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BAB I 

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL 

 

Dasar : pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan); asas: apa yg akan 

dijadikan -- pembicaraan kita nanti; tindakan itu bertentangan dng -- 

demokrasi yg sebenarnya;. Coontoh : dasar negara. 

 

Ekaprasetia Pancakarsa : dalam bahasa sanserkerta,secara harfiah “eka”berarti satu 

atau tunggal,”prasetia” berarti janji atau tekad,”panca”lima dan “karsa” 

berarti kehendak yang kuat.dengan demikian Ekaprasetia adalah tekad 

yang tunggal untuk melaksanakan lima kehendak.Contoh kehendak untuk 

melaksanakan kelima sila dari pancasila. 

Ideologi : (A.S Hornby) seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori 

ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seseorang atau sekelompok 

orang.Contoh ideology pancasila 

 

Ideologi : (Fans Magnis Suseno) sebagai suatu system pemikiran dapat di bedakan 

menjadi ideology tertutup dan terbuka.Contoh ideology pancasila 

 

Ideologi : (Gunawan Setiardja) sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan 

seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.Contoh 

ideology pancasila 

 

Ideologi : (Patrick Cobertt) sebagai setiap struktur kejiwaan yang tersusun oleh 

seperangkat keyakinan mengenai penyelenggaraan hidup 

bermasyarakatbeserta pengorganisasiannya,seperangkat keyakinan 

mengenai sifat hakikat maanusia dan alam semesta yang ia hidup di 

dalamnya,suatu pernyataan pendirian bahwa kedua perangkat kenyakinan 

tersebut independen,dan suatu dambaan agar kenyakinan-keyakinaan 

tesebut dihayati dan pernyataan pendirian itu diakui sebagai kebenaran 

oleh segenap orang yang menjadi anggota penuh dari kelompok social 

social yang bersangkutan.Contoh ideologi pancasila 

 



Ideologi : (Soejono Soemargono) sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, 

kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut 

bidang:Politik, Social, Kebudayaan, dan Agama.Contoh ideology 

pancasila 

 

Ideologi : idea yaitu gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos berarti 

ilmu. Jadi, secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, 

ide. Dalam pngertian sehari-hari, idea disamakan dengan “cita-cita”. 

 

Ideologi terbuka : merupakan suatu pemikiran yang terbuka.Contoh ideology yang 

bersifat terbuka 

 

Ideology tertutup : suatu system pemikiran tertutup.Contoh ideology yang bersifat 

tertutup 

 

Nilai : Secara etimologi,nilai berasal dari kata value(Inggris)yang berasal dari kata 

valare(Latin)yang berarti kuat, baik, berharga.Dengan demikian secara 

sederhana,nilai(value)adalah sesuatu yang berharga.Contoh nilai materiil 

dan nilai vital. 

 

Nilai : sesuatu yang berharga,baik dan berguna bagi manusia.Nilai adalah suatu 

penetapan atau suatu kualitas yang menyangkut jenis dan minat.Nilai 

adalah suatu penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu hal yang 

dapat menjadi dasar penentu tingkah laku manusia,karena suatu itu: 

Berguna (useful); Keyakinan (belief); Memuaskan (satisfying); Menarik 

(interesting); Menguntungkan (profitable); Menyenangkan (pleasant); 

Contohnya gandum akan bernilai kemakmuran bila dibagikan dan 

diterima secara adil . 

 

Nilai materiil : sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.Contoh: uang 

 

Nilai vital : sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan 

kegiatan.Contoh: kesehatan 

 



Norma Agama : merupakan petunjuk hidup bagi manusia yang berasal dari Tuhan 

atau petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang di sampaikan 

melalui utusan-Nya (rasul/nabi) yang berisi perintah larangan atau 

anjuran. Contoh : hormatilah tamumu agar kamu selamat, beribadah di 

tempat ibadah, jangan berjudi, suka beramal, jangan berbuat riba dan 

seterusnya. 

 

Norma atau kaidah : aturan pedoman bagi manusia dalam perilaku sebagai 

perwujudan dari nilai. Contoh : norma agama, norma moral (etik), norma 

kesopanan dan norma hukum. 

 

Norma Hukum : pedoman hidup yang dibuat olhe badan yang berwewenang/ negara 

untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

berisi perintah dan larangan. Contoh : harus tertib, harus sesuai prosedur, 

dilarang mencuri, jangan mengambil milik orang lain, jangan 

menganiayah orang dan lainnya. 

 

Norma Kesopanan :  petunjuk yang timbul dalam pergaulan manusia dalam 

masyarakat atau pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan 

manusia dalam masyarakat. Contoh : tidak berkata kasar, menghormati 

orang yang lebih tua, menerima dengan tangan kanan, jangan berkata 

kotor dan jorok, dan jangan meludah di sembarang tempat dan lainya. 

 

Norma Kesusilaan :  petunjuk hidup yang bersumber dari hati sanubari manusia itu 

sendiri atau pedoman pergaulan hisup yang bersumber dari hati nurani 

manusia (insan kami), tentnag baik buruknya perbuatan. Contoh : 

berbuatlah baikt terhadap orang lain, berlaku jujur, jangan menghina 

orang lain, hormatilah orang tua dan menghargai orang lain dan lainya. 

 

Pancasila : Panca (lima), sila (dasar) yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa Esa, 

Kemanusian yang adil dan beradab,, Persatuan Indonesia, Kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan  dalam 

permusyawaraan/perwakilan serta Keadialan sosial bagi selutuh rakyat 

Indonesia. 



BAB II 

IDENTITAS NASIONAL 

 

Bangsa : sekelompok manusia yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah 

dan cita-cita yang sama, suatu bangsa juga harus terikat oleh tanah air 

yang sama (Ernest Renan). Contoh : Bangsa Indonesia 

 

Bangsa Indonesia (Ir. Soekarno) :  seluruh manusia yang menurut wilayahnya telah 

ditentukan untuk tinggal secara bersama di wilayah Nusantara dari ujung 

Barat (Sabang) samapi ujung Timur (Merauke) yang memiliki “ Le desir 

d’ être enemble” (pendapat Ernest Renan) dan Characltergemenschaft 

(pendapat Otto Van Bauer) yang telah menjadi satu. Contoh : penduduk 

pulau Sumatera, Jawa,Bali, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Nusa 

Tenggara serta penduduk dari Sabang dan Marauke. 

 

Bangsa  (politik) : suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka 

tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke 

luar dan ke dalam.Contoh bangsa Moro,bangsa Yahudi,bangsa Kurdi,dan 

bangsa Tamil. 

 

Bangsa  (sosiologis antropologis) : persekutuan hidup masyarakat yang berdiri 

sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa 

satu kesatuan ras,bahasa,agama,dan adat istiadat.Contoh nya Amerika 

serikat terdiri dari bangsa Negro,bangsa Indian,bangsa cina,bangsa yahudi 

dan lain-lainnya terdahulunya merupakan kaum pendatang.Srilanka terdiri 

dari bangsa Sinhala dan bangsa tamil.Bangsa Indonesia terdiri dari 

berbagai bangsa yang tersebar dari Acea sampai Irian jaya seperti 

batak,minangkabau,sunda,dayak,banjai dan sebagainya. 

 

Cultural unity : bangsa dalam pengertian antropologi/sosiologi.Contoh Negara 

Amerika Serikat yang banyak kedatangan bangsa-bangsa di dunia. 

 

Fungsi Negara :  gambaran apa yang dilakukan negara untuk mencapai tujuannya. 

Contoh : negara memiliki fungsi dalam membuat peraturan, 



melaksanakan peraturan yang telah dibuat dan mengurusi urusan luar 

negeri dan urusaran perang serta damai. 

 

Identitas : berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengerian harfiah; ciri, 

tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu 

sehingga membedakan dengan yang lainnya. Contoh : Identitas diri, 

identitas negara, identitas sekolah dan lain-lain 

 

Identitas Nasional : yaitu indentitas kebangsaan ; lebih merujuk pada identitas 

bangsa dalam pengertian politik. Contoh : Indentitas negara Indonesia 

yaitu Bahasa nasonal atau bahasa persatuan yaiti bahasa 

Indonesia,Bendera Negara yaitu Sang Merah Putih,Lagu kebangsaan 

yaitu Indonesia Raya,Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila,Semboyan 

Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika,Dasar falsafah yaitu Pancasila dll. 

Manusia : adalah zoon  politicon yang artinya manusia adalah makhluk yang 

berkelompok (Aristoteles (filsuf Yunani)). Contoh: manusia yang 

bersosialisasi dengan manusia lainnya. 

 

Model mutakhir : berawal dari adanya Negara terdahulu yang terbentuk mulai proses 

tersendiri,Contoh kemunculan Negara Amerika Serikat pada tahun 1776. 

 

Model ortodoks : bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu,untuk kemudian 

bangsa itu membentuk satu Negara tersendiri.Contoh Negara Yahudi 

berupaya mendirikan Negara Israel untuk bangsa Yahudi. 

 

Nasional : kata nasional merajuk pada konsep kebangsaan; Nasional menunjukan 

pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar 

dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, dan 

sebagainya. Contoh: Indonesia 

 

Nasionalisme : Nasionalisme dalam arti luas adalah suatu paham cinta bangsa dan 

negara lain tanpa merendahkan bangsa dan negara lain atau tetap 

menghormati kedaulatan suatu bangsa dan negara lain. Nasionalisme 

dalam arti sempit adalah paham yang mengagung-agungkan bangsa 



sendiri dengan merendahkan bangsa dan negara lain. Nasionalisme dalam 

arti sempit sering disebut Chauvenisme. Contoh : bersikap nasionalisme 

terhadapat bangsa sendri demi mendapat kemakmuran bangsa, sikap 

saling menghormati antar negara.    

 

Negara :  organisasi kekuasaan yang teratur; organisasi yang mempunyai kekuasaan 

yang bersifat memaksa dan memonopoli; organisasi untuk mengurus 

kepentingan bersama dalam masyarakat; dan persekutuan yang 

mempunyai wilayah tertentu dan yang dilengkapi dengan alat   

perlengkapan negara. Contoh : negara Indonesia, Nrgara Australia, 

Negara Jepang, Negara Malaysia dan lain-lain. 

 

Negara kebangsaan modern : Negara yang pembentukannya didasarkan pada 

semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu 

masyarakat untuk membangun suatu masa depan bersama di bawah satu 

Negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbede-beda 

agama,ras,etnik,atau golongannya.Contoh Negara Singapura, negara 

Malaysia, negara Inndonesia dan lainnya 

 

Peleburan(Fusi): suatu penggabungan dua atau lebih Negara menjadi Negara 

baru.Contoh Jerman Barat dan Jerman Timur bergabung menjadi Negara 

Jerman. 

 

Pemecahan : terbentuknya Negara-negara baru akibat terpecahnya Negara lama 

sehingga Negara sebelumnya menjadi tidak ada lagi.Contoh Yugoslavia 

terpecah menjadi Negara Serbia,Bosnia,Montenegro.Uni Soviet terpecah 

menjadi banyak Negara baru.Cekoslovakia terpecah menjadi Negara 

Ceko dan Slovakia. 

 

Pemerintah yang berdaulat : penyelanggara negara yang memiliki kekuasaan 

menyelenggarakan pemerintahan di negara tersebut. Contoh : Pemerintah 

Indonsia yang berdaulat untuk mensejahterahkan rakyatnya. 

 

Pemisahan diri : memisahnya suatu bagian wilayah Negara kemudian terbentuk 



Negara baru.Contoh India kemudian terpecah menjadi India,Pakistan.dan 

Bangladesh. 

 

Penaklukan atau occupatie : suatu daerah yang tidak dipertuan kemudian diambil 

alih dan didirikan Negara di wilayah itu.Contoh Liberia adalah daerah 

kosong yang dijadikan Negara oleh para budak Negro yang telah 

dimerdekakan orang Amerika. 

 

Penyerahan atau pemberian : pemberian kemerdakaan kepada suatu koloni oleh 

Negara lain yang umumnya adalah bekas jajahan.Contoh Kongo di 

merdekakan oleh Prancis 

 

Perjuangan : hasil karya dari rakyat suatu wilayah yang umumnya dijajah Negara 

lain kemudian memerdekakan diri.Contoh Indonesia yang melakukan 

perjuangan revolusi sehingga mampu membentuk Negara merdeka. 

 

Political unity : bangsa dalam pengertian politik kenegaraan.Contoh bangsa 

Indonesia,bangsa india,dan bangsa Malaysia. 

 

Rakyat : semua orang yang beradadan berdiam dalam suatu negara yang disebut 

penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan negara yang bersangkuatn. 

Contoh : rakyat Indonesia, Rakyat Amerika, Rakyat Malaysia,  

 

Unsur deklaratif : unsur yang sifatnya menyatakan,bukan unsur yang 

mutlak.Contoh:  memaksa yaitu memiliki kekuasaan untuk 

menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara 

ilegal, monopoli yaitu memiliki hak menetapkan tujuan bersama 

masyarakat , dan mencakup semua yaitu semua peraturan dan kebijakan 

negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. 

 

Wilayah : daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal bagi 

rakyat negara. Wilayah juga menjadi sumber kehidupan rakyat negara. 

Wilayah juga mencakup daratan, lautan, udara dan wilayah 

ekstrteritorial. Contoh: wilayah Indonesia, wilayah Amerika dan lain-lain 



BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 

 

Apatride : adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai      

kewarganegaraan.Contoh orang berada di Negara yang memakai dasar 

ius soli. 

 

Asas : dasar (sesuatu yg menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); pada -- nya, 

saya setuju dng pendapat Saudara; 2 dasar cita-cita (perkumpulan atau 

organisasi): sebelum memasuki suatu organisasi, kita harus tahu -- dan 

tujuannya; 3 hukum dasar: tindakannya itu melanggar -- kemanusiaan;. 

Contoh : asas manfaat,  asas ius soli, asas ius sanguinis, asas persamaan 

hukum, asaspersamaan derajat dan lain-lain. 

 

Asas ius sanguinis : asas yang menetapkan kewarganegaraan seorang menurut 

pertalian atau keturunan dari orang yang bersangkutan.Contoh seorang 

warga Indonesia yang melahirkan  di Negara Amerika, sehingga anaknya 

merupakan keturunan dari warga negara Indonesia.. 

 

Asas Ius secara terbatas : asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan 

Negara tempat kelahiran,yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Contoh 

seseorang yang lahir di Indonesia maka kewarganegaraan indonesia 

 

Asas Ius Soli :  bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana 

orang tersebut dilahirkan.Contoh : anak yang lahir di Amerika maka 

status anak tersbut merupakan dengan kewarganegaraan Amerika. 

 

Asas kewarganegaraan ganda terbatas  : asas yang menentukan kewarganegaraan 

ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

undang-undang ini. Contoh seseorang berkewarganegaraan Indonesia dan 

Amerika 

 

Asas kewarganegaraan tunggal : asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi 

setiap orang.Contoh seseorang hanya berkewarganegaraan Indonesia 



 

Bi patride : adanya seorang penduduk yang memiliki dua macam kewarganegaraan 

sekaligus(kewarganegaraan rangkap atau dwi kewarganegaraan).Contoh 

seseorang keturunan bangsa B yang negaranya menganut asas ius 

sanguinis lahir di Negara A, dimana berlaku asas ius soli. 

 

Hak : Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung 

kepada kita sendiri. Contohnya : hak mendapatkan pengajaran, hak 

mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya, hak mencari pekerjaan yang 

layak, hak mengeluarkan pendapat dan lain-lain. 

 

Kewajiban : Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Contohnya : melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau 

melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaikbaiknya dan 

sebagainya, kewajiban membayar pajak, kewajiban membangun baksa 

dan negara menjadi lebih baik. 

 

Kewarganegaraan : (citizenship) memiliki arti keanggotaan yaang menunjukan hu                                                                

bungan atau ikatan anatar negara dengan warga negara. Contoh: 

kewarganegaraan Amerika Serikat, Kewarganegraan Indonesia, dan lain-

lain 

 

Multipatride : istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan 

banyak(Lebih dari dua).Contoh orang yang memiliki kewarganegaraan 

Indonesia dimana dia dilahirkan di Amerka sehingga memiliki 

kewarganegaraan Amerika. 

 

Penduduk : mereka yang menetap dalam suatu wilayah negara. Bukan penduduk 

yaitu mereka   yang   berada   dalam   suatu   wilayah   negara   hanya 

sementara waktu. Contoh: penduduk pulau Jawa, penduduk Indonesia, 

penduduk Sumatera Selatan dan bukan penduduk Indonesia. 

 

Peranan : tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki, dalam hal ini 

sebagai warga negara. Secara teori, status warga negara yang meliputi 



status pasif, aktif, negatif dan positif. Contoh : peranan yang pasif, aktif, 

negatif dan positif. 

 

Peranan Aktif : merupakan aktivitas warga negara utnuk terlibat (berpartisipasi) 

serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam 

mempengaruhi keputusan publik. Contoh: warga negara berperan aktif 

dalam meningkatkan kebrsihan lingkungan dengan mengadakan kerja 

bakti bersama. 

 

Peranan negatif :  merupakan aktifitas warga negara untuk menolak campur tangan 

negara dalam persoalan pribadi. Contoh : warga negara yang berhak 

mengatasi masalahnya sendiri tanpa ikut campur tangan negara. 

 

Peranan Pasif : kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Contoh: peranan warga negara dalam mematuhi peraturan 

lalu lintas yang berlaku. 

 

Peranan positif :  merupakan aktifitas warga negara untuk meminta pelayanan dari 

negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh : warga negara yang 

sakit berhak untuk memndapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan 

layak bagi mereka pada fasilitas kesehatan yang disediakan negara. 

 

Pewarganegaraan : tata cara bagi orabg asing untuk memperoleh kewarganegaraan 

Republik Indonesia melalui permohonan.Contoh permohonan 

pewarganegaraan Indonesia bagi anak yang lahir di Arab Saudi. 

 

Warga : mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi 

perkumpulan. Contoh : warga desa, warga kota, warga negara, warga 

masyarakat, warga bangsa dan warga dunia. 

 

Warga negara : mereka   yang    berdasarkan   hubungannya   dengan   pemerintah 

negaranya yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari 

suatu negara; warga negara juga berarti warga atau anggota dari suatu 

negara. Contoh: warga negara Indonesia, warga negara Jepang  

 



BAB IV 

NEGARA DAN KONSTITUSI 

 

Amandemen : amendment (bahasa Inggris) = perubahan; mengubaha atau 

mengadakan perubahan. Contoh : Amademen Pertama terjadi pada 

sidang umum MPR Tahun 1999, Disahkan 19 Oktober 1999 , Amademen 

Kedua Terjadi pada sidang Tahunan MPR, Disahkan 18 agustus 2000, 

Amademen Ketiga Terjadi pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 10 

November 2001, serta Amademen Keempat Terjadi pada Sidang 

Tahunan MPR, Disahkan 10 Agustus 2002. 

 

Desentralisasi :  berasal dari kata De dan Centrum yang artinya lepas atau melepas; 

kekuasaan pemerintahan yang lepas dari pemerintah pusat. Contoh : 

negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desantralisasi 

dalam penyelanggaraan kekuasaanya. 

Eksekutif : cabang pemerintahan bertanggung jawab mengimplementasikan, atau 

menjalankan hukum. Misalnya: Figur paling senior secara de facto dalam 

sebuah eksekutif merujuk sebagai kepala pemerintahan. Eksekutif dapat 

merujuk kepada administrasi, dalam sistem presidensiil, atau sebagai 

pemerintah, dalam sistem parlementer. 

 

Hukum Dasar : atau kostitusi yaitu berisi atauran dan ketentuan tentang hal-hal yang 

mendasar dalam kehidupan negara. Contoh : di dalam kostitusi biasanya 

akan ditemukan adanya badan legislatif, cakupan kekuasaan  badan 

legislatif tersebut dan prosedur penggunaan kekuasaannya, demikian pula 

dengan lembaga eksekutif dan yudikatif. Konstitusi (hukum dasar) 

dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. 

Konstitusi (hukum dasar) dalam arti sempit meliputi undang-undang 

dasar atau hukum dasar tertulis. Misalnya: Undang-undang dasar. 

 

Konstitusi : constituer (Bahasa Prancis) yaitu membentuk atau pembentukan suatu 

negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara; negara atau 

menyusun dan menyatakan suatu negara; peraturan dasar(awal) mengenai 



pembentukan negara; hukum dasar dan undang undang dasar. Contoh: 

UUD 1945 

 

Konstitusinalisme : suatu proses interpretasi yang dilakukan dalam suatu masyarakat, 

yang para anggotanya ikut berpartisipasi dalam kekuasaan politik dan 

secara bersama berusahan menetapkan apa yang oleh konstitusi 

diizinkan atau dipersyaratkan dalam kaitannya dengan persoalan 

spesifik. Misalnya: konstitusionalisme Indonesia. 

 

Lasalle : penganut paham yang menyamakan konstitusi dengan undang-undang 

dasar. Contoh golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam 

masyarakat seperti : kepala Negara 

 

Legislatif :  badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Contoh: 

parlemen(Contoh DPR,DPD dll), kongres, dan asembli nasional. Dalam 

sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menujuk eksekutif. 

Dalam sistem Presidentil, legislatif adalah cabang pemerintahan yang 

sama, dan bebas, dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan 

hukum, legislatif juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan 

menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. dan kadang menulis 

perjanjian dan memutuskan perang. 

 

Monarchomachen : suatu aliran yang membenci kekuuasaan raja yang mutlak. 

Contoh: golongan calvinis yang menuntut pertanggung jawaban raja. 

 

Nagara kesatuan : Negara yang bersusunan tunggal yaitu suatu bentuk Negara yang 

tidak terdiri atas Negara-negara bagian atau Negara yang didalamnya 

tidak terdapat daerah yang bersifat Negara.Contoh : Negara Indonesia. 

Negara Federal : sebuah bentuk pemerintahan dimana beberapa negara bagian 

bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Contoh: Negera Rusia, 

Jerman. 

 

Pemerintah (arti luas) : perbuatan yang memerintah yang dilakukan oleh badan 



legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka 

mencapai tujuan penyelenggaraan Negara. Contoh badan legislatif, 

eksekutif dan yudikatif 

 

Pemerintahan (arti sempit) : perbuatan memerintah yang dilakukuan oleh badan 

eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan 

penyelenggaraan Negara.Contoh DPR,DPRD, MPR dan lainnya. 

 

Pemerintahan yang demokratis : pemerintahan yang menempatkan kewenangan 

tertinggi berada di tangan rakyat,kekuasaan pemerintah harus dibatasi, 

dan hak-hak individu harus dilindungi.Contoh pemerintahan Indonesia  

 

Presiden : penyelenggara pemerintah Negara tertinggi di bawah majelis.Contoh: 

presiden RI sekarang (Susilo Bambang Yudoyono) 

 

Sistem parlementer : sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan 

penting dalam pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang mengangkat 

perdana menteri dan menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan 

mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Contoh : Australia, Austria, 

Belgia, Kanada, Denmark, Jerman, Irlandia, Belanda, Inggris, Selandia 

Baru, Italia. 

 

Sistem Presidensil : dimana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan 

seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya 

pemerintahan., namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi 

simbol kepala negara saja. Contoh :Amerika Serikat, Filipina, Indonesia 

dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah. 

 

Undang-Undang(formal) : suatu keputusan yang berasal dari kekuasaan tertinggi 

negara. Contoh UUD 1945. 

 

Yudikatif : 1 bersangkutan dng fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan; 2 

bersangkutan dengan badan yang bertugas mengadili perkara. Misalnya : 

badan hukum dan pengadilan. 

 



BAB V 

DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI 

 

Aristokrasi : suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang 

yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. 

  

Demokarsi : berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang bearati rakyat dan cratos 

atau creatin yang berarti pemerintahan atau kekuasaaan. Jadi demokarasi 

adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat atau pemerintahan dari 

rakyat, untuk rakya dan oleh rakyat. Contoh : pemerintahan Indonesia 

menggunakan pemerintahan yang demokrasi. 

 

Demokrasi langsung : paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga 

Negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan 

umum dan undang-undang.Contoh musyawarah untuk mencapi mufakat 

 

Demokrasi Pancasila : demokrasi yang diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur 

Pancasila. Demokrasi Pancasila berdasarkan Pancasila meliputi bidang-

bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian 

masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan 

pemusyawaratan untuk mencapai mufakat. Contoh: musyawarah desa 

yang dilandasi dengan pancasila yaitu  sila ke 4 untuk mencapai 

kepentingan bersama. 

 

Demokrasi tidak langsung : paham demokrasi yang dilaksanakan melalui system 

perwakilan.Contoh: pemilihan umum tidak secara langsung yaitu suara 

rakyat diwakilkan oleh perwakilan rakyat yang ada di parlemen dan 

hasilnya berdasarkan keputusan rakyat. 

 

Demokratisasi : penerapan-penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi 

pada setiap kegiatan negara. Contoh: demokratisasi pada rapat MPR dan 

DPR yang menggunakan prinsip demokrasi yaitu penyapain aspirasi 

rakyat. Contoh : pemrintahan Indonesia yangdemokratisasi. 

 

Masyarakat yang demokratis : masyarakat yang perilaku hidup baik keseharian 



dan kenegaraannya dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Contoh : 

masyarakat yang memiliki nilai-nilai demokrasi meliputi damai dan 

sukarela,adil,menghargai perbedaan,menghormati kebebasan,memahami 

keanekaragaman,teratur,paksaan yang minimal dan memajukan ilmu. 

 

Mobokrasi/Okhokrasi : suatu bentuk pemerintahn yang dipegang oleh rakyat tetapi 

rakyat yang tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak berpendidikan dan 

rakyat yang tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya 

pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat 

banyak. Contoh : tidak ada contoh negara. 

 

Monarki : suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sesorang sebagai 

pemimpin tertinggi dan dijalankan dengna kepentingan rakyat banyak. 

Monarki bersifa kerajaan yaitu umumnya negaranya bergelar raja, ratu 

kaisar atau sultan. Contoh ; Inggris, Malaysia, Jepang, Arab Saudi dan 

Thailand. 

 

Oligarki : suatu bentuk pemerintahan yang dipegang dan dijalankan oleh kelompok 

itu sendiri. Contoh; tidak ada. 

 

Republik  : bentuk pemerintaha yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana 

menteri. Contoh: Amerika Serikat, Republik Indonesia, India, Prancis, 

dan Korea 

 

Sistem Politik (pemerintah) demokrasi : sistem pemerintah dalam suatu 

pemerintah dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip 

demokrasi. Contoh : sistem politik di Indonesia menggunakan sistem 

demokrasi yaitu oleh rakyat, dari rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat 

yang dilakukan bersama-sama pemerintahan. 

 

Tirani : bentuk pemerintahan yang dipegang sebagai pemimpin tertingi dan 

dijalankan untuk kepentingan pribadi. Contoh: tidak ada negara yang 

menganut sistem tirani. 

 



BAB VI 

NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 

Aliran Liberalism (Mirriam Budiardjo,1977) : pemerintah yang tidak turut 

campur dalam urusan warga negaranya, kecuali dalam hal menyangkut 

kepentingna umum sperti becana alam, hubungna luar negara dan 

pertahann negara. Contoh : aliran Liberalism pada Negara Amerika 

Serikat. 

 

Hak Delegasi : membuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. 

Contoh: Forum MUI memintah kepada MPR dan DPR untuk 

mengesahkan peraturan perundang-undangan anti porno aksi dan porno 

grafi. 

 

Hak Inisiatif :  hak untuk mengajukan rancangan undang-undang tanpa terlebih 

dahulu persetujuan parlemen, meskipun dibatasi kurun waktu tertentu. 

Contoh : suatu forum yang menginginkan peraturan perundang-undangan 

anti porno aksi dan porno grafi disahkan oleh parlemen. 

 

HAM atau hak asasi manusia : hak dasar atau hak kodrat yang dimiliki manusia 

sejak lahir sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang haru dihormati 

dan dilindungi. Contoh : hak asasi pribadi ( hak kemerdekaan, hak 

menyatakan pendapat, hak memeluk agama), hak asasi politik ( memilih 

dan pilih, hak berserikat, hak berkumpul), hak ekonomi (hak memiliki 

sesuatu, hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, hak mendapat hidup 

yang layak), hak asasi sosial dan kebudayaan (hak mendapatkan 

pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, mengembangkan 

kebudayaan, hak berekspersi), hak untuk mendapatkan perlakuan yang 

sama dalam hukum dan pemernahan, serta hak untuk mendapat perlakuan 

yang sama dalam tata cara perasdilan dan perlindungan. 

 

Hukum : peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang 

supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi 

yang tegas berupa hukuman terhadap yang tidak menaatinya. Contoh: 



hukum adat, hukum pidana, dan lain-lain. 

 

KomNas HAM : lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan 

lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan 

pengkajian,penelitian,penyuluhan,pemantauan,dan mediasi hak asai 

manusia.Contoh : Komnas HAM yang meningkatkan perlindungan dan 

penegakkan hak asasi manusia yang terdapat di Jakarta. 

 

Lembaga swadaya masyarakat(LSM) : organisasi atau lembaga yang secara 

khusus dibentuk oleh masyarakat dengan tugas perlindungan dan 

penegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Contoh:  KONTRAS 

(Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan), YLBHI  (Yayasan 

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), ELSAM (Lembaga Studi dan 

Advokasi Masyarakat), dan HRW (Human Right Watch). 

 

Negara hukum : terjemahan dari Rechsstaat atau Rule of law yaitu negara yang 

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahnya didasarkan atas 

hukum.Contoh Negara Indonesia, Negara Malaysia, Negara Amerika 

Serikat 

 

Negara hukum formil : Negara hukum dalam sempit yaitu Negara yang membatasi 

ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat 

Negara.Contoh : Negara yang bersifat pasif 

 

Negara hukum materiil(Negara hukum modern) : Negara yang pemerintahnya 

memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga 

dengan dasar bahwa perintah ikut bertabnggung jawab terhadap 

kesejahteraan rakyat. Contoh : Negara yang bersifat aktif dan mandiri. 

 

Pengadilan HAM : pengadilan khusus terhadap khusus terhadap pelanggaran hak 

asasi manusia yang berat. Contoh : Pengadilan HAM di Indonesia. 

Peraturan Daerah : peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan 

menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Contoh: 

peraturan pemerintah daerah Kota Prabumulih. 



BAB VII 

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA 

 

Geopolitik :  berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang berarti bumi dan tidak lepas 

dari pengaru letak serta kondisi geografis bumi yang menjadi wilayah 

hidup. Jadi, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara 

faktor-faktor geografis, strategis dan politik suatu negara, sedang 

implementasinya diperlukan suatu strategis yang bersifat nasional 

(Ermaya Suaradinata,2001). Contoh : geopolitik juga digunakan negara 

Indonesia 

 

Isi (Content) : aspirasi bansa yang berkemang di masyarakat dan cita-sita serta ujuan 

nasional. Contoh: cita-cita dan tujuan nasional yang terdapat pada 

Pembukaan UUDD 1945 

 

Laut Teritorial :  jalur laut selebar 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pangkal 

kepulauan yaitu laut teritorial Indonesia. 

Nusantara :  berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan 

pulau. Antara artinya menunjukan letak anatar dua unsur. Nusantara 

artinya kesatuan kepulauan yang terletak anatar dua benua, yaitu enua 

Asiadan Australia dan dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. 

Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. 

 

Otonomi daerah :  kesatuan masyarakat hukum yang mepunyai batas daerah 

tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republih Indonesia. Contoh : 

daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota. 

 

Tata Laku (conduct) : hasil interaksi anatar wadah dan isi yang terdiri dari tata laku 

batinia dan lahiriah. Contoh tata laku batinia mencerminkan jiwa, 

semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tat 

laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari 

bangsa Indonesia. 



Visi : keadalan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Contoh : 

visi bangsa Indonesia, Visi Universitas Sriwijaya. 

 

Wadah (Contour) :  tempat kehidupan bermsyarakat, berbangsa, dan bernegara 

yang memiliki sifat serbanusantara dengan kekayaan alam dan penduduk 

serta aneka ragam budaya. Contoh: wilayah Indonesia yang menjadi 

wadah kehidupan rakyatnya. 

 

Wawasan : berasal dari kata wawas  yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti 

pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Wawasan juga berarti 

cara pandang, cara pengelihatan. Contoh: wawasan nusantara. 

 

Wawasan Nusantara (GBHN 1998) : cara pandang dan sikap bangsa Indonesia 

mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakn persatuan dan 

kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Contoh : wawasan 

nusantara pada negara Indonesia 

 

Wawasan nusantara (Kelompok Kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan 

menjadi Tap.MPR, yang dibuat Lemhanas tahun 1999): cara pandang 

dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba 

beragam dan bernilai strategis dengna mengutamakan persatuan dan 

kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggraan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. 

Contoh : wawasan nusantara pada negara Indonesia 

 

Wawasan Nusantara (Pof.Wan Usman): cara pandang bangsa Inodnesia mengenai 

diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek 

kehidupan yang beragam. Contoh : wawasan nusantara pada negara 

Indonesia 

 

Wilayah Daratan : daerah di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di 

dalam tanah permukaan bumi. Contoh : Indonesia memiliki wilayah 

daratan yang berbatasan dengan Malaysia (Serawak dan Sabah), Papua 



Nugini, dan Timor Leste. 

 

Wilayah Udara : wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan (perariran) 

negara itu. Contoh : wilayah udara Indonesia. 

 

Wawasan Nusantara (etimologis) : berasal dari kata wawasan dan 

nusantara.wawasan beasal dari kata mawas(Bahasa jawa)yang berarti 

pandangan,tinjauan atau penglihatan indawi,wawasan artinya pandangan, 

tinjauan, penglihatan, tanggap indawi.Nusantara berasal dari kata nusa 

dan antara.nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan.Antara artinya 

menunjukkan letak antara dua unsur.Nusantara artinya kesatuan 

kepulauan yang terletak antara dua benua.Contoh benua Asia dan benua 

Australia dan dua samudra yaitu samudra Hindia dan pasifik. 

 

Politik devide et impera : politik pecah belah penjajah terhadap bangsa 

Indonesia.Contoh politik yang pernah di lakukan oleh belanda 

 

Daerah yang bersifat otonom : daerah yang boleh mengurus rumah tangganya 

sendiri. Contoh : daerah kota Prabumulih. 

 

Asas desentralisasi : asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang di tugaskan kepada pemerintah daerah dengan 

kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang member tugas.Contoh 

asas desentralisasi pemerintah daerah kota. 

 

Asas dekonsentrasi : asas yang menyatakan adanya pelimpahan wewenang 

pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil 

pemerintah dan atau kepada instansi vertical diwilayah tertentu.Contoh 

asas dekonsentrasi pemerintah provinsi. 

 

Wilayah administrasi atau wilayah : lingkungan kerja perangkat pemerintah yang 

menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. Contoh: wilayah 

administrasi kota Prabumulih, wilaya kota administrsi kota Palembang, 

kota administrasi kota Jakarta 

 



BAB VIII 

KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI INDONESIA 

 

Ancaman militer : ancaman yang mengunakan kekuatan bersenjata yang 

terorganisasi yang dinalai memepunyai kemampuan yang  membahayakan 

kedaulatan negara, kutuhan wilayah negara, keselamatan lingkungan. 

Contoh: ancanman teroris terhadap negara Indonesia. 

 

Bela Negara : kegiatan yang dilakukan dari bagian anggota negara dan merupakan 

kewajiban dalam mebelah negaranya  tersebut. Contoh: rakyat Indonesia 

berjuang membela negaranya dari penjajahan negara Jepang.  

 

Geostrategi : suatu cara atau pendekayan atau memanfaatkan kondisi lingkungan 

untuk mewujudkan cita-cita proklamasikan dan tujuan nasional. Contoh : 

Indonesia menggunakan geostrategi untuk mencapai ketahanan nasional 

demi terwujudnya tujuan nasional 

. 

Globalisasi (dalam arti literal) : sebuah perubahan sosial, berupa bertambahnya 

keterkaitan di anatar masyarakat dan elemen-elemennya yang terjadi 

akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi di bidang transportasi 

dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi 

internasional. Contoh : globalisasi dalam bidang teknologi yaitu internet. 

 

Globalisasi : berasal dari kata global yang artinya universal atau internasional dalam 

artian globalisasi mempunyai karekteristik yang sama dengan 

internasional. Selain itu, globalisasi adalah proses sosial yang muncul 

sebagai akibata dari kemajuan dan inovasi serta perkembangan 

komunikasi dan informasi. Contoh: kemajuan dibidang komunikasi yaitu  

kita dapat berkomunikasi dengan individu yang ada di negara seberang 

dengan menggunankan ponsel atau fasilitas internet. 

 

Ideologi  (Ramlan Surbakti,1999): seperangkat gagasan, ide, cita dari sebuah 

masyarakat tentang kebaikan bersama yang di rumuskan dalam bentuk 

tujuan yang harus dicapai dan cara-carayang digunakan untuk mencapai 



tujuan itu. Contoh: ideologi Nasional Indonesia. 

 

Integral : pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek/isi, baik pada saat 

membangun maupun pemecahan masalah kehidupan. Contoh: ketahanan 

nasional dengan pendekatan yang integral. 

 

Karakter Nasional : menunjukan ciri-cri khusus yang dmiliki suatu bangsa sehingga 

bisa dibedakan dengan bangsa lain. Contoh : Indonesia merupakan 

negara kepulauan yang merupakan karekternya. 

 

Ketahanan ekonomi : kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan 

demokrasi ekonomi yang berdasarkan pancasila yang mengandung 

kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. 

Contoh : ketahanan ekonomi Indonesia dari krisis. 

 

Ketahanan ideologi : kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan 

keyakinan akan kebenaran ideology pancasila yang mengandung 

kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan 

nasioanal dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai- 

nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.Contoh : ketahanan 

ideologi Indonesia. 

 

Ketahanan Nasional : 1. Sebagai geostrategi bangsa Indonesia: konsep 

ketahannan nasional merupakan pendekatan yang digunakan yang 

digunakan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dalam 

rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. 2. Sebagai Kondisi: 

ketahanan nasioanal sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang 

seharusnya dipenuhi. 3. sebagai sebuah pendekatan: menggambarkan 

suatu pendekatan yang integral. 4. Sebagai Doktrin: salah satu konsepsi 

khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan 

penyelenggaraan bernegara. 5. Holistik : dimana terdapat saling 

hubungan antargatra dalam keseluruhan kehidupan nasional (Astragatra). 

Contoh : ketahanan nasional negara Indonesia. 

 



Ketahanan Pertahanan Keamanan : kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi 

kesadaran bela Negara seluruh rakyat yang megandung kemampuan 

memelihara stabilitas pertahan keamanan Negara yang dinamis, 

mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemapuan 

mempertahankan kedaultan Negara dan menangkal segala bentuk 

ancaman.Contoh ketahanan pertahanan keamanan di Indonesia dari 

serangan dan ancaman militer atau teroris 

 

Ketahanan politik : kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan 

demokrasi politik berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang 

mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat yang 

dinamis serta kemempuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan 

aktif. Contoh : ketahanan politik Indonesia  

 

Ketahanan social budaya : kondisi kehidupan social budaya bangsa yang dijiwai 

kepribadian  nasional berdasarkan pancasila yang mngandung 

kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan social budaya 

manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap 

Tuhan YME, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan 

sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi seimbang, serta 

kemapuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan 

kebudayaan nasional. Contoh ketahanan social budaya indonesia dari 

pengaruh sosial budaya yang negatif 

 

Pancagatra : aspek sosial (intangible) yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, 

sosial budaya dan pertahanan keamanan. Contoh : pancagatra pada 

ketahanan nasional  yaitu semua aspek tersebut tidak dapat dipasahkan 

satu sama lain demi terjaga ketahanan nasional. 

 

Trigarta : aspek alamiah (tangible) yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, 

dan wilayah. Contoh : untuk mencapai ketahanan nasional setiap negara 

harus memiliki penduduk, sumber daya alam dan wilayah sebagai aspek 

ketahanan nasional suatu negara. 
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