keberadaannya;

k Anak yang dilahirkan di luar wilayah NRI dari seorang ayah dan ibu WNI yang

karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan

kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

.l Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan keWNnya,

kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau

menyatakan janji setia;

m Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berumur 18 tahun dan

belum menikah diakui secara sah dan oleh ayahnya yang berkewarganegaraan

asing tetap diakui sebagai WNI;

n. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berumur 5 (lima) tahun diangkat

secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan

pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

D. Pewarganegaraan atau Naturalisasi

Adalah proses hak yang dilakukan seseorang untuk memperoleh ke WN dari suatu

negara. Masing2 negara mempunyai persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi,

dimana masing2 berbeda2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari negara

tersebut, tetapi secara umum pe-WN dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Secara aktif, dimana pengajuannya dilakukan oleh pemohon untuk jadi WN

tertentu atau bisa juga dengan menentukan hak pilih untuk menentukan ke-WNan,

yang disebut juga dgan hak opsi misalnya dalam hal bipatrida

2. Secara passif, dimana seseorang mendapatkan ke-wn tertentu dengan cara

menggunakan hak untuk menolak ke-WN (hak repudiasi).

Seseorang dapat menjadi WNRI melalui proses naturalisasi dengan;
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a. mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut:

1) telah berusia 18 tahun atau sudah kawin;

2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah

negara RI paling sedikit 5 tahun berturut2 atau paling sedikit 10 tahun tidak

berturut-turut;

3) sehat jasmani dan rohani;

4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD

NRI Tahun 1945;

5) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana 1 (satu) tahun atau lebih;

6) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak

menjadi berkewarganegaraan ganda;

b. Melalui pernyataan yaitu WNA yang kawin secara resmi dengan WNI dapat

memperoleh ke-WNRI dengan menyampaikan pernyataan menjadi WNI di

hadapan pejabat yang berwenang. Syarat yang bersangkutan sudah bertempat

tinggal di wilayah NRI paling singkat 5 tahun secara berturut-turut atau 10 tahun

tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan ke-WN tersebut mengakibatkan

berke-WN ganda.

c. Pemberitahuan keWN, orang asing yang berjasa kepada NRI atau dengan alasan

kepentingan negara dapat diberikan ke-WNRI oleh Presiden dengan persetujuan

DPR RI, kecuali dengan pemberian ke-WN tersebut mengakibatkan yang

bersangkutan berke-WN ganda. Contoh: Berjasa di bidang Olah raga.

d. Pernyataan untuk memilih ke-WN bagi anak yang sudah berumur 18 tahun, atau

telah kawin atau anak yang memenuhi kriteria:

1). Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah belum berusia 18 tahun

atau belum kawin diakui sah oleh ayahnya berke-WN asing tetap diakui

sebagai WNI.

2). Anak WNI yang berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh

WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI, anak
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tersebut memiliki ke-WN ganda. Tapi setelah berumur 18 tahun atau kawin,

Ia harus memilih ke-WN; apakah memilih WNA atau WNI.

E. KEHILANGAN KE-WNRI

Hilangnya ke WN seseorang dapat terjadi karena:

1. berdasarkan atas kemauan sendiri dengan tegas diucapkan (release),

2, berdasarkan atas peraturan yang menentukan kehilangan

3. ke WN karena masuk menjadi prajurit negara lain (deprivation),

4. akibat berada di luar negeri dalam waktu yang lama (expiration) &, Akibat naturalisasi

menjadi warga negara lain (substitution).

Menurut UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI dikatakan bahwa seorang

warga negara RI akan kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan :

a. memperoleh ke-WN lain atas kemauan sendiri.

b. menolak atau tidak melepaskan ke WN lain, sedangkan orang yang bersangkutan

mendapat kesempatan untuk itu,

c. dinyatakan hilang ke-WNnya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang

bersangkutan sudah berusia 18 th, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan

dinyatakan hilang Ke WN RI tidak menjadi tanpa ke WN,

d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden,

e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam

itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan hanya dapat dijabat oleh

WNI,

f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing

atau bagian dari negara asing tersebut,

g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat

ketatanegeraan untuk suatu negara asing,
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h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang

dapat diartikan sebagai tanda ke WN yang masih berlaku dari negara lain atas

namanya, atau

i. bertempat tinggal di luar wilayah RI selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam

rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan

keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir,

dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin

tetap menjadi WNI kepada perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat

tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan RI tersebut telah memberitahukan

secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi

tanpa kewarganegaraan.

j. Perempuan WNI yang kawin dengan laki2 WNA kehilangan Kewarganegaraan RI,

jika menurut hukum negara asal suaminya ke WN istri mengikuti ke WN suami

sebagai akibat dari perkawinan tersebut.

k. Laki-laki warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan Warga Negara

Asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara

asal istrinya kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat

dari perkawinan tersebut.

Pengecualian seseorang tidak kehilangan kehilangan kewarganegaraan karena :

1. Mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib

militer;

2. Anak yang mempunyai hubungan hak dengan ayahnya s/d anak tersebut berusia 18

tahun atau belum menikah sedangkan orangtuanya sudah kehilangan kewarganegaraan

RI, tidak dengan sendirinya anaknya kehilangan kewarganegaraan RI;

3. Seseorang kehilangan kewarganegaraan RI karena :

a. Memperoleh kewarganegaraan lain;

b. Putusnya perkawinan bagi seorang ibu

Hal ini tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya s/d anak tersebut berumur

18 tahun atau sudah menikah.
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4. Kehilangan Ke-WNRI bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap

anaknya yang tidak mempunyai hubungan hak dengan ayahnya s/d anak tersebut

berumur 18 tahun atau sudah kawin,

5. anak yg berke WN ganda setelah berumur 18 tahun atau sudah kawin menyatakan

memilih salah satu keWN.

6. Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan Ke WN RI jika

menurut hak negara asal suaminya, ke WN istri mengikuti ke WN suami sebagai

akibat perkawinan tersebut; atau laki-laki WNI yang kawin dengan WNA kehilangan

Ke WN RI jika menurut negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti

kewarganegaraan istrinya sebagai akibat perkawinan tersebut Bagi perempuan atau

laki-laki ini dapat mengajukan keinginannya tetap menjadi WNRI. Karena suami atau

istri yang terikat perkawinan sah tidak menyebabkan kehilangan status ke WN dari

suami/istri.

F. HAK DAN KEWAJIBAN WNI

Dalam pasal 37-34 UUD’45 beberapa hak & kewajiban adalah:

1. Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak (pasal 27 ayat 2 UUD’45).

2. Hak membela Negara ( pasal 30 ayat 1).

3. Hak berpendapat (pasal 28 UUD’45).

4. Hak kemerdekaan memeluk agama (pasal 29 ayat 1-2 UUD’45)

5. Hak ikut serta dalam pertahanan negara (pasal 30 ayat 1 UUD’45)

6. Hak untuk mendapatkan pendidikan (pasal 31 ayat 1 &2 UUD’45/

7. Mengangkat dan memajukan kebudayaan nasional indonesia (pasal 32 UUD’45)

8. Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial (pasal. 30 ayat 1-5 UUD’45):

9. Hak untuk mendapatkan jaminan keadilan sosial (pasal 34 UUD’45

G. KEWAJIBAN WN TERHADAP NEGARA INDONESIA ANTARA LAIN:

1. Kewajiban menaati hak dan pemerintahan (pasal. 27 ayat 1 UUD’45),
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2. Kewajiban membela negara (pasal. 27 ayat 3 UUD’45

3. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara (pasal 30 ayat 1 UUD’45)

Pasal 28 A-J UUD’45 ketentuan hak azasi manusia sebagai langkah maju bangsa Indonesia

untuk menuju kehidupan konstitusional yang demokratis hasil amandemen pertama

UUD’45

H. HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA TERHADAPWARGA NEGARA ADALAH:

a. Hak Negara untuk ditaati hak dan pemerintahan, untuk dibela, dan menguasai bumi

air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat.

b. Kewajiban negar untuk:

a. menjamin sistem hak yang adil,

b. Menjamin hak asasi WN,

c. Mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat,

d. Memberikan jaminan sosial,

e. Memberikan kebebasan beribah.

Hak dan kewajiban negara tertuang dalam UU sebagai penjabaran UUD’45 adalah:

a. Hak dan kewajiban Wn di bidang pendidikan dalam UU. No. 20 tahun 2003 tentang sistem

pendidikan Nasional dan UU No. 14 tahun. 2005 tentang Guru dan Dosen,

b. Dengan pertahanan Hak & Kewajiban di bidang pertahanan keamanan UU No. 3 tahun. 2002

tentang. Pertahanan Negara, UU No. 21 tahun. 2002 tentang Kepolisian Negara RI & UU No.

34 tahun 2004 tentang TNI

c. Hak dan kewajiban WNI di bidang politik UU No. 9 th 1998 tentang kemerdekaan

mengemukakan pendapat di muka umum, UU No. 40 tahun 99 tentang pers, UU No. 31 tahun

2002 tentang Parpol, UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan DPR, DPD, DPRD, UU No. 2

tahun 2003 tentang Pilpres & Wapres.
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BAB IV NEGARA & KONSTITUSI

A. Pengertian Negara

Di Indonesia istilah negara berasal dari. Bahasa Sanskerta Nagara atau Nagari berarti kota.

Sekitar abab ke-5 sudah dipakai/ dikenal di Indonesia sejak kerajaan Tarumanegara di Jawa

Barat. Istilah nagara juga dipakai sebagai penamaan kitab Majapahit Negara Kertagama

yang ditulis Mpu Prapanca.

1. Pengertian Negara menurut ahli dalam negeri:

a. Prof Djokosoetono, SH; negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan

manusia2 yang berada dibawah pemerintahan yg sama.
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b. Senarko, Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang memiliki daerah

tertentu, tempat kekuasaan negara berlaku sepenuhnya severeign (kedaulatan).

c. M. Solly Lubis, SH; negara adalah. suatu bentuk pergaulan manusia atau suatu

komunitas. Negara itu memiliki syarat2 tertentu, yaitu. daerah tertentu, rakyat

tertentu, dan memiliki pemerintahan.

2. Pengertian Negara menurut ahli Mancanegara adalah:

a. Plato, negara adalah manusia dalam ukuran besar yang senantiasa maju dan

berevolusi.

b. Aristoteles; Negara adalah. perkumpulan dari keluarga dan desa untuk meraih

kehidupan yang sebaik-baiknya.

c. JHA Logeman; negara adalah organisasi kemasyarakatan dengan kekuasaannya

bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan suatu masyarakat.

B. Sifat, Fungsi dan Unsur Negara

1. Menurut Miriam Budiardjo, dalam bukunya Dasar2 Ilmu Politik, mengatakan ada 3

sifat negara yaitu:

a. Sifat memaksa, berarti mempunyai kekuasaan fisik secara legal. Untuk

melaksanaan pemaksaan melalui tentara, politik, dan alat penegak hak lainnya.

Tujuannya supaya semua peraturan per-UU-an ditaati hingga keamanan dan

ketertiban dalam suatu negara tercapai. Yang tidak taat diberi sanksi penjara atau

denda.

b. Sifat Monopoli, untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat. Aliran

kepercayaan dan partai politik dilarang disebarluaskan, karena bertentangan

dengan tujuan negara dan masyarakat.

c. Sifat mencakup semua, semua peraturan per-UU-an berlaku untuk semua orang

tanpa kecuali. Tidak ada yang kebal hak. Ini penting untuk menjaga kewibawaan

hak dan tujuan negara.

2. Fungsi Negara; tiap negara mempunyai tujuan nasional yang berbeda2 tapi tujuan

akhirnya sama yaitu. mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Antara tujuan negara
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dengan fungsi negara terdapat hubungan yang erat. adalah cita2 yang hendak dicapai

negara, sedang fungsi negara adalah. peranan negara untuk mewujudkan cita2 tersebut.

Macam2 fungsi negara adalah. Sebagai berikut:.

1. Fungsi negara adalah peranan negara untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dan Fungsi

kekuasaan negara dalam teori kenegaraan menurut para ahli sebagai berikut :

A. Trias Politika (dikemukakan oleh Montesquiueu)

1) Fungsi legislatif (membuat UU)

2) Fungsi eksekutif (melaksanakan UU)

3) Fungsi yudikatif (mengadili pelanggaran UU)

Maksud pemisahan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Agar kekuasaan pemerintah tidak terpusat pada satu tangan saja.

b) Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang,

c) Untuk urusan berpolitik.

2. Fungsi Keamanan & Ketertiban, negara memiliki fungsi keamanan & ketertiban yang

mengandung maksud bahwa negara menjaga keamanan & ketentraman dalam

masyarakat, serta mencegah bentrokan antar kelompok/ antar pribadi/individu.

3. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya : Fungsi ini sangat penting, yakni

mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang pada hakikatnya merupakan

tujuan negara itu sendiri.

4. Fungsi pertahanan; hal ini mengandung maksud bahwa negara berfungsi untuk

menjaga kemungkinan serangan dari luar. Oleh karena itu, negara perlu memiliki alat-

alat pertahanan yang kuat dan canggih.

B. Teori dari John Locke

1) Fungsi legislatif (membuat peraturan)

2) Fungsi eksekutif (melaksanakan peraturan & mengadili perkara)

3) Fungsi federatif (mengurusi hubungan luar negeri)
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C. Teori Caturprja (dikemukakan oleh Van Vollenho-ven) ini terbagi dalam empat

fungsi pokok :

1). Regelling (fungsi perundang-undangan)

2). Bestuur (fungsi pemerintahan)

3). Rechtspraak (fungsi kehakiman/mengadili)

4). Politie (fungsi kepolisian/ketertiban & keamanan).

D. Teori Dwipraja, dikemukakan oleh Goodnow, teori ini terbagi menjadi dua fungsi

negara sebagai berikut :

1). Policy making (fungsi pembentukan kehaluan negara)

2). Policy executing (fungsi pelaksanaannya dalam mencapai policy making).

Indonesia menggunakan Trias Politika, dalam arti pembagian (distribution of power),

bukan pemisahan kekuasaan (separation of power) sebagai berikut:

a. Presiden (eksekutif) mengajukan RUU ke DPR & RAPBN

b. Presiden (eksekutif) memberi grasi & rehabilitasi dengan pertimbangan MA

(Yudikatif).

c. Presiden (eksekutif) memberi amnesti & abolisi (Yudikatif) dengan pertimbangan

DPR (legislatif).

d. Presiden (eksekutif) menyatakan perang dengan persetujuan DPR (legislatif).

KONSTITUSI NEGARA

1. Pengertian

Konstitusi mempunyai 2 arti yaitu:

a. Arti Luas, konstitusi merupakan keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hak

dasar. Ini meliputi hak tertulis dan tidak terulis.

b. Pengertian sempit konstitusi berarti piagam dasar atau UUD, yaitu suatu dokumen

lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.
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Beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli adalah:

a. LJ Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak

tertulis

. b. K.C. Wheare, konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dr suatu negara,

berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam

pemerintahan suatu negara.

c. Prof Prajudi Atmosudirdjo merumuskan konstitusi sbb:

1) konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan

bangsa yang bersangkutan.

2) Konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat, cita2, kehendak,&

perjuangan bangsa Indonesia.

3) Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, menalitas dan kebudayaan suatu

bangsa.

2. Kedudukan Konstitusi

Konstitusi merupakan barometer kehidupan berbangsa dan bernegara yang satu dengan

bukti sejarah perjuangan pendahulu. Konstitusi juga merupakan ide-ide dasar yg digariskan

oleh the founding fathers serta memberi arah kepada generasi penerus bangsa dalam

mengemudikan negara yang mereka pimpin.

Konstitusi dan konstitusionalisme zaman sekarang adalah keniscayaan bagi tiap negara

modern. Basis pokoknya adalah kesepakatan umum/konsensus antara mayoritas rakyat

mengenai pranata yang ideal berkenaan dengan negara. Jika kesepakatan runtuh, maka

runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan.

Jimly Asshiddiqie (2010) mengutip pendapat William Andrews mengatakan konsensus

yang menjamin tegaknya konstitusionalisme negara modern pada umumnya bersandar pada

3 elemen kesepakatan (consensus), yaitu:

a. Kesepakatan I, berkenaan dengan tujuan & cita2 bersama, biasa disebut filsafat

kenegaraan (staatsidee).

Fungsinya sebagai filosofische grondslag dan common platform atau kalimatun sawu

diantara sesama Warga masyarakat dalam konterks kehidupan bernegara.
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b. Kesepakatan ke-2, basis pemerintahan didasarkan atas aturan hak dan konstitusi.

Kesepakan menyangkut dasar2 kehidupan penyelenggaraan bernegara, haruslah dengan

rule of the game yang ditentukan secara bersama. Untuk ini prinsipnya the rule of law,

hukum dipandang sebagai satu kesatuan yang sistematis yang puncaknya UUD tertulis

dan tidak (Konvensi).

c. Kesepakatan ke-3, terkait dengan 1 bangunan organ negara dan prosedur yang mengatur

kekuasaannya (2) hubungan antar organ negara (3) hubungan antar organ negara dengan

WN. Berdasarkan hal ini dirumuskan keinginan bersama dalam institusi negara dan

mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan.

Konstitusi tiap negara berbeda, baik tujuan, isi dan bentuknya, tapi umunya mempunyai

kedudukan formal yang sama sebagai hak dasar dan hak tertinggi.

1). Konstitusi sebagai hukum dasar, & sumber kekuasaan tiap lembaga negara Konstitusi

juga mengatur kekuaasaan badan legislatif. UUD dasar & sumber bagi isi atauran

hukum dibawahnya,

2). Konstitusi sebagai hukum tertinggi , lazim disebut sebagai hukum tertinggi. Secara

hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi (superior) terhadap aturan yang lainnya,

dan pembentuk UU harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan UUD

Isi, tujuan, dan fungsi Konstitusi negara:

Isi konstitusi RI diatur dalam UUD’45 adalah:

a. Hal yang sigatnya umum, misalnya tentang kekuasaan dalam negara & identitas-

identitas negara,

b. Yang ikut lembaga negara, hubungan antar lembaga, fungsi, tugas, hak dan

wewenangnya.

c. Menyangkut hubungan antar negara dengan WN, yaitu. hak dan kewajiban terhadap

warganya dan WN kepada negara juga HAM.

d. Konsepsi atau cita negara dalam berbagai bidang, misalnya .bidang pendidikan,

kesejahteraan, ekonomi, sosisal, dan pertahanan

e. Hal mengenai perubahan UUD,

f. Ketentuan2 peralihan atau ketentuan transisi.
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Konstitusi suatu negara memiliki sifat membatasi kekuasaan pemerintah & menjamin hak-

hak WN. Secara ringkas memiliki 3 tujuan yaitu:

1. Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.

2. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa diri,dan

3. Memberi batasan bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya

Konstitusi negara menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Konstitusi negara memiliki fungsi2 sebagai berikut :

a. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara,

b. Fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara,

c. Fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara,

d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan

penyelenggaraan negara.

e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (dalam

demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.

f. ungsi simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatu (symbol of unity), sebagai rujukan

identitas & keagungan kebangsaan (identity of nation), sebagai center of ceremony.

g. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control) baik dalam arti sempit,

yaitu bidang politik dan arti luas kup bidang sosial ekonomi.

h. Fungsi negara sebagai sarana perekayasaharuan masyarakat (social engineering atau

social reform)

3. UUD’ 45 SBG KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

Konstitusi RI UUD’45 disahkan Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal

18-8-45 berita RI No. 7 tahun 1945 telah diadendum, sekarang kita sudah memiliki 5

naskah resmi UUD’45 yaitu.

1. UUD’45 yg ditetapkan tgl. 18-8-45, berlaku kembali dengan Dekrit Presiden 5-7-59

dikukuhkan secara aklamasi tgl 22-7-59. LN. No. 75 tahun 59.

2. Naskah perubahan I UUD’45 hasil SU MPR tahun ‘99
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3. Naskah perubahan II UUD’45 hasil SU MPR th ‘00

4. Naskah perubahan ke 3 UUD’45 hasil SU 2001, &

5. Naskah perubahan ke 4 UUD 45 hasil SU 2002.

Dalam tata urutan per-UUan UUD’45 klp Staats-grundgesetz atau aturan dasar dibawah

Pancasila sebagai Grundnorm atau Norma Dasar.

Sidang I PPKI tanggal 18-8-45 menghasilkan 3 putusan adalah:

a. Mengesahkan rancangan pembukaan hukum dasar negara & hukum dasar sebagai UUD

NKRI,

b. Memilih Ir. Soekarno & Drs Moh. Hatta sebagai Presiden & Wapres, &

c. Membentuk sebuah komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu Presiden.

BEBERAPA PERUBAHAN TERSEBUT ANTARA LAIN:

a. Istilah hk dasar diganti menjadi UUD.

b. Kata mukadimah, diganti menjadi pembukaan,

c. Dalam suatu hak menjadi dlm suatu UUD,

d. Diadakannya ketentuan tentang perulmnya tidak ada.

Penetapan UUD’45 sebagai konstitusi oleh PPKI dilakukan 2 tahap, yaitu :

a. Pengesahan Pembukaan UUD atas 4 alinea,

b. Pengesahan batang tubuhUUD’45 , 37 ps, 4 psl aturan peralihan, & 2 aturan tambahan.

Konstitusi RIS berlaku sejak 27-12-49 s/d 17-8-50 meliputi:

a. Mukadimah yang terdiri dr 4 alinea,

b. Bagian tubuh tubuh yang terdiri dr 6 b197 pasal, & lampiran.

Beberapa ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949 al:

a. Bentuk negara adalah serikat, sedang bentuk pemerintahan adalah republik, dan

b. Sistem pemerintahan adalah parlementer, dimana kepala t oleh seorang perdana menteri.
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Perdana Menteri RIS saat itu adalah. Moh. Hatta.

UUDS 1950 pengganti UUSRIS 1949 teridri atas:

a. Mukadimah terdiri dr 4 alinea, dan

b. Batang tubuh terdiri dari 6 bab dan 146 pasal.

Isi pokok yang diatur dalam UUDS 1950 al:

a. Bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik,

b. Sistem pemerintahan adalah parlementer menurut UUDS 1950,

c. Adanya badan Konstituante yang akan menyusun UUD tetap sebagai penganti UUDS

1950.

Dekrit Presiden 5 Juli1959 isinya sebagai berikut:

a. Menetapkan pembubaran Konstituante

b. Menetapkan UD 45 & tidak berlakunya UUDS 1950

c. Pembentukan MPRS dan DPAS.

UUD 19455 berlaku 5-7-59 s/d 1999. UUD’45 ini berlaku dua masa pemerintahan yaitu:

a. Masa pemerinthan Presiden Soekarno dari tahun 1959 s/d 1966, dan

b. Masa pemerintahan Presiden Soeharto dari tahun 1966 s/d 1998.



38

BAB V

NEGARA HUKUM& HAM

A. Konsep Negara Hukum dan Rule of Law

Konsep Negara Hukum adalah negara yg penyeleggaraan kekuasaan pemerintahannya

berdasarkan hukum, artinya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan

tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara

hukum negara yang berdasarkan hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi

sehingga ada istilah supremasi hukum.

B. Ciri Negara Hukum

Negara hukum yang muncul abad ke-19 adalah Negara hukum formil atau negara hukum

dalam arti sempit. Sebelumnya dikemukakan negara hukum terjemahan dr Rechtstaat

menurut ahli hukum Eropa Kontinental atau Rule of Law ahli hukum Anglo-Saxon.

FREDERICH JULIUS STAHL DARI KALANGAN AHLI HK EROPA KONTINENTAL

MEMBERIKAN CIRI2 RECHTSTAAT SEBAGAI BERIKUT:

a. Hak Asasi Manusia (HAM),

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan utk menjamin HAM yg biasa dikenal sbg Trias

Politika

c. Pemerintahanerdasarkan peraturan

d. Peradilan administrasi dlm perselisihan.

AV. Dicey dari kalangan ahli hk Anglo-Saxon memberikan ciri-ciri Rule of Law sbb:

a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorg

hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.

b. Kedudukan bagi rakyat biasa bagi pejabat.

c. Terjamin hak-hak manusia dalam UU atas keputusan pengadilan.
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Ciri2 Rechtstaat atau Rule of Law dipengaruhi kon-sep. negara hk formil atau negara

hukum dalam arti sempit. Dr ciri diatas terlihat bhw peranann pemerintah sedirikit, krn ada

dalil bahwa pemerintahan yang paling sedikit adl pemerintahan yang baik.

CIRI HK OLEH FRANZ MAGNIS SUSENO (1977) Mengemukakan negara hk

merupakan salah satu ciri hakiki negara demokrasi. Negara hk memiliki 5 (lima) ciri yakni:

a. Fungsi negara dijlnkan oleh lembaga ybs sesuai dg ketetapan sebuah UUD.

b. UUD menjamin HAM yang paling penting. Karena tanpa jaminan hukum itu akan

menjadi sarana penindasan. Jaminan HAM memastikan bahwa pemerintah tidak dapat

menyalahgunakan hukum untuk tindakan yang tidak adil atau tercela.

c. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas

dasar hukum yang berlaku.

d. Terhadap tindakan badan negara masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan

putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara, dan

e. Badan kehakiman bebas dan memihak.

Mustafa Kamal Pasha (2003) menyatakan adanya 3 ciri khas negara hk sbb:

a. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM

b. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak.

c. Legalitas dlm arti hk dlm segala bentuknya, artinya tindakan penyelenggara negara

maupun warga negara dibenarkan oleh kaidah hukum yang berlaku serta dapat

dipertanggungjawabkan.

C. PENGERTIAN HAM

HAM diartikan hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia yang tanpa hak-hak

dasar tersebu tidak dapat hidup sebagai manusia.

Beberapa definisi HAM menurut Tilaar (2001:35)

1. HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia

tidak dapat hidup layak sebagai manusia.
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2. HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya

bersamaan dengan kelahirannya, atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

3, HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat sebagai

anugerah Tuhan.

UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM mengatakan;

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat pada keberadaan manusia

sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-NYA yang wajib

dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap

orang demi kehormatan seerta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak manusia yang dilindungi antara lain: Untuk hidup, hak berk-luarga dan melanjutkan

keturunan, hak mengembangkan diri, hak mempeeroleh keadilan, hak atas kebebasan

pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, haK turut serta dalam pemerintahan,

serta hak wanita dan hak anak.

D. CIRI DAN SIFAT HAM

1. Ciri-ciri HAM

Dari pengertian HAM diatas ada beberapa ciri-ciriHAM antara lain:

a. Hak asasi itu tdk diberikan atau diwariskan melainkan melekat pd martabat kita

sbg manusia.

b. Hak asasi itu berlaku utk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul,

ras, agama, etnik dan pandangan politik.kan melanggar HAM.

c. Hak asasi itu tdk boleh dilanggar. Artinya, tdk se-orang pun mempunyai hak utk

membatasi atau melanggar hak orang lain. Org tetap memiliki HAM mesikipun

sebuah negara membuat hk yg tdk melindungi bahkan melanggar HAM.

2. Sifat-sifat HAM

Dari pengertian HAM diatas ada beberapa sifat yang melekat padanya antara lain sbb:

a. Individual, artinya melekat erat pada kemanusiaan seseorang, bukan kelompok.
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b. Universal, artinya dimiliki oleh stiap org terlepas suku, ras, agama, negara, dan

jenis kelamin yang dimiliki seseorang.

c. Supralegal, artinya tidak tergantung pada negara, pemerintah atau UU, yang

mengatur hak-hak ini.

d. Kodrati, artinya HAM bersumber dari kodrat manusia.

e. Kesamaan derajat, artinya HAM mengakui adanya kesamaan sbg ciptaan Tuhan

maka harkat dan martabat ternilai sama tanpa pengecualiaan.

E. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM

1. Sejarah Pengakuan HAM

Latar belakang HAM, muncul krn inisiatif manusia thdp harga diri dan martabatnya

sbg akibat dr tindakan sewenang2 dr penguasa, penjajahan, perbudakan, ketdkadilan &

kezaliman (tirani). Perkembangannya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Perkembangan HAM pada masa sejarah:

1) Perjuangan nabi Musa dalam pembebasan umat Yahudi dari perbudakan (tahun

6000 Sebelum Masehi),

2) Hukum Hammurabi di Babylonia yang memberi jaminan keadilan bagi warga

negara ( tahun 200 SM).

3)Socrates (493-99SM), Plato (429-347 SM), dan Aristoteles (384-322 SM)

sebagai filosofi Yunani peletak dasar diakuinya HAM. Mereka mengajarkan

untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasar keadilan, cita-cita, dan

kebijaksanaan.

4)Perjuangan nabi Muhammad SAW untuk membebaskan para bayi wanita dan

wanita dari penindasan bgs Quraisy (tahun 600 Masehi).

b. Perkembangan HAM di Inggris

Perkembangan HAM di dunia barat, antara lain: Inggris, Perancis dan AS. Inggris

dianggap yang pertama memperjuangkan HAM. Ini tampak dari dokumen berikut

ini:
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1) Th. 1215 munculnya piagam “ Magna Charta” atau Piagam Agung. Terjadi

pada pemerintahan Raja John, yang bertindak sewenang-wenang terhadap

rakyat dan terhadap kelompok bangsawan. Tindakan raja tersebut

mengakibatkan rasa tdk puas kaum bangsawan yg kemudian berhasil membuat

suatu perjanjian yang disebut Magna Charta membatasi kekuasaan Raja John di

Inggris.

2) Tahun 1628 keluarnya piagam “ Petition 0f Right”

Dokumen ini berisi pernyataan mengenai hak rakyat beserta jaminannya. Hak-

hak tersebut adalah:

a) pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan,

b) WN tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya, dan

c) tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

3) Tahun 1679 munculnya “ Habeas Corpus Act” merupakan UU untuk mengatur

tentang penahanan seseorang. Isinya adalah:

a) seseorg yg ditahan hrs segera diperiksa dlm waktu 2 hari stlh penahanan.

b) Alasan penahanan seseorg hrs disertai bukti yang sah menurut hukum.

4) Tahun 1689 keluar “ Bill of Rights”

Merupakan UU yang diterima parlemen Inggris sebagai bentuk perlawanan

terhadap Raja James II. Ini merupakan UU yang diterima parlemen Inggris

yang isinya antara lain:

a) kebebaan dalam pemilihan anggota parlemen

b) kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat

c) pajak, UU, dan pembentukan tentara tetap harus seijin parlemen

d) Hak WN untuk memeluk agama menurut kepercayaannya masing-masing,

e) Parlemen berhak utk mengubah keputusan raja.
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c. Perkembangan HAM di AS

Perkembangan HAM di AS di dasari pemikiran John Locke tentang hak-hak alam,

seperti hidup (live), hak kebebasan (liberty), dan hak milik (property). Inilah

kemudian dijadikan landasan bagi pengakuan HAM yang terlihat dalam United

States Declaration of Independence.

Perjuangan Ham di AS disebabkan rakyat AS yang berasal dr Eropa sbg emigran

yang merasa tertindas oleh pemerintahan Inggris, yang saat itu merupakan jajahan

Inggris. AS merdeka 4 Juli 1776, dalam deklarasi kemerdekaan AS dimasukkan

dalam konstitusi negara tsb.

Dlm perjuangan HAM di AS dapt dikatakan sebagai negara pertama yang

menetapkan dan melindungi Ham dalam konstitusinya.

d. Perkembangan Ham di Perancis

Dirumuskan dalam naskah pada awal revolusi Perancis tahun 1789 sebagai

pernyataan tidak puas dari kaum borjuis dan rakyat terhadap kesewenang-

wenangan raja Louis XVI naskah tersebut dikenal dengan Declaration des Droits

de L’homme et Du Citoyen (pernyataan mengenai Ham dan WN).

Deklarasi ini menyatakan bahwa “Ham adlaah hak-hak alamiah yang dimiliki

manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari pada hakikatnya,

dan karena itu bersifat suci” .

Deklarasi Perancis terkenal sebagai penegakan HAM di Eropa. Dalam revolusi ini

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

Persaudaraan). Tahun 1791 deklarasi ini dimasukkan dalam konstitusi Perancis.

e. Atlantic Charter tahun 1941

Ini muncul saat terjadinya Perang Dunia II yang dipelopori oleh Franklin D.

Rosevelt yang menyebut The Four Freedoms ( 4 kebebasan) yaitu:

1). Kebebasan untuk beragama (freedom or religon),

2). Kebbebasan untuk berbicara dan berpendapat(freesom of speech).

3) Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear), dan
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4) Kebebasan dari kemiskinan (freesom from want).

Keempat kebebasan ini dianggap sebagai tiang penjaga HAM mendasar.

f. Pengakuan HAM oleh PBB

Tangga. 10 Desember 1948 PBB berhasil merumuskan Universal Declaration of

Human Rights yaitu pernyataan sedunia tentang HAM, dan akhirnya ini

diperingati sebagai hari HAM.

Isinya pasal 1 “ sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan

hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan budi dan kehendaknya bergaul

satu sama lain dalam persaudaraan”.

g. Hasil Sidang Majelis Umum PBB tahun 1966

International Covenants on Human Rights telah diakui dalam hukum Internasi-

onal dan diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB. Konvensi tersebut al:

1). The international Covenant on Civil ang Political Rights, yaitu tentang hak

sipil dan hak politik (konvensi tentang hak sipil dan politik 1966)

2). The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, yaitu

berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi ekonomi, soisial,

dan budaya (konvensi tentang hak ekonomi, sosial dan budaya 1966).

Universal Declaration of Human Responsibilities diumum-kan 1 Sept 1977 tidak

hanya bermaksud menyeimbangkan hak dan kewajiban sebagai kaedah emas

(Golden Rule) tetapi mendamaikan [ertentangan antara ideologi, keyakinan,

kepercayaan, dan pandangan politik yang dimasa lampau dianggap terlalu

antagonistis

F. HAM DI INDONESIA

1. Pengakuan Bangsa Indonesia akan HAM

Tercantum dalam UUD’45, lebih duhulu dair Deklarasi PBB 10 Desember 1948.

Pengakuan HAM dalam UUD ‘45 al:
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a. Pembukaan UUD’45 alinea pertama; “ bahwa sesungguhnya kemerdekaan

itu adalah hak segala bangsa...... Ini menunjukkan Indonesia mengakui

hak untuk merdeka/bebas. HAM di barat lebih individualis sedang di

Indonesia berpaham kolektivitas, terdapat dari kata: “ setiap bangsa”

untuk merdeka.

b. Pembukaan UUD’45 alinea keempat

yakni nila-nilai luhur bangsa yang terumus dalam Pancasila. Pancasila sebagai

dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh TYME

dengan menyandang 2 (dua) aspek, yakni individualitas (pribadi) dan aspek

sosialitas (bermasyarakat).

Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak azasi orang lain. Ini

berarti tiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi

orang lain. Kewajiban juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun,

terutama negara dan pemerintah.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan landasan idiil dan

pengakuan dan jaminan HAM di Indonesia.

Menurut pendiri Negara ini yang tergabung dlm Panitia Lima (1977) asar

kemanusiaan yang adil dan beradab perlu diberi tempat layak dalam perundang-

undangan perihal hak dan kewajiban warga negara terutama hak hidup, hak atas

keselamatan badan dan hak kebebasan diri, karena ketiganya merupakan kurnia

TYME

Bangsa Indonesia bersifat kekeluargaan dan gotong royong, tidak bisa mengakui

hak milik sebagai hak yang tidak bisa diganggu gugat dan keramat. Hak milik

bersigfat fungsi sosial. Artinya mengandung pertanggungjawaban dan kewajiban

terhadap TYME, masyarakat, bangsa dan negara.

c. Batang Tubuh UUD’45

Pasal 27-33 merumuskan hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. Rumusan baru

HAM dlm pasal 28A-J UUD’4 amandemen I th 1999. Ini perkembangan HAM yg

semakin penting juga sebagai salah satu syarat negara hukum,.
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Ham menjadi salah satu toloki ukur peradaban tingkat demokrasi dan tingkat

kemajuan suatu negara.

d. Peraturan perundang-undangan

UU NO. 39 tahun 1999 tentang HAM , menjamin hak-hak sebagai berikut:

1) Hak untuk hidup (pasal 4)

2) Hak untuk bekerluarga (passal 10)

3) Hak untuk mengembangkan diri (pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16)

4) Hak untuk memperoleh keadilan (pasal 17, 18, 19)

5) Hak atas kebebasan pribadi (pasal 20-27)

6) Hak atas rasa aman (pasal 28-35)

7) Hak atas kesejahteraan (pasal 36-42)

8) Hak turut serta dalam pemerintahan (pasal 43-44)

9) Hak wanita (pasal 45-51), dan

10 Hak anak (pasal 52-66).

Selanjutnya tugas negara untuk penegakannya dalam melindungi WNnya

2. Penegakan HAM

Lembaga yang menangani HAM berkaitan dengan penegakan hukum antara lain:

a. KomNas HAM, dibentuk berdasarkan Keppres No. 50 th 1993 tgl 7 Juni 1993,

kemudian dikukuhkan dg UU No. 39 th. 1999 ttg HAM.

KomNas HAM adl lembaga yg mandiri yg kedudukannya setingkat dg lembaga

negara lainnya yg berfungsi utk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan,

pemantauan, dan mediasi HAM. Tujuan KonNas HAM al:

1) Pengembangan kondisi yg kondusif bagi pelaksanaan Ham sesuai dg

Pancasila, UUD’45, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Ham, dan
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2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan Ham guna perkembangan pribadi

manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dlm berbagai

bidang kehidupan.

b. Pengadilan HAM, dibentuk berdasarkan UU No. 2 tahun 2000 tentang Pengadilan

hak asasi manusia.

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan

peradilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pengadilan

HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat.

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran

HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah NKRI oleh WNI.

c. Pengadilan HAM Ad Hoc, dibentuk atas usul DPR berda-sarkan peristiwa tertentu

dengan keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran

HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkan UU No. 2 tahun 2000.

d. Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) UU. No. 2 tahun 2000, memberi

alternatif bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat dapat di lakukan diluar

kpengadilan HAM, yaitu melalui omisi kebenaran dan rekonsiliasi yang dibentuk

berdasarkan UU yakni UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi, namun dalam perkembangannya UU ini dicabut dan dinyatakan

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sudah tidak ada.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam rangka penegakan dan perlindungan HAM. Ini

tertuang dalam Bab VIII UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 100-1003.

Pasal 100 tiap kelompok, organisasi politik, ormas, LSM, atau lembaga

kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dlm perlindungan, penegakan, dan

pemajuan HAM.

Masyarakat dapat membentuk LSM yang kegiatannya untuk penegakan dan

perlindungan HAM, misalnya menuntut pihak yang melanggar HAM, melindungi

korban HAM, menuntut keadilan dan lain-lain.

Beberapa contoh LSM antara lain:
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a. Komisi utk orang hilang dan tindakan Kekerasan (KONTRAS).

b. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI)

c. Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

d. Human Right Watch (HRW)

Inti perlindungan dan Pengakan HAM adalah untuk menghindari diri dan/atau

mencegah terjadinya tindakan pelanggaran HAM

Menurut ELSAM dalam laporannya tahun 1998 menyatakan bentuk-bentuk

pelanggaran HAM di Indonesia meliputi:

a. Penggunaan senjata api,

b. Penggunaan kekerasan,

c. penyiksaan, penghilangan dan

d. Penangkapan atau penahanan.

Pelanggaran terhadap HAM dilakukan oleh 2 (dua) pihak yaitu:

a. Pihak negara dlm hal ini aparat negara atau pemerintah (sta-te actors), sept:

eksekutif, legislatif, yudikatif, aparat kepolisian serta tentara/militer.

b. Pihak masyarakat atau warga negara (nonstate actors) sept: penyerangan antar

kelompok/perkelahian antara kelompok/ konflik antar kelompok, penjarahan,

perusakan, teror, ancaman, anarki

3. Hubungan HAM dengan Demokrasi

Ini berhubungan erat; pada dasarnya perjuangan demokrasi juga merupakan

perjuangan menegakkan HAM. Isu demokrasi dewasa ini selalu berhubungan dengan

HAM

Demokrasi mencakup 2 (dua) konsep yaitu. kebebasan/persamaan (freedom/equaty)

dan kedaulatan rakyat (people’s sovereignity) (Maswadi Rauh, 1997).

Unsur pokok dalam pemerintahan demokrasi ada 2 (dua) yaitu:

a. Pengakuan atas HAM, &
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b. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan

Demokrasi akan selalu berhubungan dengan HAM.

Adanya isu global, serta HAM pada negara-negara dunia berimplikasi sbb:

a. Keingingan msg2 negara utk dikatakan sbg negara demokrasi dg cara menyusun

pemerintahan demokrasi & meratifikasi berbagai konvensi internasional ttg HAM

b.HAM & Demokrasi menjadi semacam persyaratan bagi negara2 dlm menjalin

hubungan Internasional maupun dlm hal bantuan internasional.

c. Pelnggaran atas demokrasi dan HAM disuatu wilayah sudah bukan lagi merukan

urusan intern negara yang bersangkutan. Negara dan organisasi Internasional merasa

berhak untuk menegakkan demokrasi & HAM di negara tsb. Bahkan diajukan ke

pengadilan Internasional september Tahun 1993 mengadili pelanggaran berat HAM

akibat perang etnik Yugoslavia dan tahun 1994 akibat perang saudara antara etnik

Huttu dan Tutsi .
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BAB VI

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

A. Konsep Geopolitik

1. Pengertian

Secara etimologi berasal dari kta ageo (bhs Yunani) berarti bumi yang menjadi wilayah

hidup, sedangkan politik dari kata polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri

atau negara dan teia berarti urusan (politik) bermakna kepentinga umum warga negara

suatu bangsa (Sunarso 2006:79).

Politic dalam bahasa Inggris adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan

alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu.

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi,

strategi, dan politik suatu negara, sedangkan, implentasinya diperlukan suatu strategi

bersifat nasional (Ermaya Suradinata, 2001).

Istilah Geoplolitik pertama kali diartikan oleh Frederick Ratzel sebagai ilmu bumi politik

(political geography) yang kemudian diperluas oleh Rudolf Kjellen menjadi

geographical politic, yang disingkat Geopolitik .

Secara umum geoplolitik adalah cara pandang dan sikap bgs Indonesia mengenai diri,

lingkungan, yg berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila & UUD’45.

Geopolitik penting bagi Indonesia adalah untuk dapat mempertahankan negara dan

berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara

yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan.

2. Teori-teori Geopolitik

a. Teori Geopolitik Frederich Ratzel ( 1844-1904) berpendapat, negara itu seperti

organisme yang hidup. Negara itu identik dengan ruang yang ditempati oleh seke-

lompok masyarakat (bangsa).

Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang

hidup ( lebensraum) yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur.
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Karena itu negara butuh makin luas ruang hidup, maka negara akan semakin

bertahan, kuat, dan maju. Krn itu negara butuh ekspansi (perluasan wilayah sebagai

ruang hidup) jika ingin tetap hidup dan berkembang. Teori ini dikenal dg teori

organisme atau teori biologis.

b. Teori geopolitik Rudolf Kjelle (1864-1922)

Melanjutkan ajaran Ratzel, bedanya menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah

suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adl satuan dan sistem politik yang

menyeluruh meliputi bdg geopolitik, ekonomi politik, demo politik, SosPol, dan

Krato Politik.

Batas negara bersifat sementara karena dapat diperluas. Strategi yang dilakukan

adalah membangun kekuatan darat yang dilanjutkan kekuatan laut. Paham ini

dikenal dengan ekspansionisme.

c. Teori Geopolitik Karl Haushofer (1869-1946)

Melanjutkan pandangan Ratzel dan Kjellen, terutama lebensraum dan paham

ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu negara makin banyak, tidak sebanding

lagi dengan luas wilayah maka negara tersebut harus berupaya untuk memperluas

wilayahnya sebagai lebensraum bagi warga negara.

Untuk mencapai maksud tersebut negara harus mengusahakan Autarki yaitu cita-cita

untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Ini mungkin

jika negara cukup luas. Untuk itu politik ekspansi dijalankan. Karl H membagi dunia

atas wilayah (region) yang hanya dikuasai bangsa-bangsa unggul.

Dari pendapat ini lahirlah wilayah-wilayah yang dikuasasi (pan regional), yaitu:

1. Pan Amerika sebagai perserikatan wilayah dengan AS sebagai pemimpinnya,

2. Asia Timur, mencakup benua timur benua Asia, Australia dan wilayah kepulauan

dimana Jepang sebagai penguasa,

3. Pan Rusia India yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan Rusia

yang dikuasai Rusia,
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4. Pan Eropa Afrika mencakup Eropa Barat tidak termasuk Inggris dan Rusia

dikuasai oleh Jerman.

Teori geopolitik Karl Haushofer ini dipraktekkan oleh Nazi Jerman dibawah

pimpinan Hitler sehingga menimbulkan Perang Dunia II.

d. Teori Geopolitik Halford Mackinder (1861-1947)

Ia mempunyai Geopolitik yang lebih strategis, yaitu dengan penguasaan daerah-

daerah jantung dunia. Barang siapa menguasasi jantung (Eropa Timur dan Rusia)

maka ia akan menguasai pulau dunia (Eropa Timur dan Rusia) maka ia akan

menguasai pulau dunia (Eropa, Asia, & Afrika) yang pada akhirnya akan

menguasasi dunia.

Disimpulkan bahwa utk menguasasi dunia dg menguasasi jantung dibutuhkan

kekuatan darat yang besar sbg prasyaratnya. Berdasarkan hal ini muncullah konsep

Wawasan Benua atau konsep kekuatan darat.

e. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan (1840-1914)

mengembangkan lebih lanjut konsep geopolitik dengan memperhatikan perlunya

memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut.

Dengan demikian tidak hanya membangun armada laut saja yang diperlukan,

namun juga membangun kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut muncul konsep

Wawasan Bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan

akan menguasai kekayaan dunia.

F. Teori Geopolitik Guillo Douhet (1869-1930), Willi-am Mitchel (1878-19390,

Saversky, dan JFC Fuller.

Berpendapat lain dari pada pendahulunya, dimana ia lebih melihat kekuatan

dirgantara sangat berperan dalam memenangkan peperangan. Untuk itu mrk

berkesimpuan membangun armada/angkatan udara lebih menguntungkan sebab AU

memungkinkan beroperasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan yang lainnya.
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Disamping itu AU dapat menghancurkan musuh dikandangnya musuh itu sendiri

atau digaris belakang medan peperangan. Berdasarkan hal ini muncullah konsepsi

Wawasan Dirgantara atau konsep kekuatan udara.

G. Teori Geopolitik Nicholas J. Spijkman (1879-1936)

Terkenal dengan teori daerah batas membagi dunia dalam 4 wilayah atau area sbb:

1) Pivot Area, mencakup wilayah daerah jantung

2) Offshore Continent Land, mencakup wilayah pantai benua Eropa-Asia,

3) Oceanic Belt, mencakup wilayah pulau di luar Eropa-Asia, Afrika Selatan,

4) New Word, mencakup wilayah Amerika.

3. Paham Geopolitik bangsa Indonesia

Bagi Indonesia Geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional

dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis diantara dua benua (Asia & Australia)

dan samudra Pasifik & Samudra Hindia, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan

yang disebut nusantara (nusa diantara air) hingga disebut Benua Maritim Indonesia.

Atas dasar inilah Indonesia mengembangkan geopolitik nasional yaitu Wawasan

Nusantara.

Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri

dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila & UUD’45

yang merupakan inspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat,

serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional.

Dengan demikian, wawasan nusantara merupakan suatu konsep dan rambu-rambu yang

berperan untuk membimbing bangas Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan dan

perjuangan dalam mengisi kemerdekaannya.

4.Tujuan & manfaat wawasan nusantara

a. Tujuan Wawasan Nusantara

Hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau Nasional, dalam

pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi
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kepentingan bangsa dan negara Indonesia, yaitu keutuhan bangsa dan wilayah

nasional. Tujuan Wawasan Nusantara terdiri dari 2 (dua) yaitu:

1) Tujuan ke dalam adalah menjamin perwujudan persatuan dalam satuan segenap

askep kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, sosbud, dan Hankam, dan

2) Tujuan ke luar adalah terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang

serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial , serta mengembangkan

suatu kerjasama dan saling hormat menghormati.

b. Manfaat dari konsep Wawasan Nusantara al:

1) diterima dan diakuinya konsep nusantara di forum internasional. Terbukti

diterima asas negara kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.

Indonesia adiakui sebagai negara kepulauan oleh dunia internasional.

2) Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Berdasarkan ordonansi 1939

wilayah teritorial Indonesia hanya 2 juta km persegi, dg adanya konsep

wawasan nusantara, luas wilayah Indonesia menjadi 5 juta km persegi sbg satu

kesatuan wilayah.

3) Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber

daya besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Sumber daya tersebut

terutama sumber minyak anyg ditemukan di wilayah teritorial dan landan

kontingen Indonesia

4) Penerapan Wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan

wilayah nusantara yang perlu dipertahnkan oleh bangsa Indonesia.

5) Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional, mis.

tercermin dalam seboyan “Bineka Tunggal Ika”

Beberapa implikasi persoalan yang mungkin muncul dari konsep Wawasan

Nusantara antara lain:

a. Persoalan garis batas/wilayah Indonesia dengan negara lain, yaitu. batas darat,

laut dan udara, krn saling klaim mengenai wilayah. Contoh: Indonesia dg

Malaysia mengenai pulau Sipadan dan Ligitan dan kasus Ambalat. Indonesia

dengan Australia dengan pulau-[ulau kecil sekitar kepulauan Rote, NTT.
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b. Masuknya pihak luar ke dalam wilayah Indonesia yang tidak terkendali dan

terawasi. Misalnya masuknya nelayan asing ke perairan Indonesia, kasus

perompakan di laut, keluarnya nelayan Indonesia ke wilayah negara tetangga,

dan melintasnya pesawat perang negara lain di wilayah udara Indonesia.

c. Adanya kerawanan-kerawanan di pulau-pulau2 terluar Indone-sia. Pulau-pulau

ini potensial untuk dimanfaatkan sebagai daerah pencarian ikan secara ilegal,

tempat/transit kejahatan lintas negara, serta rawan kemiskinan dan ketidak

adilan.

Ada 12 pulau terindikasi sebagai pulau terluar di Indonesia (Tempo 2005) yaitu;

1) Pulau Rondo, ujung paling barat Indonesia dengan India dan Thailand,

2) PulauSkatung, ujung utara berbatasan dengan Vietnam,

3) Pulau Nipah, berbatasan dengan Singapura,

4) Pulau Berhala, berbatasan dengan Malayasia,

5) Pulau Marore, berbatasan dengandengan Filipina,

6) Pulau Miangas, berbatasan dengan Filipina,

7). Pulau Marampit, berbatasan dg Filipina,

8). Pulau Batek, berbatasan dengan Timor leste,

9) Pulau Dana, berbatasan dg Australia,

10) Pula-Pulau Fanildo, berbatasan dengan Republik Palau, dan

12) pulau Bras, berbatasan dg Republik Palau.

d. Sentimen daerah, yang suatu saat berkembang yang dapat melemahkan

pembangunan berwawasan nusantara, penolakan warga transmigran oleh

penduduk lokal , pejabat publik daerah hrs putra daerah yang bersangkutan dll.

Pengambil kebijakan perlu arif dalam mensikapi dan menjalankan roda

pemerintahan . Harus dihindari penerapan Konsep Wawasan Nusantara yang

justru melahirkan pemerintahan terpusat seperti masa lalu. Penerapan

Wawasan Nusantara melalui serangkaian pembangunan dan kebijakan yang

mampu mengembangkan persatuan bgs dan keutuhan wilayah tanpa perlu
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menciptakan pemerintahan terpusat dengan tetap mengakui keanekaragaman

bgs dan budaya di dalamnya.

Wawasan Nusantara harus dapat meningkatkan ketahanan nasional (Tanas)

sehingga terjamin kelanjutan dan peningkatan pembangunan nasional.

1) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib

sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad di

dalam mencapai cita-cita bangsa.

2) Bahwa Pancasila adalah satu2nya falsafah, ideologi bangsa dan negara,

yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangas menuju tujuan.

3) Bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti

bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi;

1) bahwa kekayaan wilayah nusantara baik potensi maupun efektif adala

modal dan milik bersama bangsa dan bahwa keperluan hidup sehari-hari

harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.

2) tingkat perkembangana ekonomi hrs serasi dan seim-bang diseluruh daerah,

tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah2 dalam

mengembangkan ekonominya.

e. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya;

1) bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus

merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan

masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan

kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bgs.

2) bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu, sedangkan corak

ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi

modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seutuhnya, yang hasil-

hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia

d. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan

(Hankam)
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1) bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakekatnya merupakan

ancaman bagi seluruh bgs dan negara.

2) bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yg sama di

dalam pembelaan negara.

Masing-masing cakupan arti perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan

Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahan-an keamanan

(POLEKSOSBUDHANKAM) tersebut tercantum dalam GBHN era Orba.

a. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan Politik meliputi masalah2:

1) Kewilayahan Nasional,

2) Persatuan dan kesatuan bgs dlm mencapai cita2 nasional.

3) Kesatuan falsafah dan ideologi negara.

4) Kesatuan hk yg mengabdi kpd kptg nasional

b. Perwujudan kepulauan nusantara sbg satu kesatuan ekonomi meliputi masalah2:

1) kepemilikan bersama kekayaan fektif maupun potensial wilayah nusantara.

2) pemerataan hasil pemanfaatan kekayaan wilayah nusantara.

3) keserasian dlm kesimbangan tk pengembangan ekonomi di seluruh daerah dg

tanpa meniggalkan ciri khas yg dimiliki oleh daerah dlm pengembangan

kehidupan ekonomi.

c. Perwujudan kepulauan nusantara sbg kesatuan Sosial Budaya, meliputi masalah2:

1) pemerataan, keseimbangan dan pesamaan dlm kema juan masyarakat, serta

adanya kese-larasan kehidupan yg sesuai dg kemajuan bgs.

2)Mempersatukan corak ragam budaya yg ada sbg kekayaan nasional budaya bgs.

d. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai Kesatuan Hankam, meliputi masalah2:

1) persamaan hak dankewajiban setiap WN dalam rangka membela negara & bgs.

2) Ancaman thdp satu pulau atau daerah dianggap sbg ancaman thdp seluruh bgs

dan negara.


