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Nama Mata Kuliah; 

 

 Civic Education  

 Penddk Kewarga Negaraan (PKN) 

 Penddk Kewiraan 

 Penddkn Pancasila dan KN (PPKN) 



Yaitu; 

 Suatu mata kuliah yang di dalamnya berisi/ mengajarkan 

tentang pokok-pokok persoalan yang berkaitan dengan 

kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dimiliki oleh 

seseorang yang menjadi warg suatu negara (Indonesia)  



Tujuan Civic Education; 

 Tujuan civic education adalah partisipasi yang bermutu dan 

bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan 

masyarakat baik ditingkat lokal, maupun nasional.  

 Hasilnya adalah dalam masyarakat demokratis 

kemungkinan mengadakan perubahan sosial akan selalu 

ada, jika warga negaranya mempunyai pengetahuan, 

kemampuan dan kemauan untuk mewujudkannya.  



 Partisipasi warga negara dalam masyarakat demokratis, 

harus didasarkan pada pengetahuan, refleksi kritis dan 

pemahaman serta penerimaan akan hak-hak dan tanggung 

jawab 



 Partisipasi semacam itu memerlukan : 

 (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman 

tertentu,  

  (2) pengembangan kemampuan intelektual dan 

partisipatoris, 

  (3) pengembangan karakter atau sikap mental 

tertentu, dan  

 (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prisip 

fundamental demokrasi. 



 Dalam civic education juga didalamnya mengembangkan 

tiga komponen utama: pengetahuan kewarganegaraan 

(civic knowledge), kecakapan kewarganegaraan (civic 

skills), dan watak-watak kewarganegaraan (civic 

dispositions). 

 

 



FOKUS CIVIC EDUC. 

(Pend. Kewarnegaraan) 

 Pertama, Civic Education bukan sebagai Indoktrinasi 

politik dari pemerintahan yang berkuasa.  

  Civic Education seharusnya menjadi bidang kajian 

kewarganegaraan serta disiplin lainnya yang berkaitan 

secara langung denga proses pengembangan warga negara 

yang demokratis sebagai pelaku-pelaku pembangunan 

bangsa yang bertanggung jawab 



 Kedua, Civic Education mengembangkan state of mind, 

pembangunan karakter bangsa merupakan proses 

pembentukan warga negara yang cerdas serta berdaya 

nalar tinggi.  

 Civic education memusatkan perhatian pada 

pembentukan kecerdasan (civic intelligence), tanggung 

jawab (civic responbility), dan partisipasi (civic 

participation) warga negara sebagai landasan untuk 

mengembangkan nilai dan perilaku demokrasi.  



 Demokrasi dikembangkan melalui perluasan wawasan, 

pengembangan kemampuan analisis serta kepekaan sosial 

bagi warga negara agar mereka ikut memecahkan 

permasalahan lingkungan.  

 Kecakapan analitis itu juga diperlukan dalam kaitan dengan 

sistem politik, kenegaraan, dan peraturan perundang-

undangan agar pemecahan masalah yang mereka lakukan 

adalah realistis 



 Ketiga, Civic Education adalah suatu proses pencerdasan, 

dengan menekankan pada latihan penggunaan nalar dan 

logika. 

 

 



 Keempat, Civic Education sebagai laboratorium 

demokrasi.   

Sikap dan perilaku demokratis perlu berkembang bukan 

melalui mengajar demokrasi (teaching democracy), akan 

tetapi melalui penerapan cara hidup berdemokrasi (doing 

democracy) sebagai modus pembelajaran. 



Warga Negara lebih demokratis, 

dengan tujuan; 

 

 Pertama, Dapat memberikan sebuah gambaran mengenai 

hak dan kewajiban warga negara.  

Sebagai bagian dari integral suatu bangsa dalam upaya 

mendukung terealisasinya proses transisi menuju 

demokrasi,  

(dengan mengembangkan wacana demokrasi, penegakan 

HAM dan civil society dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara) 



  Kedua, Menjadikan warga negara yang baik (good citizen) 

menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

mengedepankan semangat demokrasi keadaban, egaliter 

serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. 

 Ketiga, Meningkatkan daya kritis masyarakat sipil.  

 



 Keempat, Menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan 

masyarakat sipil secara aktif dalam setiap kegiatan yang 

menunjang demokratisasi, penegakan HAM dan 

perwujudan civil society. 



MATERI KULIAH : Civic Education 

 

NEGARA 
 



Konsep Dan Pengertian ttg : 

1.BANGSA 

2.NEGARA 

3.MASYARAKAT 



 Negara 



NEGARA 
Pengertian Negara : 
1.Negara = state 
2.Negara = country 



Pengertian Negara 

1.  Negara = State,  adalah negara dalam pengertian 

yang menunjuk kepada kedudukan hukum dari 

negara ybs di dalam lingkungan hukum 

internasional. 

2. Negara = country, adalah pengertian negara yang 

berkaitan dengan keadaan geografis dan keadaan 

penduduk dari negara ybs.   



Negara = sbg state,  
mpy beberapa unsur : 

1. Wilayah kekuasaan, yang batas-batasnya sudah 
jelas dan tegas,meliputi daratan, lautan dan 
wilayah udara tertentu. 

2. Mempunyai Konstitusi  atau UUD tertentu. UUD 
ini berisi ttg segara sesuatu yang berkaitandengan 
negara, pemerintah, pemerintahan, tujuan negara, 
lembaga negara dll 

3. Mempunyai  Penguasa/Pemerintah atau Pimpinan 
Negara. Tugas dan kewajiban pimpinan negara 
(pemerintah) ini terdapat di dalam konstitusi. 



Negara = sbg state,  
mpy beberapa unsur : 

4. Mempunyai Kekuasaan atau Kekuatan untuk 
menjalankan kehendak-kehendak  atau 
tujuan negara yang tercantum di dalam 
konstitusi negara ybs. Apabila di pandang 
perlu, negara bisa menggunakan militer 
(angkatan bersenjata/ angkatan perangnya) 
untuk melaksanakan tujuan-tujuan tsb.  

5. Adanya Rakyat, yang menetap dan tinggal di 
dlm wilayah negara ybs, patuh dan tunduk 
kpd hukum yang berlaku. 

 



Negara = sbg state,  
mpy beberapa unsur : 

6. Adanya Kedaulatan (souverignty) atau Kekuasaan 

Tertinggi terhadap segala sesuatu yang ada di 

dalam negara tsb. 

7. Adanya Pengakuan Kedaulatan dari negara lain. 

Pengakuan ini sebagai syarat bagi hubungan 

diplomatik dengan negara lain. 

 



BATAS-BATAS NEGARA 

1. Batas Alam (gunung, sungai, jurang, batas buatan : 

batu, besi, beton 

2. Batas di laut, ditentukan dengan perjanjian/ 

pengumuman dg negara lain 

3. Batas di Udara, yaitu seluruh wilayah udara yang 

ada di atas suatu negara (tingginya tidak terbatas). 

 



 

TEORI-TEORI : 
KEMUNCULAN / KELAHIRAN 

SUATU NEGARA 



TEORI PEMBENTUKAN NEGARA 

1. Teori Proklamasi. Negara muncul krn kehendak 

dari suatu bangsa/ negara yang ingin merdeka. Ex. 

Indonesia, dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agt 

1945.  

2. Teori Accessie (teori Kenyataan). Negara muncul 

krn bertambahna daratan secara alami (Ex. Muncul 

dari laut, muncul dari endapan sungai atau lumpur). 

Setelah memenuhi syarat, menjadi negara.  



TEORI MUNCULNYA NEGARA 

3. Teori Occupatie (bc. okupasi) yaitu dari daerah 

tidak bertuan, kemudian ditempati oleh 

bangsa/negara tertentu, kemudian diambil sebagai 

bagian neg tsb dan diduduki seterusnya. 

4. Teori Cessie, yaitu penyerahan suatu wilayah 

tertentu kepada negara lain, dengan suatu 

perjanjian tertentu. (ex. Hongkong, dari Inggris 

kepada China). 



TEORI MUNCULNYA NEGARA 

5. Teori Anexatie (penaklukan/ pencaplokan), 
yaitu suatu proses menaklukkan negara lain 
dan tanpa reaksi atau perlawanan, atau 
melawan tapi kalah. Setelah 30 tahun di 
anexatie, wilayah tsb langsung menjadi milik 
negara yang mencaplok. 

6. Teori Ketuhanan, negara timbul sebagai 
kehendak dari Tuhan. Segala sesuatu tidak 
akan terjadi tanpa kehendak Tuhan, 
termasuk keberadaan sebuah negara. 

 



TEORI MUNCULNYA NEGARA 

7. Teori Perjanjian. Negara itu timbul sebagai hasil 

perjanjian yang diadakan antar orang-orang yang 

hidup di suatu wilayah tertentu, untuk melindungi 

kepentingan bersama.  

Teori ini disebut juga sebagai teori perjanjian 

masyarakat (contract social/ teori kontrak sosial). 



PENDUDUK NEGARA 

1. Penduduk negara (Indonesia) adalah (1) 
warga negara Indonesia asli dan (2) warga 
negara asing (barat dan timur asing). 

2. Asas ius Sanguinis (asas keturunan), yaitu 
orang yang terlahir dari satu keturunan 
dianggap sbg warga negara. 

3. Asas ius Soli (asas daerah/ tempat tinggal), 
yaitu orang dari suku manapun yang lahir 
dan hidup di suatu wilayah /daerah/ negara 
tertentu, maka dia langsung dianggap sebagai 
warga negara ybs. 

 



Bentuk-bentuk 

NEGARA 



BENTUK NEGARA, 

1. Negara Kesatuan (Unitarisme), yaitu suatu 

negara yang merdeka dan berdaulat, yang 

berkuasa hanya satu Pemerintah Pusat yang 

mengatur seluruh daerah secara totalitas. Ada 

2 bentuk Negara Kesatuan ; 

a. Negara Kesatuan dengan SISTEM 

SENTRALISASI, dimana segala sesuatu di dalam 

negara tsb langsung diurus oleh Pemerintah 

Pusat dan Daerah tinggal melaksanakan saja. 

(ex. China, Uni Soviet) 

 



BENTUK NEGARA, 

b. Negara kesatuan dengan SISTEM 

DESENTRALISASI, yaitu kepada Daerah 

(pemerintah daerah) diberikan kesempatan 

dan kekuasaan untuk mengatur dan 

mengurus urusan rumah tangganya sendiri 

(otonomi daerah). 

 Dulu daerah otonom ini disebut daerah 

Swatantra, sekarang disebut Propinsi, 

Kabupaten dan Kota / Kota Madya. (ex. 

Indonesia, dll). 



BENTUK NEGARA, lanjutan 

2. Negara Serikat (Federasi), yaitu suatu negara 

yang merupakan gabungan dari beberapa 

negara, yang menjadi negara-negara bagian dari 

Negara Serikat tsb.  

 Negara bagian itu pada mulanya adalah negara 

yang merdeka dan berdaulat, tetapi kemudian 

menyerahkan sebagian urusannya kepada 

Pemerintah/ Negara Serikat (ex. Urusan Hub 

Luar Negeri, Pertahanan Negara, 

Keuangan/Moneter dll). Misal Amerika Serikat. 



BENTUK KENEGARAAN, 

(Kerjasama antar negara) 

1. Negara Dominion, adalah suatua bentuk hub 
kenegaraan antar 2 neg atau lebih, yang tadinya 
adalah negara bekas jajahan negara kain yang 
telah merdeka dan berdaulat, tetapi mengakui 
Negara (Raja) Inggris sebagai rajanya, sebagai 
lambang persatuan mereka.  

 

Negara dominion disebut juga sebagai Negara 
Persemakmuran (commonwealth of Nations). 
(ex. Kanada, Australia, New Zeland, Afrika 
Selatan, India dan Malaysia). 



BENTUK KENEGARAAN, 

(Kerjasama antar negara) lanjutan; 

2. Negara Protektorat, yaitu suatu negara yang 
berada di bawah lindungan (to protect = 
melindungi) negara lain. Biasanya yang di lindungi 
adalah urusan luar negeri dan pertahanan. (ex. 
Mesir oleh Turki, 1917, Zanzibar oleh Inggris, 1890, 
Albania oleh Italia, 1936.  

3. Negara Uni, adalah dua negara atau lebih yang 
merdeka dan berdaulat tetapi mempunyai satu 
kepala negara yang sama. (ex. Austrlia-Hongaria 
(1918), Belanda- Luxemburg (1890), Uni Indonesia 
- Belanda (1956).  



KEDAULATAN NEGARA, 

 (SOUVERIEGNTY) 

ADALAH  kekuasaan tertinggi negara/ 
pemerintah atas daerah/wilayahnya, yang 
meliputi seluruh wilayah dan segenap 
rakyat dalam negara tsb. Kedaulatan adalah 
kekuasaan penuh untuk mengatur seluruh 
wilayah dan rakyat negara TANPA 
CAMPUR TANGAN dari pemerintah 
negara lain. 

 Semua fihak (pemerintah, negara lain) yang 
akan memasuki wilayah kedaulatan tsb 
harus seijin pemerintah yang berdaulat. 

 

 



TEORI KEDAULATAN 
(Dari Mana Pemerintah/ Negara Memperoleh 

Kedaulatan). 

1. Teori Kedaulatan Tuhan (Theokrasi).  

Teori ini mengajarkan bahwa negara/ 
pemerintah itu meemperoleh kedaualtn 
tertinggi dari Tuhan. (Augustinus, Thomas 
Aquinas, dll). 

2. Teori Kedaulatan Rakyat (Demokrasi). 
Negara memperoleh kedaulatan dari rakyat  
yang telah membentuk perjanjian (bukan 
dari Tuhan). (Rousseau, Montesquieu, John 
Locke).  



TEORI KEDAULATAN 
(Dari Mana Pemerintah/ Negara Memperoleh 

Kedaulatan). 

3. Teori Kedaulatan Negara. Kedaulatan ada 
sejak suatu negara itu lahir, karena memang 
negara adalah kodrat alam, yang mempunyai 
kekuasaan mutlak. (Paul Laband, George 
Jellinek dll). 

4. Teori Kedaulatan Hukum (Supremacy of 
Law).  Pemerintah memperoleh kekuasaan 
bukan dari Tuhan, Raja, atau Negara, tetapi 
berdasar atas Hukum. Jadi yang berdulat 
adalah Hukum. (Immanuel Kant, Hugo de 
Groot, Krable dkk). 



TUJUAN-TUJUAN 

NEGARA 



TUJUAN NEGARA 

NEGARA adalah suatu organisasi kekuasaan dari 
manusia-manusia (masyarakat), yang dibentuk 
sebagai alat untuk mencapai cita-cita atau tujuan 
bersama yang telah ditentukan.  

 

Tujuan  adalah cita-cita dari pendiri negara itu, 
yang biasanya dicantumkan di dalam konstitusi 
negara ybs. 



Tujuan Negara, secara umum; 

 
1. Untuk memperluas 

kekuasaan semata-mata 
2. Untuk menyelenggarakan 

ketertiban hukum 
3. Untuk mencapai 

kesejahteraan umum 



Tujuan negara,menurut beberapa 

ajaran ; 

 

1. Ajaran Plato, tujuan negara adla untuk memajukan 

kesusilaan manusia (individu dan mahluk sosial). 

2. Ajaran Negara Kekuasaan (Machiavelli dan Shang 

Yang), Negara ada untuk memperluas kekuasaan 

semata-mata, sehingga menjadi besar dan jaya. 



Tujuan negara,menurut beberapa 

ajaran  (lanjutan), 

3. Ajaran Theokratis (Ketuhanan/ Kedaulatan 

Tuhan). Menurut ajaran ini tujuan negara 

adalah untuk mencapai penghidupan dan 

kehidupan yang aman dan tentram dg taat 

kepada Tuhan. (Thomas Aquinas, augustinus, 

dll) 

4. Ajaran Negara Polisi, yaitu negara bertujuan 

untuk semata-mata mengtur keamanan dan 

ketertiban dalam negara. (Immanuel Kant,) 

 



Tujuan negara,menurut beberapa 

ajaran (lanjutan) , 

5. Ajaran Negara Hukum, mengajarkan bahwa tujuan 

negara adalah untuk menyelenggarakan ketertiban 

hukum. Segala alat-alat kekuasaan , pemerintahan 

dan rakyat tanpa kecuali harus patuh dan tunduk 

kepada hukum (government not by man, but by 

law = the rule of law). Segala hak-hak rakyat 

terjamin, ttp rakyat harus patuh hukum. 



Tujuan negara,menurut beberapa 

ajaran (lanjutan); 

6. Ajaran negara kesejahteraan (Welfare State = 

Social Service State). Tujuan negara adalah untuk 

mewujudkan kesejahteraan umum, keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat negara tersebut. 



Tujuan negara,menurut beberapa 

ajaran (lanjutan); 

7. Menurut Pembukaan UUD 1945 

(Indonesia), tujuan negara Indonesia adalah 

untuk :  

 (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia 

 (2) Memajukan Kesejahteraan umum,  

 (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa,  

 (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yg 

berdasar perdamaian abadi dan keadilan 

sosial. (welfare state) 

 



Jadi, tujuan-tujuan negara; 
1. Menurut Plato        Negara mewujudkan kesusilaan 

2. Machiaveli & Shang Yang        Negara Kekuasaan 

3. Immanuel Kant        Negara Polisi 

4. Thomas Aquinas & Agustinus         Negara Teokrasi 
(Ketuhanan) 

5. Kroble           Negara Hukum 

6. Welfare State         Negara Kesejahteraan 

7. Amrah Muslimin         Negara Keamanan dan 
Kesejahteraan 

8. Menurut UUD 1945         Negara Hukum & 
Kesejahteraan 



 

KEKUASAAN  

NEGARA  
 

 



PEMBAGIAN  

 

KEKUASAAN NEGARA 



KEKUASAAN NEGARA 

(PEMERINTAH) 

 Yaitu kekuasaan pemerintah atau negara 
untuk menjalankan pekerjaan yang diperintah 
oleh konstitusi (berdasar UUD) 

 Kekuasaan itu meliputi : 

Kekuasaan untuk membuat UU (Legislatif) 

Kekuasaan untuk menjalankan UU (Eksekutif) 

Kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan UU 
(Yudikatif) 



PEMISAHAN  

KEKUASAAN NEGARA 

 Untuk menjalankan prinsip demokrasi, maka 

kekuasaan (fungsi) negara harus dipisah dalam 

beberapa jenis kekuasaan. 

 Pemisahan kekuasaan (the separation of powers) 

 Pembagian kekuasaan (devision of powers) 



 

Teori Pemisahan kekuasaan, 

 

1. Menurut John Locke, dalam bukunya Two 
Treatises on Civil Government (1690), 
kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu: 

a. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan untuk 
membyat Undang-undang. 

b. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasan untuk 
melaksanakan Undang-undang 

c. Kekuasaan Federaratif, yaitu kekuasaan 
untuk mengadakan perserikatan atau 
kerjasama dengan negara-negara lain. 



2. Menurut Montesquieu, dalam bukunya L’Esprit des 
Lois /Jiwa Undang-undang, (1748), kekuasaan dibagi 
jadi 3 (Trias Politica), yaitu; 

a. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat 
UU, yang dipegang oleh Badan Perwakilan Rakyat 
(parlemen/DPR) 

b. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk 
melaksanakan UU, di pegang oleh Pemerintah 
(birokrasi) dan jajarannya 

c. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi 
pelaksanaan / menjaga UU, di pegang oleh Mahkamah 
Agung dan Pengadilan dibawahnya. 



3. Menurut UUD1945 (Konstitusi Indonesia), kekuasaan 

negara (pemerintah) dibagi menjadi:  

a. Kekuasaan Pemerintaan Negara (Eksekutif)  Bab III 

UUD 1945 

b. Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif)  Bab 

VII UUD 1945 

c. Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif)  Bab IX UUD 1945. 



Penjelasan,.......... 

teori pemisahan kekuasaan ;  

1. Kekuasaan Legislatif (Legislative Powers), 

Yaitu kekuasaan pemerintah (negara) untuk 
membuat UU yang menjadi cita-cita dan 
keinginan rakyat neg ybs.  

Kekuasaan ini haruslah dipegang oleh badan 
tersendiri yang bertugas untuk itu (badan 
pembuat UU/ Badan Legislatif). Biasanya 
kekusaan in dilaksanakan oleh parlemen (DPR) 
yang merupakan badan perwakilan rakyat, yg mpy 
kekuasaan tertinggi (sbg wakil rakyat).  

Di Indonesia, lembaga ini dipilih melalui pemilu. 



Penjelasan 

teori pemisahan kekuasaan 

(lanjutan), 

2. Kekuasaan Eksekutif (Executive Powers), 
yaitu kekuasaan untuk menjalankan UU yang 
telah dibuat oleh rakyat (melalui wakil-
wakilnya di DPR). Kekuasaan ini dipegang 
oleh Kepala Negara (Presiden, PM, dll). 

Karena luas/banyaknya urusan, maka Kep. 
Negara/ presiden dapat mendelegasikan kpd 
pejabat/ jajarannya yang ada di bawahnya 
(birokrasi).  disebut sbg badan pelaksana 
UU (badan eksekutif) 



Penjelasan 

teori pemisahan kekuasaan 

(lanjutan) 

3. Kekuasaan Yudikatif / Kekuasaan Kehakiman 
(Judicative Powers),  

Yaitu kekuasaan negara/pemerintah untuk 
mempertahankan atau mengawasi 
pelaksanaan UU. Badan Yudikatif ini 
berkuasa memutuskan perkara, men-
jatuhkan hukuman thdp pelanggar UU. 

Lembaga/ badan ini haruslah independen (bebas 
dan merdeka) dalam memutuskan perkara, 
tanpa terpengaruh oleh siapapun, termasuk 
kepala negara sekalipun.    

 



 

BANGSA,  
Pengertiannya.................... 



Bangsa, arti dan maknanya 

   Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang 

dianggap memiliki identitas bersama, dan mempunyai 

kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan/atau 

sejarah. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-

usul keturunan yang sama. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Identitas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Agama
http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keturunan&action=edit&redlink=1


 Konsep bahwa semua manusia dibagi menjadi 

kelompok-kelompok bangsa ini merupakan salah 

satu doktrin paling paling berpengaruh dalam sejarah. 

Doktrin ini merupakan doktrin etika dan filsafat, dan 

merupakan awal dari ideologi nasionalisme. 

 dst dst...................... 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Doktrin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Etika
http://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat
http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme


 

MASYARAKAT 
 

Definisi dan Pengertiannya............... 


