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BAB I 

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

 

A. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan 

 

 Pendidikan kewarganegaraan asalnya dari bahasa Latin ”civis” dan dalam bahasa Inggris 

”civic” atau ”civics.” Civic = mengenai warga negara atau kewarganegaraan, sedangkan civics = 

ilmu kewarganegaraan, dan civic education = pendidikan  kewarganegaraan. Untuk selanjutnya 

istilah ”civics” saja sudah berarti pendidikan kewarganegaraan. 

Untuk lebih jelas mengenai pengertian civics, berikut ini dikemukakan beberapa definisi : 

a. The Advanced Leaner’s Dictionary of Current English, 1954 : 

Civics : The study of city government and the duties of citizens. 

b. Webster’s New Collegiate Dictionary, 1954 : 

Civics : The department of political science dealing with right of citizen of duties of citizens. 

c. Dictionary of Educations, 1956 : 

Civics : The element of political science or that science dealing with right and duties of 

citizens. 

d. A Dictionary of American, 1956 : 

Civics : The science of right and duties of citizenship, esp, as the subject of school course. 

e. Creshore Education, VII. 264:1886-1887 : 

Civics : The science of citizenship - the relations of man, the individual to man in organized 

collections – the individual to the state. 

f. Webster’s New Cincise Dictionary : 

Civics : Science of government. 

g. Edmonson, 1968:3-5 : 



Civics : The study of government and citizenship – that is, the duties right and privilege of 

citizens. 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa civics menyangkut : 

a. Warga negara dengan hak dan kewajibannya; 

b. Pemerintah; 

c. Negara; 

d. Merupakan cabang dari ilmu politik. 

 Menurut Ahmad Sanusi, sejauh civics dapat dipandang sebagai disiplin ilmu politik, maka 

fokus studinya mengenai ”kedudukan dan peranan warga Negara dalam menjalankan hak dan 

kewajibannya sesuai dan sepanjang batas-batas ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan.” 

Sementara itu menurut Nu’man Soemantri, isi dan manfaat dari civics yang merupakan bagian 

dari ilmu politik, diambil demokrasi politiknya, dengan materi : 

a. Konteks ide demokrasi : Teori demokrasi politik, teori demokrasi dalam pemerintahan, teori 

”mayority rule,” ” minority right,” konsep demokrasi dalam masyarakat, dll. 

b. Konstitusi negara : Sejarah legal status, masalah pokok dalam konstitusi, rangkaian krisis 

dalam ”nation building,” identitas, integritas, penetrasi, partisipasi, distribusi, dll. 

c. Input dari sistem politik : Arti pendapat umum terhadap kehidupan politik, studi tentang 

”political behavior” (kebutuhan pokok manusia, tradisi rumah, status sosial, etnic group, 

komunikasi, pengaruh rumah, sahabat, teman sepekerjaan, dsb.); 

d. Partai politik dan ”pressure group” : Sistem kepartaian, fungsi partai politik (parpol), 

peranan kelompok penekan, public relations, dsb.  

e. Pemilihan umum : Maksud pemilu dalam distribusi kekuasaan, sistem pemilu, dsb. 

f. Lembaga-lembaga pengambil keputusan (decision maker) : Legislator dan kepentingan 

masyarakat, bagaimana konstitusi memberi peranan ”policy maker” kepada Presiden, 

bagaimana Presiden berperan sebagai legislator, proses kegiatan lembaga legislatif, dsb. 

g. Presiden sebagai Kepala Negara : Kedudukan Presiden menurut konstitusi, kontrol lembaga 

legislatif terhadap Presiden dan birokrasi, organisasi dan manajemen pemerintahan, 

pemerintah daerah, dsb. 

h. Lembaga yudikatif : Sistem dan administrasi peradilan, hak dan kedudukan seseorang dalam 

pengadilan, proses pengadilan, hubungan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, 



i. Output dari sistem demokrasi politik : Hak dan kemerdekaan individu dalam konstitusi, 

kebebasan berbicara, pers dan massmedia, kebebasan akademis, perlindungan yang sama, 

cara penduduk memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. 

j. Kemakmuran umum dan pertahanan negara : Tugas negara dan warga negara dalam 

mencapai kemerdekaan umum, hak-hak memiliki barang/ kekayaan, pajak untuk 

kepentingan umum, politik luar negeri dan keselamatan nasional, hubungan internasional. 

k. Perubahan sosial dan demokrasi politik : Demokrasi politik, pembangunan masa sekarang, 

bagaimana mengisi dan mengefektifkan demokrasi politik, tantangan bagi warga negara 

dalam menghadapi perkembangan sain dan teknologi, dsb. 

Menurut Nu’man Soemantri, obyek studi civics adalah warga negara dalam hubungannya 

dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, dan negara. Termasuk 

dalam obyek ini adalah : 

a. Tingkah laku; 

b. Tipe pertumbuhan berpikir; 

c. Potensi yang ada dalam setiap warga negara; 

d. Hak dan kewajiban; 

e. Cita-cita dan aspirasi; 

f. Kesadaran (patriotisme, nasionalisme, pengertian internasional, moral Pancasila, dsb.); 

g. Usaha, kegiatan, partisipasi, tanggung jawab, dsb. 

Jadi, civics tidak semata-mata mengajarkan pasal-pasal UUD, UU, PP, Perpres/Keppres, Perda, 

dll. tetapi hendaknya mencerminkan juga hubungan tingkah laku warga negara dalam kehidupan 

sehari-hari, dengan manusia lain dan alam sekitarnya. Dengan demikian materi civics 

memasukkan unsur-unsur : 

a. Lingkungan fisik; 

b. Sosial, pendidikan, kesehatan; 

c. Ekonomi, keuangan; 

d. Politik, hukum, pemerintahan; 

e. Etika, agama; 

 

 



B. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan 

 

a. Mulai diperkenalkan di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1790 dengan nama civics, dalam 

rangka ”mengamerikakan bangsa Amerika” atau terkenal dengan nama ”theory of 

americanization.” Hal ini dianggap penting mengingat bangsa AS berasal dari berbagai 

bangsa yang datang di samping bangsa (suku) asli yang ada. Dalam taraf ini materinya 

adalah ”government” serta hak dan kewajiban warga negara. 

b. Di Indonesia, pelajaran civics telah ada sejak zaman Hindia Belanda dengan nama 

“Burgerkunde.” Dua buku penting yang dipakai adalah : 

(1) Indische Burgerkunde karangan P. Tromps terbitan J.B. Wolters Maatschappij N.V. 

Groningen, Den Haag, Batavia, tahun 1934. Materinya mengenai : 

- Masyarakat pribumi, pengaruh Barat, bidang sosial, ekonomi, hukum, ketatanegaraan, dan 

kebudayaan; 

- Hindia Belanda dan rumah tangga dunia; 

- Pertanian, perburuhan, kaum menengah dalam industri dan perdagangan, kewanitaan, 

ketatanegaraan Hindia Belanda dengan terbentuknya Dewan Rakyat (Volksraad); 

- Hukum dan pelaksanaannya; 

- Pendidikan, kesehatan masyarakat, pajak, tentara, dan angkatan laut. 

 

(2) Recht en Plicht (Indische Burgerschapkunde voor Iedereen) karangan J.B. Vortman yang 

diberi pengantar oleh B.J.O. Schrieke, Direktur Onderwijs en Eredienst (O&E), terbitan G.C.T. 

van Dorp & Co. N.V. (Derde, Herziene en Vermeerderdruk) Semarang-Surabaya-Bandung, 

tahun 1940. Materinya mengenai : 

- Badan pribadi : Masyarakat di mana kita hidup (dari lahir sampai dewasa), pernikahan dan 

keluarga; 

- Bezit dari obyek hukum : Eigendom Eropa dan hak-hak atas tanah, hak-hak agraris atas 

tanah, kedaulatan raja terhadap kewajibankewajiban warga negara; 

- Sejarah pemerintahan Hindia Belanda, perundang-undangan, alat pembayaran, dan 

kesejahteraan. 



Dari materi ke dua buku di atas, jelas terlihat bahwa pada zaman Hindia Belanda belum terdapat 

kesatuan pendapat tentang materi pelajaran civics. 

c. Dalam suasana merdeka, tahun 1950 di Indonesia diajarkan civics di sekolah menengah. 

Walaupun ke dua buku tersebut di atas pada zaman Hindia Belanda dijadikan pegangan 

guru, tetapi ada perubahan kurikulum dengan materi kewarganegaraan di samping tata 

negara, yaitu tentang tugas dan kewajiban warga negara terhadap pemerintah, masyarakat, 

keluarga, dan diri sendiri, misalnya : 

1) Akhlak, pendidikan, pengajaran, dan ilmu pengetahuan; 

2) Kehidupan; 

3) Rakyat, kesehatan, imigrasi, perusahaan, perburuhan, agraria, kemakmuran rakyat, 

kewanitaan, dsb. 

4) Keadaan dalam dan luar negeri, pertahanan rakyat, perwakilan, pemerintahan, dan soal-

soal internasional. 

d. Tahun 1955 terbit buku civics karangan J.C.T. Simorangkir, Gusti Mayur , dan 

Sumintardjo berjudul ”Inti Pengetahuan Warga Negara” dengan maksud untuk 

membangkitkan dan memelihara keinsyafan dan kesadaran bahwa warga negara Indonesia 

mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan negara (good 

citizenship). Materinya mengenai : 

1) Indonesia tanah airku; 

2) Indonesia Raya; 

3) Bendera dan Lambang Negara; 

4) Warga negara dengan hak dan kewajibannya; 

5) Ketatanegaraan; 

6) Keuangan negara; 

7) Pajak; 

8) Perekonomian termasuk koperasi. 

e. Pada tahun 1961 istilah kewarganegaraan diganti dengan kewargaan Negara karena 

menitikberatkan warga sesuai dengan Pasal 26 Ayat (2) UUD 1945 yang mengandung 

pengertian akan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, yang tentu berbeda 

dengan orang asing. Tetapi istilah tersebut baru secara resmi dipakai pada tahun 1967 

dengan Instruksi Dirjen Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 31 



Tahun 1967. Buku pegangan resminya adalah ”Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia” 

karang Supardo, dkk. Materinya adalah pidato kenegaraan Presiden Soekarno ditambah 

dengan : 

1) Pancasila; 

2) Sejarah pergerakan; 

3) Hak dan kewajiban warga negara; 

f. Pada tahun 1966 setelah peristiwa G-30-S/PKI, buku karangan Supardo tersebut di atas 

dilarang dipakai. Untuk mengisi kekosongan materi civics, Departemen P&K mengeluarkan 

instruksi bahwa materi civics (kewargaan negara) adalah : 

1) Pancasila; 

2) UUD 1945; 

3) Ketetapan-ketetapan MPRS; 

4) Perserikatan Bangsa-Bangsa; 

5) Orde Baru; 

6) Sejarah Indonesia; 

7) Ilmu Bumi Indonesia. Pelajaran civics diberikan di tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Di 

perguruan tinggi terdapat mata kuliah ”Kewiraan Nasional” yang intinya berisi 

pendidikan pendahuluan bela negara. g. Sejak zaman Hindia Belanda sampai dengan RI 

tahun 1972, belum ada kejelasan pengertian tentang apakah kewargaan negara atau 

pendidikan kewargaan negara. Baru pada tahun 1972 setelah Seminar Nasional 

Pengajaran dan Pendidikan Civics (Civic Education) di Tawangmangu Surakarta, 

mendapat ketegasan dan memberi batasan bahwa : 

1. Civics diganti dengan ”Ilmu Kewargaan Negara,” yaitu suatu disiplin ilmu 

dengan obyek studi tentang peranan para warga negara dalam bidang spiritual, 

sosial, ekonomi, politik, hukum, dan kebudayaan, sesuai dan sejauh diatur dalam 

UUD 1945; 

2. Civic education diganti dengan ”Pendidikan Kewargaan Negara,” yaitu suatu 

program pendidikan yang tujuan utamanya membina warga negara yang lebih 

baik menurut syarat-syarat, kriteria, dan ukuran ketentuan-ketentuan UUD 1945. 

Bahannya diambil dari ilmu kewargaan negara termasuk kewiraan nasional, 

filsafat Pancasila, mental Pancasila, dan filsafat pendidikan nasional. 



g. Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi : 

1) Tahun 1970an–1983 terdapat mata kuliah Kewiraan Nasional dengan inti pendidikan 

pendahuluan bela negara; 

2) Tahun 1983 – 2000 dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdikbud No. 

32/DJ/Kep/1983 yang disempurnakan dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 

25/DIKTI/Kep/1985 dan disempurnakan lagi dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 

151/DIKTI/Kep/2000 ditetapkan Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) 

Pendidikan Kewiraan. 

3) Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas Pasal 39 Ayat (2) yang 

menyebutkan isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat 

pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan yang di 

dalamnya termasuk pendidikan pendahuluan bela negara yang tercakup dalam MPK, 

maka dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 150/DIKTI/Kep/2000 mengharuskan untuk 

selalu mengevaluasi kesahihan isi silabus dan GBPP pendidikan kewarganegaraan 

beserta proses pembelajarannya. Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, maka dengan 

Keputusan Dirjen Dikti No. 267/DIKTI/Kep/ 2000, ditetapkan penyempurnaan 

pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi di Indonesia yang memuat silabus 

dan GBPP-nya. 

4) Tahun 2002, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No. 

232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian 

Hasil Belajar Mahasiswa, maka dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 

38/DKITI/Kep/2002 tentang Ramburambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah 

Pengembangan Kepribadian (MPK), ditetapkan Pendidikan Pancasila, Pendidikan 

Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan kelompok MPK yang wajib 

diberikan dalam kurikulum setiap program studi/ kelompok studi di Perguruan Tinggi. 

 

C. Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan 

 

 Warga Negara = Warga + Negara 

 Warga = anggota, peserta; 



 Negara = organisasi bangsa, atau organisasi kekuasaan suatu bangsa. 

Jadi, warga negara = anggota, peserta, atau warga dari suatu organisasi bangsa. Istilah warga 

negara dalam bahasa Inggris adalah citizen yang mempunyai arti : 1. Warga negara, 2. Petunjuk 

dari sebuah kota, 3. Sesama warga negara, sesame penduduk, orang se-tanah air, 4. Bawahan 

atau kawula, 5. Anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. 

Dengan demikian kewarganegaraan (citizenship), berarti keanggotaan yang menunjukkan 

hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Adapun istilah kewarganegaraan 

dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Kewarganegaraan dalam Arti Yuridis dan Sosiologis : 

1) Dalam arti yuridis, ditandai dengan adanya ikatan hukum antara warga negara dengan 

negara yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Tanda adanya ikatan hukum 

dimaksud misalnya ada akte kelahiran, surat pernyataan bukti kewarganegaraa, kartu 

keluarga, kartu tanda penduduk, akte perkawinan, dll. 

2) Dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional 

(perasaan), ikatan keturunan (darah), ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. 

Ikatan-ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara bersangkutan. 

b. Kewarganagaraan dalam Arti Formal dan Material : 

1) Dalam arti formal, menunjuk pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistem hukum, 

masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik; 

2) Dalam arti material, menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu 

adanya hak dan kewajiban. Dengan memiliki status sebagai warga negara, orang 

mempunyai hubungan dengan negara yang tercermin dalam hak dan kewajiban. Pada 

zaman penjajahan Belanda dipakai istilah kawula, menunjukkan hubungan warga yang 

tidak sederajat dengan negara. 

Beda antara istilah rakyat, penduduk, dan warga negara : 

a. Rakyat : 

Merupakan konsep politis, menunjuk pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan, 

dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan istilah 

penguasa/pemerintah. 



b. Penduduk : 

Orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara. Penduduk di Indonesia terdiri dari 

Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing atau Warga Negara Asing (WNA). Terdapat 

juga yang nonpenduduk, yaitu orang-orang yang tinggal di Indonesia untuk sementara, misalnya 

turis asing. 

c. Warga Negara : 

Penduduk yang secara resmi menjadi anggota/warga suatu negara. Atau warga suatu negara yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di negara bersangkutan. 

 

D. Penentuan Warga Negara 

 

Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam 

menentukan kewarganegaraan dikenal dua aspek, yaitu aspek kelahiran dan aspek perkawinan. 

a. Aspek Kelahiran : 

1) Asas Ius Soli (Law of The Soil) : 

Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat 

kelahiran. Di Indonesia diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. (UU 62/1958, dan sekarang UU 12/2006). 

2) Asas Ius Sanguinis (Law of The Blood) : 

Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan darah/ keturunan. 

b. Aspek Perkawinan : 

1) Asas Persamaan Hukum : 

Suami-istri adalah satu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Dengan 

demikian status kewarganegaraannya sama. 

2) Asas Persamaan Derajat : 

Suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami-istri. 

Masing-masing memiliki hak yang sama dalam menentukan kewarganegaraannya. Jadi, 



suami-istri bisa berbeda kewarganegeraan seperti sebelum mereka melakukan 

perkawinan. 

Dalam UU 12/2006 dikenal pula : 

1) Asas Kewarganegaraan Tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan 

bagi setiap orang; 

2) Asas Kewarganegaraan Ganda, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda 

bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang (merupakan 

suatu pengecualian, karena pada dasarnya tidak boleh ada apatride, bipatride, lebih-

lebih multipatride). 

 

Beberapa asas khusus juga menjadi dasar dalam penyusunan undang-undang kewarganageraan di 

Indonesia, yaitu : 

1) Asas Kepentingan Nasional, adalah asas yang menentukan bahwa peraturan 

kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad 

mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan 

tujuan sendiri; 

2) Asas Perlindungan Maksimum, adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib 

memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan 

apa pun baik di dalam maupun di luar negeri; 

3) Asas Persamaan di Dalam Hukum dan Pemerintahan, adalah asas yang menentukan 

bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam 

hukum dan pemerintahan; 

4) Asas Kebenaran Substantif, adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya 

bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; 

5) Asas Nondiskriminatif, adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal 

ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, 

jenis kelamin, dan gender; 

6) Asas Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia, adalah asas yang 

dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, 



melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya, dan hak warga negara 

pada khususnya; 

7) Asas Keterbukaan, adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang 

berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka; 

8) Asas Publisitas, adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau 

kehilangan kewargaan RI diumumkan dalam Berita Negara RI agar masyarakat 

mengetahuinya. 

Pokok materi yang diatur dalam UU 12/2006 meliputi :  

1) Siapa yang menjadi WNI; 

2) Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan RI; 

3) Kehilangan kewarganegaraan RI; 

4) Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan RI; 

5) Ketentuan pidana.  

Perbedaan penentuan kewarganegaraan oleh setiap negara dapat menyebabkan masalah, yaitu 

munculnya : 

a. Apatride, yaitu istilah bagi orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan; 

b. Bipatride, yaitu istilah bagi orang-orang yang memiliki dua kewarganegaraan; 

c. Multipatride, yaitu istilah bagi orang-orang yang memiliki banyak kewarganegaraan 

(lebih dari dua). 

 

E. Warga Negara Indonesia 

 

Ketentuan mengenai kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 

1945 BAB X Pasal 26 : 

a. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang 

bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara; 

b. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di 

Indonesia. (Perubahan II/2000); 



c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undangundang. 

(Perubahan II/2000). 

Jadi, yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah : 

a. Orang-orang bangsa Indonesia asli; 

b. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara. 

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2), penduduk negara Indonesia terdiri dari dua, yaitu Warga 

Negara Indonesia (WNI), dan orang asing (WNA). Sebelumnya, berdasarkan Indische 

Staatsregeling 1927 Pasal 163, penduduk Indonesia adalah : 

a. Golongan Eropa, terdiri dari : 

1) Bangsa Belanda; 

2) Bukan bangsa Belanda, tetapi dari Eropa; 

3) Orang bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan Eropa. 

b. Golongan Timur Asing, terdiri dari : 

1) Tionghoa (Cina); 

2) Timur asing bukan Cina; 

c. Golongan Bumiputra, terdiri dari : 

1) Orang Indonesia asli dan keturunannya; 

2) Orang lain yang menyesuaikan diri dengan orang Indonesia asli. Sementara itu 

berdasarkan UU 12/2006 BAB II tentang Warga Negara Indonesia, tercantum dalam : 

Pasal 4 

Warga Negara Indonesia adalah : 

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

perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU 12/2006 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 WNI dan ibu WNA; 

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

e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayah Nya tidak 

mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan 

kewarganegaraan kepada anak tersebut; 



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

dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI; 

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

h. 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 

berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; 

i. Anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status 

kewarganegaraan ayah dan ibunya; 

j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya 

tidak diketahui; 

k. Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai 

kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; 

l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang 

karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan 

kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; 

m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan 

kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum 

mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. 

Pasal 5 

1) Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan 

asing, tetap diakui sebagai WNI; 

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

WNA berdasarkan penetapan pengadilan, tetap diakui sebagai WNI; 

Pasal 6 

1) Dalam hal status kewarganegaraan RI terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak 

berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin 

anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraanya. 



2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen 

sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundangundangan. 

3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan 

belas) tahun atau sudah kawin. 

Pasal 7 

 Setiap orang yang bukan WNI diperlakukan sebagai orang asing. 

 

F. Wujud Hubungan Warga Negara Dengan Negara 

 

 Wujud hubungan antara warga negara dengan negara adalah berupa peranan (role). 

Peranan tidak lain adalah tugas yang dilakukan dalam kedudukan/status sebagai warga negara. 

Status dimaksud meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. 

Demikian juga peranan, yaitu : 

1) Peranan Pasif, adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundangundangan 

yang berlaku. 

2) Peranan Aktif, adalah aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) dalam 

kehidupan bernegara, antara lain dalam mempengaruhi keputusan publik. 

3) Peranan Negatif, adalah aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara 

dalam masalah pribadi. 

4) Peranan Positif, adalah aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan negara dalam 

rangka memenuhi kebutuhan hidup. 

 

G. Hak Dan Kewajiban 

 

Hak dan kewajiban WNI tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 s/d 34. 

1. Hak-hak Warga Negara : 



a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. {Ps.27 Ayat 

(2)}; 

b. Hak membela negara. {Ps.27 Ayat (3)}; 

c. Hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. (Ps. 28). Lebih lanjut 

dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya UU No. 9/1998 tentang 

Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, UU No. 40/1999 tentang 

Pers, UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, UU No. 10/2008 

tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 2/2008 tentang 

Parpol, UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dll. 

d. Hak kemerdekaan memeluk agama. {Ps.29 Ayat (1) dan (2)}. Dijabarkan dalam UU 

No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dll. 

e. Hak dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. {Ps.30 Ayat (1)}. Dijabarkan 

antara lain dalam UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU No. 3/2002 

tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 34/2004 tentang TNI, dll. 

f. Hak untuk mendapatkan pengajaran (pendidikan). {Ps.31 Ayat (1) dan (2)}. 

Dijabarkan dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas dan UU No. 14/2005 tentang 

Guru dan Dosen; 

g. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional. {Ps.32 Ayat (1)}; 

h. Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. {Ps.33 Ayat (1), (2), 

(3), (4), dan (5)}; 

i. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. (Ps.34). 

2. Kewajiban Warga Negara : 

a. Mentaati hukum dan pemerintahan. {Ps.27 Ayat (1)}; 

b. Membela negara. {Ps.27 Ayat (3)}; 

c. Dalam upaya pertahanan negara. {Ps.30 Ayat (1)}. 

d. Membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga negara; 

e. Menhormati hak asasi orang lain (Ps. 28); 

f. Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan UU untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; 

g. Mengikuti pendidikan dasar. 

3. Hak Negara terhadap Warga Negara : 



a. Hak negara untuk ditaati (hukum dan pemerintahan); 

b. Hak negara untuk dibela; 

c. Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

4. Kewajiban Negara terhadap Warga Negara : 

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 

b. Memajukan kesejahteraan umum; 

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; 

d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial; 

e. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya, 

serta kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu; 

f. Membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar; 

g. Mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional; 

h. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan 

APBD; 

i. Menjamin sistem hukum yang adil; 

j. Menjamin hak asasi warga negara; 

k. Memberi dan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 

kemanusiaan; 

l. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 

agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat 

manusia; 

m. Memajukan kebudayaan di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan 

masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; 

n. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional; 

o. Menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hidup 

orang banyak; 

p. Memelihara fakir miskin dan anak-anak telantar; 



q. Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan palayanan 

umum lainnya yang layak. 

Yang perlu dibedakan adalah antara hak warga negara dengan hak asasi manusia, yaitu : 

1. Hak Warga Negara : 

a. Hak yang ditentukan dalam konstitusi suatu negara; 

b. Muncul karena ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku bagi 

orang yang berstatus sebagai warga negara; 

c. Dengan demikian hak warga negara untuk tiap negara akan berbeda. 

2. Hak Asasi Manusia : 

a. Hak-hak yang sifatnya mendasar yang melekat secara otomatis dengan 

keberadaannya sebagai manusia sejak lahir; 

b. Tidak diberikan oleh negara, tetapi justru negara harus menjamin keberadaannya; 

c. Karenanya berlaku universal di seluruh dunia. 

 

5. Tanggung jawab warga negara 

 Tanggung jawab warga negara merupakan pelaksanaan hak (right) dan kewajiban (duty) 

sebagai warga negara dan bersedia menanggung akibat atas pelaksanaannya tersebut. 

Bentuk tanggung jawab warga negara : 

- Mewujudkan kepentingan nasional 

- Ikut terlibat dalam memecahkan masalah–masalah bangsa 

- Mengembangkan kehidupan masyarakat ke depan (lingkungan kelembagaan) 

- Memelihara dan memperbaiki demokrasi 

 

6. Peran warga negara 

- Ikut berpartisipasi untuk mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan 

kebijaksanaan publik oleh para pejabat atau lembaga–lembaga negara. 

- Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. 

- Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. 



- Memberikan bantuan sosial, memberikan rehabilitasi sosial, mela- kukan pembinaan 

kepada fakir miskin. 

- Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. 

- Mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwa. 

- Menciptakan  kerukunan umat beragama. 

- Ikut serta memajukan pendidikan nasional. 

- Merubah budaya negatif  yang dapat menghambat kemajuan bangsa. 

- Memelihara nilai–nilai positif (hidup rukun, gotong royong, dll). 

- Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. 

- Menjaga keselamatan bangsa dari segala macam ancaman 

 

H. Pengertian Hak Asasi Manusia 

 

 Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Perancis dikenal dengan “droit de l’homme,” 

dalam bahasa Inggris “human right,” dan dalam bahasa Belanda “mensen rechten,” yang berarti 

hak-hak manusia 

 

1. Landasan Pengakuan HAM : 

a. Landasan langsung yang pertama : Kodrat manusia. Semua manusia sederajat, tanpa 

membedakan ras, suku, agama, bahasa, asalusul, adat-istiadat, dsb. 

b. Landasan kedua yang lebih mendalam : Makhluk ciptaan Tuhan YME. Semua manusia, 

bahkan seluruh yang ada di jagat raya, adalah ciptaan Tuhan YME. Karena itu di hadapan 

Tuhan manusia adalah sama, kecuali nanti pada amalnya. 

2. Ciri Pokok dan Hakikat HAM : 

a. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwariskan. Hak asasi manusia adalah 

bagian dari manusia secara otomatis; 

b. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul, 

ras, agama, etnik, pandangan politik, dsb. 

c. Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak membatasi 

atau melanggar hak orang lain. 



3. Ham Di Indonesia 

 Pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama sebagai manusia yang hidup di dunia 

telah disetujui dan diumumkan oleh Resolusi MU-PBB pada tanggal 10 Desember 1948 dalam 

“Universal Declaration of Human Right” (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia). 

sinya memuat 30 Pasal yang meliputi : 

a. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat. 

b. Hak memiliki sesuatu. 

c. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 

d. Hak menganut agama atau aliran kepercayaan. 

e. Hak untuk hidup. 

f. Hak untuk kemerdekaan hidup. 

g. Hak untuk memperoleh nama baik. 

h. Hak untuk memperoleh pekerjaan. 

i. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. 

 

I. Pengertian Demokrasi 

 

 Secara bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” yang 

berarti rakyat, dan “cratos” atau “cratein” yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, 

demokrasi adalah kekuasaan atau pemerintahan rakyat. 

 

Bentuk Demokrasi Dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara 

Ada dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan negara, antara lain : 

a. Pemerintahan Monarki (monarki mutlak, monarki konstitusional, dan monarki 

parlementer) 

b. Pemerintahan Republik : berasal dari bahasa latin, RES yang artinya pemerintahan dan 

PUBLICA yang berarti rakyat. Dengan demikian dapat diartikan sebagai pemerintahan yang 

dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak. 



Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan : 

Konsep ini berasal dari para filsuf Yunani. Pembagian bentuk pemerintahan 

menurut Plato (429-347), dibedakan menjadi : 

1. Monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang (Raja) sebagai 

pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. 

2. Tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin 

tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi sang pemimpin. 

3. Aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang dan 

dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. 

4. Oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang dan dijalankan 

untuk kelompok itu sendiri. 

5. Mobokrasi/Okhlokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi yang 

tidak tahu apa-apa, tidak berpendidikan, tidak faham tentang 

6. pemerintahan, sehingga pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan 

rakyat banyak. 

7. Demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk 

kepentingan rakyat banyak. 

Menurut Nicollo Machiavelli, bentuk pemerintahan ada dua, yaitu : 

1. Monarki, yaitu bentuk pemerintahan kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar Raja, 

Ratu, Sultan, atau Kaisar. Pengangkatan/penunjukannya berdasarkan keturunan atau 

pewarisan. 

2. Republik, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Presiden atau Perdana 

Menteri. Pengangkatan/penunjukannya berdasarkan pemilihan. 

Demokrasi Desa : 

Sejak dulu desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan 

kepala desa dan adanya rembug desa. Inilah yang disebut demokrasi asli. Demokrasi desa 

mempunyai lima unsur, yaitu : 

a. Rapat; 

b. Mufakat; 

c. Gotong-royong; 

d. Hak mengadakan protes bersama; 



e. Hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. 

Demokrasi desa tidak dapat dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern, akan tetapi dapat 

dikembangkan menjadi konsep demokrasi Indonesia yang modern. Menurut Hohamad Hatta, 

demokrasi Indonesia modern harus meliputi tiga hal, yaitu : 

a. Demokrasi di bidang politik; 

b. Demokrasi di bidang ekonomi, 

c. Demokrasi di bidang sosial. 

Demokrasi Pancasila : 

Semenjak negara Republik Indonesia berdiri tahun 1945, telah dianut dan dilaksanakan 

demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan sejak tahun 1966 demokrasi Pancasila. 

Sesuai dengan UUD 1945, memang seharusnya yang dianut dan dilaksanakan adalah demokrasi 

Pancasila. Nilai-nilai yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana tertuang dalam 

Pembukaan UUD 1945 adalah : 

a. Kedaulatan rakyat. Perhatikan bunyi kalimat pada elinea keempat, ”...yang terbentuk 

dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...” 

b. Republik. Perhatikan kalimat tersebut di atas pada kata Republik Indonesia; 

c. Negara berdasar atas hukum. Perhatikan kalimat pada alinea keempat selanjutnya, ”... 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 

dan keadilan sosial.” Perhatikan pula Penjelasan UUD 1945 dalam sistem pemerintahan 

negara, ”I. Indonesia ialah negara yang berdasar atas Hukum (Rechtsstaat); 1. Negara 

Indonesia berdasar atas Hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka 

(machtsstaat).” 

d. Pemerintahan yang konstitusional. Perhatikan kalimat, ”... maka disusunlah Kemerdekaan 

Kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...” UUD 1945 

adalah konstitusi negara! 



e. Sistem perwakilan. Perhatikan kalimat, ”... dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ...” yang adalah juga sila keempat 

Pancasila. 

f. Prinsip musyawarah. Perhatikan kalimat yang sama tersebut di atas; 

g. Prinsip Ketuhanan. Perhatikan kalimat, ”...dalam suatu susunan Negara Republik 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, 

...” yang tidak lain adalah sila pertama Pancasila. 

Perkembangan Demokrasi di Indonesia : 

 Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. Lahirnya konsep 

demokrasi dapat ditelusuri mulai pada sidang BPUPKI (1945) yang pada umumnya para 

founding father menghendaki bahwa negara Indonesia merdeka haruslah negara demokrasi. 

Perbedaan yang terjadi adalah mengenai hak-hak demokrasi warga negara. Pandangan pertama 

yang diwakili Mr. R. Soepomo dan Ir. Soekarno, menentang dimasukkannya hak-hak tersebut 

dalam konstitusi, sementara pandangan kedua yang diwakili Drs. Moh. Hatta dan Mr. Muh. 

Yamin, memandang perlu pencantuman hak-hak warga negara dalam undangundang dasar. 

Periodisasi pelaksanaan demokrasi Indonesia menurut Miriam Budiardjo (1997) adalah : 

a. Masa Republik I, disebut Demokrasi Parlementer; 

b. Masa Republik II, disebut Demokrasi Terpimpin; 

c. Masa Republik III, disebut Demokrasi Pancasila, yang menonjolkan system presidensial. 

Sementara itu menurut Afan Gaffar (1999), periodisasi dimaksud adalah : 

1. Periode masa Revolusi Kemerdekaan; 

2. Periode masa Demokrasi Perlementer (representative democracy); 

3. Periode masa Demokrasi Terpimpin (guided democracy); 

4. Periode masa Pemerintahan Orde Baru (Pancasila democracy).  

Perkembangan sampai saat sekarang dapat juga dibagi ke dalam periodisasi sebagai berikut (Dwi 

Winarno , 2006) : 

a. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru (1966-1998); 

b. Pelaksaan demokrasi masa Transisi (1998-1999); 

c. Pelaksaan demokrasi masa Reformasi (1999-sekarang). 

d. Pelaksanaan demokrasi masa Revolusi (1945-1950); 



e. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Lama : 

1. Demokrasi Liberal (1950-1959); 

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965). 

 

J. Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 

1. Pancasila sebagai ideologi negara 

 Telah disebutkan bahwa Pancasila merupakan falsafah bangsa sehingga ketika Indonesia 

menjadi negara, falsafah Pancasila ikut masuk dalam negara. Cita–cita bangsa tercermin dalam 

Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan demikian Pancasila merupakan Ideologi Negara. 

2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi 

 Kemerdekaan Indonesia merupakan momentum yang sangat berharga dimana bangsa kita 

bisa terlepas dari penjajahan. Tetapi kemerdekaan ini bukan kemerdekaan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia karena : 

a. Teks Proklamasi secara tegas menyatakan bahwa yang merdeka adalah bangsa Indonesia, 

bukan negara (karena tidak memenuhi syarat adanya negara dalam hal ini tidak adanya 

pemerintahan). 

b. Mengingat kondisi seperti ini, maka dengan segera dibentuk PPKI yang bertugas untuk 

membuat undang–undang. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945 telah terbentuk UUD 1945 

sehingga secara resmi berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi UUD 1945 

merupakan landasan konstitusi NKRI. 

3. Implementasi konsepsi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi 

- Pancasila : cita–cita dan ideologi negara 

- Penataan : supra dan infrastruktur politik negara 

- Ekonomi : peningkatan taraf hidup melalui penguasaan bumi dan air oleh negara untuk 

kemakmuran bangsa. 

- Kualitas bangsa : mencerdaskan bangsa agar sejajar dengan bangsa–bangsa lain. 

- Agar bangsa dan negara ini tetap berdiri dengan kokoh, diperlukan kekuatan pertahanan 

dan keamanan melalui pola politik strategi pertahanan dan kemanan. 



4. Konsepsi pertama tentang Pancasila sebagai cita–cita dan ideologi negara 

a. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi 

manusia. 

b. Kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus mendapatkan ridho Allah SWT karena 

merupakan motivasi spiritual yang harus diraih jika negara dan bangsa ini ingin berdiri 

dengan kokoh. 

c. Adanya masa depan yang harus diraih. 

d. Cita–cita harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

5. Konsepsi UUD 1945 dalam mewadahi perbedaan pendapat dalam masyarakat 

 Paham Negara RI adalah demokratis, karena itu idealisme Pancasila yang mengakui adanya 

perbedaan pendapat dalam kelompok bangsa Indonesia. Hal ini telah diatur dalam undang–

undang pelaksanaan tentang organisasi kemasyarakatan yang tentunya berdasarkan falsafah 

Pancasila. 

6. Konsepsi UUD 1945 dalam infrastruktur politik 

 Infrastruktur politik adalah wadah masyarakat yang menggambarkan bahwa masyarakat ikut 

menentukan keputusan politik dalam mewujudkan cita–cita nasional berdasarkan falsafah 

bangsa. Pernyataan bahwa tata cara penyampaian pikiran warga negara diatur dengan undang–

undang. 

 

K.  Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara 

 

 1. Situasi NKRI terbagi dalam periode–periode 

Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai 1965 disebut periode lama atau Orde Lama. 

Ancaman yang dihadapi datangnya dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak 

langsung, menumbuhkan pemikiran mengenai cara menghadapinya. Pada tahun 1954, terbitlah 

produk Undang–Undang tentang Pokok–Pokok Perlawanan Rakyat (PPPR) dengan Nomor 29 



Tahun 1954. Sehingga terbentuklah organisasi–organisasi perlawanan rakyat pada tingkat desa 

(OKD) dan sekolah-sekolah  (OKS). 

  Tahun 1965 sampai 1998 disebut periode baru atau Orde Baru. Ancaman yang dihadapi 

dalam periode ini adalah tantangan non fisik. Pada tahun 1973 keluarlah Ketetapan MPR dengan 

Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN, dimana terdapat penjelasan tentang Wawasan Nusantara 

dan Ketahanan Nasional. Lalu pada tahun 1982 keluarlah UU No. 20 Tahun 1982 tentang 

Ketentuan–Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, dengan adanya 

penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dari Taman Kanak–Kanak hingga 

Perguruan Tinggi. 

  Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode Reformasi, untuk menghadapi perkembangan 

jaman globalisasi maka diperlukan undang–undang yang sesuai maka keluarlah Undang–Undang 

Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kurikulum Pendidikan 

kewarganegaraan, yang kemudian pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah hubungan negara dengan warga negara, antara warga 

negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan 

Tinggi harus terus ditingkatkan guna menjawab tantangan masa depan, sehingga keluaran peserta 

didik memiliki semangat juang yang tinggi dan kesadaran bela negara sesuai bidang profesi 

masing-masing demi tetap tegak dan utuhnya NKRI.  

   Perguruan Tinggi perlu mendapatkan Pendidikan Kewarganegaraan karena Perguruan 

Tinggi sebagai institusi ilmiah bertugas secara terus menerus mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan Perguruan Tinggi sebagai instrumen nasional bertugas sebagai pencetak kader-kader 

pemimpin bangsa. 

   Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi diberikan pemahaman filosofi secara 

ilmiah meliputi pokok-pokok bahasan, yaitu : Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik 

dan Strategi Nasional. 
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