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* Kemerciekaarr yang diraih ;'r*iJara rniri:nesia tice:.rii:ri irru.iail.
PerjuanEarr yang diiakul.(an oieh seiljrui.i rai(yat lndi_,rc.sia llerni
mewujudkan negara -vari[i meideka sarigat iuar b!asa i{rni.
setelah irrdanesia rnerdelia, negara mempLlnyai kelvaiihar, ur rtuk
melindungi seiuruh i'akyai rndonesia dari bei"bagai ancrrnarr
dan gangguan. liita sebag;ai vr.arqa negara juga- memnunyai
kewajiban untuk meiakukan hera neEara untuk lnJi-nnartarrankan

dengan bert:agai lral yang hermanfaat" Hal tersebui rnerupakan v;ujr:o bela negara kita untuk
menghormati dan nren.,^itargai pengorbariail pai'a p*ji:ang :/ang teiah merruujudkar] kemerdekaair
kapada lncionesr.;

A. Pentingnya LJsaha penlhelaa!-d Ne*ae:a
f'-.L--1...-- i,:r-.>eneliiilt iirla r;leinfrelaj::ri .iei_.iani] p*ntingr:1,,, itfiAn: pernhelaan n*gara, [<ita akan belajar

ientang hakiliat necara. lahukah karnu, apa iii.i ii*gara? Ape iungsi dai tuluan dari negara?
Apa saia unstjr'ijnsilr- y*ang diperlr"ll<an untuk rnendirikar: suatu negara? Untuk mengetahui
jawabannya. simakiali rnateri berikui.

X, Hakikat Negara
lstilah negaia herasa! dari {Lrahasa ierrnair dan Beianda) sfaaf. bahasa Inggris

sfafe, dan Prancls efef" serta rnenurut bahasa tatin stafum. fulenurut il/arcus Tullis Ciciro,
staturn eiiarlikan sebagai keduduKan yanE berkaitan dengan kedudukan persekutuan
orang Kata negara berasal dari bahasa Sansl<erta negari atau nagara yang berarti
kota" Berdasarkan peristilahan tersebut, negara d,artika'n sebagai organisasi tertinggi
di antara satr.i liek:mpok rnasyarakat yarig ,-flemilunydi eita_citJ untul bersatu, hidup
dalani daerah tei-teniu, dan mempunllai pemerintarran yang berdaulat. Berikut pengertian
negara menurut beberapa ahii.

a. Anistoteles

ftlegara ariaiah Perpaduan heberapa keluarga mencakupi beberapa clesa,
hingga tr;aca arhirlye,:apat i:ei"dili ser-ir-iir.i seireni;hirya. dengan tujuan kesenangan
dan [";ehorrlaiari tersarna

kemerdexaan Beia negara tidak lagi berperang n)eiewan_ ,r"_."_ -.,"*,...*ir, u,y lttviavvdlt .,;

:::lTn"f"i3:?oJl], T:.rlid3 
i:asaiyala 

,kita 
memfiertaharikarr kemerdekaan dan mensisinya
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b. George iellinek
Negara adalah organisast kekuasaan dari sekelompok manusia yang tel=h
berKediaman di wilayah ieilentu.

c. George Wilhelm Friedrich F{ege!

Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari
kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.

d. Harold J. Laski
Negara merupakan suatu masyarakat yang dipadukan karena mempunyaiwewenang
yang bersifat memaksa yang secara sah lebih agung daripada individu itau kelompok
dalam masyarakat

e. Jean Bodin
Negara ialah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingan
yang dipimpin oreh akardari suatu kekuasaan yang oeroautat.

f. Max Weber

Negara sebagai suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan
kekerasan fisik secara sah dalam suatu masyarakat.

g. Roelof Krannenburg
Negara adalah suatu.organisasiyang timbul karena kehendak darisuatu golongan
atau bangsanya sendiri.

h. Roger H. Soltau
Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan
bersama atas nama masyarakat.

i. Van Apeldoorn
Negara mengandung beberapa pengertian sebagai berikut.
1) Penguasa, yaitu orang atau orang-orang yang memiliki dan melakukan

kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat dalam suatu wilayah.
2) Persekutuan rakyat, yaitu suatu bangsa dalam daerah tertentu dibawah

kekuasaan tertinggi y.ang patuh terhadap hukum yang sama.
3) Wilayah, yaitu daerah sebagai tempat dimana iuatu bangsa berdiam atau

berdomisili didalamnya.

4) Kas negara, yaitu segala kekayaan yang ada didalamnya, yang dipegang oleh
penguasa yang dikelola untuk kepentingan umum.

2. Fungsi dan Tujuan Negara
Negara merupakan organisasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai

tujuan bersama. Setiap negara mempunyai tujuan yang berbeda. Apakah fungsi dan
tujuan dari suatu negara? Untuk lebih jelasnya simaklah uraian di bawah ini.
a. Fungsi Negara

Fungsi negara adalah pelaksanaan
beberapa fungsi dari negara.

dari tujuan yang hendak dicapai. Berikut

1) Fungsi pertahanan, yaitu mempunyai
kemampuan menanggulangi timbulnya
serangan dan ancaman baik dari
dalam maupun dari luar dengan cara
membentuk alat negara yang tangguh
demi tetap tegaknya negara.

2) Fungsi keamanan dan ketertiban, yaitu
menciptakan suasana yang aman
dan tenteram demi keserasian dan
keharmonisan hidup bernegara bagi
warga negaranya.



Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, yaitu ciengan rnenyelenggarakan

pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang aciii dan makmur, seiahtera

Ci segaia bidang.

Fungsi keadilan, yaitu dengan membentuk badan-.badan peradilan dan penegak

hukurn yanE Capai menjamin dan melinciungi kepentingan masyarakat.

Selain mempunyai fungsi, negara juga rnempunyai sifat-sifat khusus sebagai

berikut.

1) Sifat memaksa, yaitu negara memiliki kekuasaan terhadap unsur yang ada di

dalamnya untuk mematuhi dan menaati peraturan perundangan demi keutuhan

dan menegakkan kedaulatan negara.

Z) Sifat monopoli, yaitu hanya negaralah yang berkuasa menetapkan arah dan

tujuan negara untuk dicapai oleh semua masyarakat yang beragam.

3), Sifat menyeluruh, yaitu bahwa,leglra rnenetapkan..hak dan kewajiban bagi

warga negaranya untuk dilindungi dan berkewajiban menjunjung tinggi

pemerintahannYa.

"b. Tt^ljuan Negara

Tujuan negara adalah suatu sasaran yang hendak dicapai oleh negara' Untuk

mencapaitujuan negara tersebut negara bertugas mengatur kehidupan dalam negara

seUait<-Oaiknya agar tujuan negara tercapai. Berikut tujuan negara menurut pendapat

beberapa ahli.,

1) Charles E. Merriam

Menurut Charles tujuan nqgara sebaga! berikut

a) Kearnanan ekstern (externalsecurity), artinya negara bertugas melindungi

warga negaranya terhadap ancaman dari luar'

b) Pemeliharaan ketertiban intern (maintenance of intenal order), artinya

dalam masyarakat yang tertib terdapat pembagian kerja dan tanggung

jawab masyarakat yang tertib terdapat pembagian kerja dan tanggung

jawan pelaksanaan peraturan-peraturan segenai fungsionaris negara,

ierdapat pula badan-badan, prosedur dan usaha-usaha yang dimengerti oleh

segenap warga,negara dan yang cJianggap dilaksanakan untuk memajukan
..,

kebahagiaan bersama.

c) Keadilan (justice), terwujudnya suatu sistem di mana terdapat saling

pengertian dan prosedur-proseduryang diberikan kepada setiap orang apa

yang telah disetujui dan telah dianggap patut.

d) Kesbjahteraan (wetfare), kesejahteraan meliputi keamanan, ketertiban,

keadilan, dan kebebasan.

e) Kebebasan (freedom),adalahkesempatanmengembangkandengan bebas

hasrat-hasrat individu akan ekspresi kepribadiannya yang harus disesuaikan

gagasan kemakmuran umum'

2l Plato

Tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan. manusia baik sebagai

perseorangan (individu) maupun sebagai makhluk sosial'

3) Roger H. Soltau
berkembang serta

Tujuan negara adalah untuk menciptakan penghidupan dan kehidupan aman

dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan'

Negara lndonesia merupakan negara hukum dengan demikian negara lndonesia

suatu nJgara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan rnembentuk

masyarakat yang adil dan makmur. Adapun tujuan negara lndonesia yang tertuang

dalam Pembukaan UUD 1945Alinea Keempat, sebagaiberikut'

3)

4)

4)

Tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya

menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin'

Thomas Aquinas dan St. Agustinus



1) ftrleiindungi sege nap 0angsa lndonesia dan selLiruh tumpah darah lndonesia.
2) Memaiuka: kesejahteraan umum.
3) MencerdasKan kehidupan bangsa"
4) lkut meiaKsanakati keteriiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi. dan i<eadiian sosiai.

Asal Mula Terjaciinva ldegara
Asai mula tei'jadin,ia negara dapat dipandang dari dua segi, yaitu berdasarkan

kenyataan dan bei'dasarKan ieoretis_

a" BerdasarkanTeoretis

Terjadinya negara secara teoretis dibedakan sebagai berikut.
1) Teori Hukum Alam

Teori hukum.aram merupakan hasir pemikiran paring awar, yaitu masa prato
dan Aristoteles. Menurut teori hukum aiam, terjad'inya-negara adalah sesuatu
yang alamiah terjadi. segara sesuatu itu berjaran menurui hr.lkum aram, yaitu
mulai dari lahir, berkembing, mencupui fun"a[.Vu, iryr, d;;;khi;;r; ;;i;
Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber diri manusia sebagai makhluk
sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubu-ngan uniu[
mencapai kebutuhan hidupnya.

2) Teori Ketuhanan

. I:lli ini munculsetelah lahimya agama-agama besar didunia, yaitu lslam
dan Kristen. Dengan demikian, teori ini dipengaruhi oleh paham keagamaan.
Menurut teori ketuhanan, negara terjadi kareni kehendak Tuhan dan didasari
kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan serta terjadi atas

- kehendakTuhan. Penganjurteoriini, antara lain Freiderich Julius Stahl, Thornas
Aquinas, dan Agustinus.

3) Teori Perjanjian

Teori perjanjian muncul sebagai reaksi atas teori hukum alam dan kedaulatan
Tuhan. Mereka menganggap kedua teori tersebut belum mampu m"nl"rasran
dengan baik bagaimana terjadinya negara. Teori ini dilahirkan oleh pemikir-
pemikir Eropa menjelang abad pencerahan. Mereka adalah Thomas Hobbes,
Johg,lgke, JJ. Rouseau, dan Monstesquieu.
ts e ro'as a rka n Xe n yElEEi-

Menurut pandangan ini, negara di dunia terbentuk karena melalui proses,
sepertipenaklukan, peleburan (fusi), pemecahan, pemisahan diri, perjuangan,
penyerahan/pemberian, dan pendudukan wilayah yang belum ada pemerintahan
sebelumnya

1) Penakhlukan

Fenaklukan (occupatie) berarti suatu daerah yang tidak dimiliki
seseorang atau bangsa, kemudian diambil alih dan didirikan negara di
wilayah itu. Misalnya, Liberia adalah daerah kosong yang dijadikan negar,a
oleh para budak kulit hitam yang telah dimerdekakan orangAmerika. Liberia
dimerdekakan pada tahun 1847.

2) Peleburan

Peleburan (fusi) adalah suatu penggabungan dua atau lebih negara
menjadi negara baru. Misalnya, Jerman Barat dJn Jerman Timur bergab-ung
rnenjadi negara Jerman.

3) Pemecahan

Pemecahan adalah terbentuknya negara-negara baru akibat
terpecahnya negara lama sehingga negara iebetumnya menjadi tidak
ada lagi. contohnya, yugoslavia terpecah menjadi serbia, Bosnia, dan
Montenegro; Uni soviet terpecah menjadi banyak negara baru; cekoslovakia
terpecah menjadi Ce*o dan Slovakia.

b.

Pendidikan Kevrarganegaraar lX - Semester 1
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Pt:lTlisahai"i iiii atr;:iaii i-i';r:ri-iii:ti,r:.ii'i;rie srUai,,l bagian i,./iiayah negafa
sehingga terLreniuli ni:qafa l;aru. ir*inisal-;ai: 0erbeCa dengan pernecahan,

ariiny-a ilegai-a iai:ia i,*ii:sih aija. i;isali-rir,a, lr"rciia ker*i:dian terpecah menjadi
!ndia, Pakis'ian. dan B;:ngiaiio=i,

Ferjuaiigan

Ferluangaii m*i"i;palian hi,::ii iiril! i::ii;,'ai sltaii.: wilayah ),ang umumnya
nijajah negai"a laiii, kem,liiiti-: r-i.";ir-ir,:-*eliaiqai'i Ciri. Misalnya, lndonesia
yang rnelakui<an pr:rjuang;ai: re,,;oiusi si-:!lingga inampu membentuk negara
niertleka. Kebenyaiieri ft*gaia cil Asia Can Afi"ika yang merdeka setelah
Perang Dunia ll adaiai: hasil p*rjuancan rakyain5ra"

Penyei-ahan

Penyerahan adalaii pe mbe;-ian ken-iei"ilekaan kepada suatu kolonioleh
neEara lain yang umumnira adaleh bekss jajahannya. lnggris dan Prancis
yarig merniliki wilayah jajairar: ii Ai;ixa banyak memb*r'ikan kemerdekaan

kepada bangsa di dasrah tersebut" C+ritch;r,ia, Kongo yang dimerdekakan
oleh Prancis.

Pencludukan

Pendudulcan adalah p*ndudukan terhadap wilayah yang ada
penduduknya, tetapi tidak berpemerintahan. Misalnya, Australia merupakan
daerah baru yang ditemukan lnggris inesl<ipun di sana terdapat suku
Aborigin. Daerah Australia selanjutnya dibuat koioni-koloni. Penduduknya
riiCatangkan dai'i daerah Iropa. Ausiraiia rjimerdekakan oleh lnggris tahun

1 901.

Bemtuk Negara

tsentuk negare dapat dibedal'ian sebag:*i beliltri.
a. Daminiori

Dr:lminion ada!ah benii;k fieljaia :izitE iiilLi$r.ls ierjadi dalam sejarah
ketatanegaraan. inggris mei-upakan gahilngiln dari negara-negara merdeka bekas
jajahan lnggris, tetapi tetap rne:igikaikarr ,liri dal*m iingkun.qan kerajaan lnggris.

b. Kcioni atau l.legara Jajahan

Koioni atau negara la.jal:arr ac;:iah ili?g;ji'ri ;,':lng be rada daiarn kekuasaan atau

C,

ja.jahan negara lain.

l'.f andat

Mandat adalah negai"a beii=s iajahair ireeaia-riegara :/ang kaiah dalam Perang

Dunia ilyang kerriudian rjiaturr,rieii pr:rii*iini;i"i per,;'ra!ian delrgan pengawasan Komisi

f',4andat L.iga Bangsa-Bangsa.

lniegara Kesatuan

frlegara kesaiuan adalah be;':titl:. riega;a yrerig n:emililii ciri-ciri sebagai berikut.

Satu pemerintahan pusat i.ang menreu'.ang seiiii'r,rh i<ekuasaan pemerintah.

Satu konstitusi yang berial<u di selurirli wilayah negara,

Seorang kepala Regara ataupun keilala pemei'intah untuk seluruh rakyat.

Satu badan perurakilan irang mewakili seiuruh rakyat.

Dalam negera kesatuan, riikerrai dua niecani sistem, yaitu sentralisasi dan

desentralisasi. Contoh bentulr fir:gare i<esati:arr arjalah Negara Kesatuan Republik

indonesia.

*. l{egara Serikat (Feilerasi)

Negara serikat adaiah 
'-iegai';? 

,v;il"ig ier'iiil! eies i:eberapa negara bagian dengan

satu pemeriiitah feilerasi irs;19 rnci-;geiidaiir.aii kedaulatan negara. Negara bagian

dalam negara se;"iirai tidak i-iii:ri-regrng lieuaulatan rr*gara. sebab yang memegang

adaiah pemeriniah fedei"al. i.iegara !:'agian rrasih rnemillki kedaulatan ke dalam untuk

mengatu:" rllt,-1ah iGr-iE!: dz+'air ,,+,',r,:,r. ijai-irli ;r=i:g ber'kaitan dengan keamanan,

/{\
trt
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7)

I
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keuangan, dan peradiian pada umumnya merupakan urusan pemerintah federal.
Contoh bentuk negara serikat adalah Amerika Serikat"

f, Ferserikatan Negara (Konfederasi)

Pada hakikatnya, perserikatan negara bukaniah negara itu senoiri. melainkait
gabungan ejar!negara-negara merdeka^ Masing-masing negara rnemiiikikedaLllatan
penuh. PaCa umumnya, kcnfederasi dibentuk untuk maksud-maksud tei"ientu,
misalnya periahanan bersama cian politik luar negeri.

g. Protektorat

Protektorat adaiah negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang
dianggap lebih kuat.

h Trust

Trust aCalah negara-negara yang pemerintahannya diawasi Dei.,an Perualian
(Trusteeship Council) PBB.

i. Uni

Uni adalah gabungan dari berbagai negara yang dikepalai seorang kepala
negara. Uni dibedakan menjadi dua macarn, yaitu uni riil dan uni personal.

5. Unsur-Unsur Negara

Negara merupakan sebuah organisasimasyarakat, maka dapatberdiridengan kokoh apabila
seluruh unsur.unsuinya dipatterpenuhi semuanya. Unsur-unsurnegam terdiri dari unsur konstitutif
dan unsur deklaratif. Rakyat, wilayah negam, dan pemerintahan yang bedaulat termasuk unsur
konstitutif dalam pembentukan negara. Selain unsur konstitutif, terbenfuknya suatu negara juga

berdasarkan unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negarh lain.

a. Rakyat

Rakyat adalah sekumpulan manusia yang menghuni negara dan taat pada
peraturan yang berlaku di negara tersebut. Rakyat suatu negara dapat dibedakan
atas dua golongan, yaitu penduduk dan bukan penduduk.

1) Fenduduk adalah nrereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang
ditetapkan oleh peraturan tempat negara bersangkutan dan diperkenankan
rnempunyaitempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah nBgara itu.

2) Bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara
hanya untuk sementara waktu.

Fenduduk dibedakan menjadi dua, yaitu warga neEara dan bukan warga negara.
1) Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan

anggota dari suatu negara.

2) Bukan warga negara (orang asing) adalah mereka yang masih mengakui negara
lain sebagai negaranya dan belum diakui secara hukum.
Dalam kaitannya dengan usaha pembelaan negara, unsur rakyat (dalam arti

warga negara) merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan pertahanan

dan keamanan negara. Warga negara (dalam posisipya masing-masing) memiliki
peranan penting dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta
keutuhan wilayah negara dari berbagaiancaman yang datang daridalam maupun luar
negeri. Keikutsertaan setiap warga negara dalam mempertahankan, mengamankan,
dan membela negara merupakan hak sekaligus kewajiban.

b. Wilayah Negara
Wilayah atau daerah merupakan tempat berlindung bagi rakyat sekaligus tempat

bagi pemerintah untuk mengorganisasi atau menyeldnggarakan pemerintahan.
Wilayah negara mencakup wilayah daratan, lautan, dan udara.
1) Wilayah Daratan

Wilayah daratan adalah wilayah permukaan bumi dengan batas-batas
tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Batas wilayah daratan ditentirkan
oleh perjanjian dengan negara tetangga. Wilayah daratan suatu negara dibatasi
wilayah darat atau wilayah laut. Perbatasan dapat berupa berikut,

Pandidikan Kewarganegaraan lX - Semester 1
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a) Perbatasan

bi Perbatasan

c) Perbatasan

2j Wilayah Lautan

alam" sungai. danau. pegunungan. dan iembah.

buatan: pagar, tembok. dan pagar kawat berduri
perjanjian: konvensi Can traktat"

Wilayah lautan adalah wilayah air yang berupa lautan dan berada dalam batas
negara tertentu. Batas wilayah laut ditetapkan sebagai berikut.

a) Laut teritorial adalah batas laut yang ditentukan sepanjang 12 r.nil diukur
dari garis yang ditarik dari garis dasar ketika air surut ke arah laut bebas.

b) Zona bersebelahan adalah batas laut yang ditentukan sepanjang 12 mil

dari laut teritorial atau selebar 24 mil laut.
c) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah batas laut suatu negara sepanjang

200 mil diukur dari garis dasar ketika air surut.

d) Landasan benua adalah wilayah daratan yang berada di bawah laut di luar

Zona Ekonomi Eksklusif.

e) Landasan kontinen adalah daratan yang berada di permukaan air di luar

Iaut teritorialsampai kedalaman 200 meter atau lebih.

0 Laut peclalaman merupakan lautan dan selat yang berada di sisi dalam
garis dasar yang menghubungkan suatu pulau termasuk ke dalam wilayah
negara.

Dalam wilayah laut terdapat konsepsi wilayah kelautan yang berbeda, yaitu

recht nullius dan recht eommunis.

a) Recht nullius adalah laut ticiak ada yang memiliki sehingga siapa saja boleh

memilikinya.

b) Recht communis adalah laut milik bersama dalam rnasyarakat sehingga

laut tidak boleh dimiliki oleh negara tertentu,

3) Wilayah Udara

Wilayah udara aCalah wilayah yang berada di atas wilayah darat dan laut.

Kekuasaan wilayah udara diatur dalam Perjanjian Paris 1919 dengan ketentuan

sebagai berikut.

a) Negara yang merdeka dan berdaulat berhak untuk mengadakan eksplorasi

dan eksploitasidalam wilayah udaranya, misalnya untuk kepentingan radio,

telekomunikasi, penerbangan, satelit, dan lain-lain. -

b) Suatu negara mempunyai kedaulatan penuh atas ruang udara di atas wilayah

daratan dan lautan teritorial sampai dengan ketinggian tidak terbatas.

Beberapa pendapat tentang kedaulatan wilayah udara sebagai berikut.

a) Menurut Cooper, dalam Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa
kedaulatan suatu negara atas wilayah udaranya tergantung sejauh mana

negara tersebut dapat mengawasi wilayah udaranya.

Menurut Schaenter, kedaulatan udara suatu negara ditentukan berdasarkan

sejauh mana kemampuan pesawat terbang yang dibuat manusia dapat

terbang.

Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa kedaulatan wilayah udara

adalah hukum, logika, batasnya menurut logika adalah ketinggian di

mana ada atmosfer yang memungkinkan pesawat terbang mendapat
aerodinamika.

d) Berdasarkan Geostasioner Orbit dinyatakan bahwa batas wilayah udara

suatu negara sejauh 36.000 km ke arah atas/atmosfer.

4j Wilayah Ekstrateritorial

Wilayah ekstrateritorial adalah semua tempat yang menurut kebiasaan

internasional diakui sebagai daerah kekubsaan suatu negara, meskipun tempat

itu pada kenyataannya berada di wilayah negara lain. Wilayah ekstrateritorial

dapat berupa berikut"

b)

c)
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a) Kapal yang bgi'la.1,ai dari berbenciera si-ratui rregara untiik kepentingan hi.rkuttt

aiau kekilasaan si,ratu i'ieEara. baik di iaut maiipun rji laut teriicriai negara

!airr dianEgap fictating islano eiau puiau ie:epung

ir) Teinpat i.ierJutaan aiari le:'wakiie:-r rii iuar negara adaiah tempat penvakiian

suaiu negara di negara lain yang meiniliki bendera d! ternpat perw'al<ilarr itr:"

Wilayan negara mei'upakan tenipat beriindung i:agi rakyat. sekaligus

sebagai tempai bagi oerneriniah untuk nrei'rgcrganisasr (jan menyeienggarakan

penrerintahan. Bei-kalian ciengan uoeya pembelaan negara, salah satu sasarari

yang penting dan harus dibeia oleh pen:ei"intai-i dan setiap vrarga negara acialah

wiiayah negara. Wiiayah negara ('reritoriai) merupakan wadah, alat, dan kondisi

luang bagi berlangsungnya penyelenggfiiaan upaya pemoelaatr negara.

e. Pemerintah yamg Berdaulat

Pemerintalr aoalah aiai keiengKapan negara yang 0ertugas memirnptn organisasi

negara untuk rnencaoai iujuan negara. Pemerintah dapat dibedakan nrenjadi dua

macant, yaitu pemerintahan da!an: arii sempii dan pemerintahan dalam arti luas.

1) Pemerintah dalam artisempit adaiah kekuasaan eksekutif, Menurui UUD 1945,
' pemerintah ialah Pi'esiden yang dibentuk oleh Waki! Presiden dan menteri-

menteri.

2) Pemerintah dalam arti iuas aclalalr semua organ negara termasuk DPR.

Pemerintah ini merupakan Eaburrgan dan semua lembaga kenegaraan atau

gabungan selui"uh alat perlengkapan negara yang meliputi badan legislatif,

eksekutif , dan YudiKatif.

Penrenniah yang berctaulat acaiah perneriniah yang memiiiki kedauiatan

aiau kekuasaan tertinggi, baik keoaulatan ke cJalarrr inaupun kedaulatan ke !uar.

Kecjaulatan ke ciaiam adalah t<ekuasaan untuK mengaiur rumah tangga sendiri tanpa

campur tangan ,lari oangsa atarr nega!-a iain. l{ectaulatan ke luar adalah kekuasaan

untuk mengadakan hubungan aiau ke{a sanra iiengarr negara iain.

Adapun sifat-sifat kedauiatan sebagai berikut.

1) Asli

Asii, yang berarti keciauiatan iiu tleiair L:erasai dari kekuasaaii lain yailg leLrih

tinggi

2) Permanen

Permanen, yarig berai"ti iieilariiaia,i i'iri lctap nda selaina negara r-nasih

berdiri" Kedauiatan itu akan ietap meiekat pa,la neEara ;teskiprtt"l penrerintah

atau yang menjalankan pemerintahan sudah Lreritanti-ganti. Kedauiatan itu

akan lenyap atau hilarrg apabiia negar* itu sendiri musnah atau lenyap. Jadi,

kedaulaian dalarn negara itu bersifat ianggeng aiau abadi.

3) 'Iidak terbagi-bagi

Tidak terbagi-bagi, yang berarti kedai:iaiarr itu nierupakan satu-satunya

kekuasaan yang tertinggi dalam negara dan tidak ada kekuasaan lain yang lebih

tinggi selain kedaulatan negara. Kekuasaan menjaiankan pemerintahan seringkali

terbagi-bagiantara pemerintah pusai dan pemenntah ciaerah atau daerah otonom,

tetapi yang berdaulat adalah tetap negara, bukan pemerintah daerah.

4) Tidak terbatas

Tidak ierbaias, yang berarti kedauiatan itu tidak dibatasi oleh siapa

karena membatasi kedaulatan berarir acja kedaulatan yang lebih tinggi

Kekuasaan teriinggi yang merupakan ciri kedauiatan itLi akan hilang.

d. Pengakuan dari Negara tain
Pengakuan Cari negara iain dapat dibedakar n-iet'iiadi dua macam, yaitu

pengakuan rle facta dan penEakuan Ce jure

1) Fengakuan cle facta eejalah pengakLi=n bsrciasai'kan kenyataan ifaktuai).
lr,.{isalrrya. secara de fact; inC,:nesia i::ei'ilel<;: pada ianggai 17 Agusius 1945.

pun

dan
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2) Pengakuan de jure adalah pengakrian ierhader suatu negai"a rnenurut hukum

iriiei-nasional. Berdasarkan perrgal<uan ;)e jure, negara baiu itu niendapat hak-hak

dan kewajiban sebagai anggoia masVaraKat irircrnastonai. Fenqai<uan de jure bangsa

lridonesia sejak 18 Agustus 1945, pada saat rlisirhi<snnr/a ULID 1945, ierpilihnya

Presiden dan Wakil Presiden, seria clitaniikrilia leinbaga legislatif (KNiP) sebelum

terbentul<nya DPRyMPR. PengaKuaii ii-ribei"sifatietap.l.tlisair-rya, i<edaulatan negara

lndonesia secara de jure baru diakui olsh negarr iain pada tanggal berikut.

a) lnggris pada tanggal 31 Maret 1947.

b) Amerika Serikat pada tanggal lTAprii i947"

c) Rusia pada tanggal 26 L4ei 1948.

d) Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.

Adapun fungsi pengakuan dari negara laiit sebagai herikiri.

t ) -riOat< mefrlasingkan suat[ negara dEi'i huD-unE an internasional'

2) ulntuk menjamin kelangsungan hubungan internasir:nal dengan jalan mencegah

kekosongan hukum yang meruEikan, baik kepentingan inditlidu maupun

antarbangsa.

6. Fengertian Usaha Pembelaan Negara

Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara

yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada

ianin air se*a kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Untuk mengetahui pengertian

usaha pembelaan negara, dapat dilihat dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentanq Pertahanan

Negara. Iqt-i.lgh yang digunakan dalam unA"ng-rifrffinfrfuutbEkan usa# pem6ilA;n

AJ

tgr

EI
i€J

trl

tFi
tEi

tEi
a^\

gt
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'aa

negara tetapi upaya bela negara. Daiam penjelasan tersehut ditegaskan bu!*1!ggy"

bela negara adalah sikap dan perilaku lvarga negara .iang dijiwai oleh kecintaannya

-:---=- 

.- , r,,-,r----r--- n-"-^^^il-. ,{-6 lllln
kefA;1'egarc Kesatuan Repubiik lndonesia yang berdasai"kan Pancasila dan UUD

1945 dalanr meniarnin kelangsungan hidup bai:gse dan negara"

-K$jt<utsertaan 
warga nega!'a dalam pembeiaan fiegai-a rja;:at elitemp,lh dengan

berbagai macam cara berikut.

,/ a.- Setiap warga negara turut serta dalanr menentukan i<ehljakan ientatrg pembelaan

\-.) ,,"grt, ,r"lriui lembaga-lembaga perwa[<ilan sesriai dengan tJUD 1945 dan

perundang-undangan yang berlaku.

I O- Setiap \,varga negara harus turut serta dalam setiap lJlial:/a r:embelsai,i ne Eara sesuai

\. dengan kemampuan dan profesinya rnasing-masing,.- 
A.iasai-, bahwa warga negara mempun.vai i<ewajibai-r mein'rreia i;angsa dan negara

indonesia sebagai berikut.

a. Negara rnerupakan milik seluruh bangsa indon=si* dan ;,relindtiirgi seiuruh bangsa

lndonesia.

b. tsela negara merupakan wujud kecintaan warga negaranya kepada NiK[1i.

c" Bangsa lndonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar

negeri bebas aktif. ,

ci. Upaya bela negara seiain sebagai kewajiban dasar rnanusia juga merupakan

kehormatan bagi setiap warga negara"

e" Bangsa lndonesia cinta perdamaian tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan'

pembelaan negara akan berhasil bila setiap v/arga negara memahami keunggulan

dan kelebihan negara dan bangsanya. Adapun aiasan yang melldorong setiap warga

melakukan pembelaan negara sebagai berikut.

a. Pengaiaman sejarah perjuangan bangsa lndonesia. '

b" Kedudukan wilayah geografis lrlusantara yang strategis' 'z

c. Keadaan jumlah penduduk yang besar. ,/
d. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

e. Perkembangan dan kemajuan iptek di bidang r:erlenjaiaan'

f. Kemungkinan timbulnya bencana perang.

Pendidikan Kewarganegaraan IX - Semester 1



7. Prinstp-prinsip Fembelaan Negara
Menurut Saronji Dahlan, daiarn penyeiei'rggai"ai'i peilahanail negara, indonesia

menerapkan prinsip-prinsip seoagai re rikut.
a Bangsa lndonesia berhak dan wajib meir';beie serta rnempertahankan kemerdekaarr

xedauiatan negara, keutuhan vtilayai-.. dan keselamatan segenap bangsa dan segala
ancaman.

b. Pembelaan negara dapat diwujudkafi o'erigai: keiirutseriean oalam upaya pertaharran
negara merupakan tanggung lawab dan kehormatan seiiap warga negara.

c. Bangsa lndonesia adalah bangsa lvang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan
dan kedaulatan" Segala perselisihan dan per-tikaian yang timbul dari hubungan
antarbangsa atau antarnegara penyelesaiannya melalui cara damai. Bagi bangsa
lndonesia, kekerasan (perang) nrerupakan jalan terakhir untuk menyeiesai[an
pertikaian dan perselisihan jika secara damai ticlak berhasil. Prinsip demikian ini
menunjukkan pandangan bangsa indonesia tentang perang dan damai.

d. Bangsa lndonesia menentang segala mecam bentuk penjajahan dan menerapkan
politik bebas aktif, Untuk pertahanan neEaia i<eluar bersifat defensif aklif yang berarti
tidak agresif dan tidak ekspansif, sejauh kepentingan nasional tidak terancim.

e. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta yang berarti melibatkan seluruh rakyat
dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluiuh
wilayah negara sebagai kesatuan pertahanan.

f. Pertahanan negara disusun bercjasarkan pr"i:'lsip demokrasi, hak asasi manusia,
kesejahteraan umum, lingkungan hiciup, ketentuan hukum nasional, hukum
ittternasional dan kebiasaan internasicnai, serta prinsip hidup berdampingan
secara darnai dengan memerhatikan kcndisi geogi-afis Indonesia sebaga! negara
kepulauan,

Landasan Hukurn Usaha Fembelaan Neglara
Acapun landasan hukum dari usaha pembelaan negara sebagai berikut.

a. Undang-Undang Dasar''lg4SAmendernen
Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan wajib bela negara sebagai

berikut.

1) Pasal2T Ayai (3) berbunyi, "Setiap wai'na negai"a bernak dan wajib ikut serta
dalam upaya pembelaan negara".

2) Fa"sal 30 Ayat (1) berbunyi, "Tiaptiap warga negara wajib ikut serta dalam
pertahanan dan keamanan negara". sernentara itu, Ayat (2) berbunyi, "Usaha
pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan
dan keamangn rakyat sernesta oleh Tentara Nasional lndonesia Oan Xepotisian
Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan
pendukung.

Berdasarkan Pasat 30Ayat (1) dan (2) uuD 1945, dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut"

a) Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara
merupa|<an hak dan kewajiban.

b) Pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem pertahanan dan
keamanan rakyat semesta.

c) Kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah rNl, sedangkan sistem
keamanan adalah Folri.

d) Kedudukan rakyai dalam periahanan cian menjaga keamanan sebagai
kekuatan pendukung.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun i 982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan
Keamanan Negara Republik lndonesia.

c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 teniang i{epciislan I'legara Repubiik lndonesia,
d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 teniang Fertahanan Negara.

\,+

8"
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g. Pentingnya Usai:a Fernbe$aasr Negara

Usaha pembeiaan negara merupakan usana rrembola, rnenrpeltahankan, menjaga,

Oan meliniungi keseiamaian nsqara riari segala bentuk- gangguan yang mengancam

kedaulaian r"iegai"a. Negara akan ieiap tegal.i berdii'ijika Ciperiahankan oleh settap wai'ga

negaranya. OIeh karena rtu, rnembela negara sangat penting dilakukan oieh setiap warga

,*grrrnyu. Berikl:t beberapa alasan' 'i..isaha pemi:eiaan negafa penting dilakukan oleh

setiap warga negara lndonesia.

a. Mempertahankan kemerciekaan dan keCaulatan negara.

b. Menjaga dan mernpertahankan keutunan wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia.

c. Melindungibangsa dari aneaman dan gangguan terhacjap keutuhan bangsa dan negara.

ci" Mewujudkan kesejalrtei'aan dan keadilan masyarakat lndonesia.

e. Menjaga kehormatan negara dan bangsa !ndonesia di mata internasional.

f. Sebagai peran serta dalam mewujudkan perdamaian dunia'

g. Sebagai wujud panggilan sejarah perjuangan bangsa lndonesia'

h. Sebagai oerwujudan kewajiban seilap vvarga negara.

Selain beberapa alasan diatas, membeia negara periu cjilakukan karena melihat keadaan

wilayah lndonesia yang sangat berpotensi mendapat ancamari, baik dari dalam maupun dari

iuar. Beberapa alaian yang mendasari periunya usaha beia negara bagi bangsa lncionesia,

antara lain alasan geografis, demografis atau sumber ciaya alam, dan historis.

a. Alasan Geografis
Alasan geografis bagi pentingnya usaha pembelaan negara sebagai berikut'

1i lndonesia adalah negara kepulauan 5rang besar sehingga memerlukan kekuatan

per-tahanan yang baik dan matiir dalam melinCungi wilayah darat, laut, dan udara

yang menjadi bagian wilayah kedaulatan lndonesia'

Z) posisi indonesia sangat strategis karena herada pada posisi silang, yaitudi antara

Benua Asia dan Benua Ausi.ralia serta di antara Samucira PasiUk dan Samudra

Hinrjia, m*njadikan wilayah lndonesia sebagai iempat transit lalu iintas dunia.

b. Alasan Demografis dan Sumber Baya Alant

Alasan eiemografis dan sumber daya alam bagi pentingnya usaha pembelaan

negara sebagai trerik.ut.
,t) Junilalr penduouk iniionesia yang besar rentan tertradap masalah-masalah

kePendudukan'

Z) Keanekaraganran suku, budaya, agama, dan adat istiadai lndonesia yang kaya

nemun di sisi iain rentan tei".iadi xcnflik.

3) persebarari penduduk indonesia yang tidak rnerata menyebabkan terjadinya

kesenjangan sosial yang menricu konflik.

4) Sunrbei" Jaya alam indonesia yang rneiimpah clan kurang dikeiola dengan baik

menyebabkan pemanfaatan sumber daya alanr yang tidak'bertanggung jawab.

€" Alasan l-listoris
Alasan historis bagi pentingnya usaha pembelaan negara sebagai berikut.

1,1 Sejak dahulu banyak negara yang ingin menguasai lndonesia.

Z) lndonesia pernah dijajah bangsa lain selama kurang lebih tiga setengah abad.

3) Kemerdekaan lndonesia diraih berkat kegigihan perjuangan seluruh rakyat.

4) Rakyat lndonesia secara sukarela mau berkorban untuk membela bangsa dan

negara.
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Carilah artikel dari koran atau intemet yang berkaitan tentang usaha-usaha pembelaan negara dalam
bidang pendidikan. Tempelkan di kertas folio. Berikan pendapat berkaitan tentang artikel tersebul Kemudian
kumpulkan kepada guru untuk di nilai.

1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas empat orang.
2. Buatlah makalah dengan tema usaha pembelaan negara pada era globalisasi.
3" Hasilnya presentasikan didepan kelas"

B. Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara
1" sistem Pertahanan dan"Keamanan Rakyat semesta (sishankamrata)

Usaha pembelaan negara merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai
warga negara lndonesia tanpa terkecuali. Usaha pertahanan dan keamanan di Negara
Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
(sishankamrata). Sishankamrata yaitu melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan
sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan
diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa darisegala ancaman musuh.
Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) terdiri atas tiga
komponen yaitu, komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer akan menempatkan TNI
sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
Untuk menghadapi ancaman dalam bentuk militer; akan ditempatkan lembaga pemerintah dalam
bidang pertahanan sebagai unsur-unsur pokok. Hal ini disesuaikan dengan benfuk dan sifat
ancaman serta didukung pula oleh unsur-unsur kekuatan bangsa yang lain.

a. Komponen Utama
1) TNI sebagai Komponen Utama pertahanan

TNI nnerupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara
Indonesia. TNI merupakan tentara kebangsaan, bukan tentara kedaerahan, suku,
ras, atau golongan. Dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasionat
l'ndonesia Pasal 4 Ayat (1 ) disebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat,
TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tug.asnya
secara matra atau gabungan di bawah pimpinan panglima. Setiap angkatan TNI
tersebut memilikitugas tersendiri. Tugas setiap angkitan tentunya disesuaikan
dengan matranya masing-masing, yakni darat, laut, dan udara. Berikut uraian
tugas dari ketiga angkatan yang dimaksud.

a) Tugas-tugas Angkata Darat sebagai berikut.
(1) Melaksanakan tugas TNI matra darat dalam bidang pertahanan.
(2) Melaksanakan tugas TNI dalarn menjaga keamanan wilayah perbatasan

(3) fl'1'X-::Hi:J?f#: 
I;lX, 

0,,,, pembansunan dan pensembansan
kekuatan darat.

(4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.
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b) Trrgas-ii-tgas Angkaia L aut s*i:eg*i ne tikut

ii) ir,ie!ar.sanak:n iu'qas TiJi mairfi !::.ri'. rjaiiirn hiCang p*nahanan.

iTi lvienegar<ar i-jui\ui-ii r:ar-; nrei-iii:Er,;. ki:amanan i:aik cji i'vilayah !;:ut

nas ! o ;: a i :n :: i.i !,J n',.v i I l,,r;:h i aui I I ilr il ;: i i r-'i:' i.

{3) ,Veiak::anak:l tugas dipionia::iAnil;':'i3;l l-.LUt ijaisiti rangka nrendukung

peial,rsanaan iloi ilii< iuai n*gei"i.

(4) Fleiaksanakan iuges Tidi uaiarn !rlcrr'ih$n!!Lii-ran dan pengenibangan

kekuaian Iaut,

(5i Melaksanakan pambi:rdayean',lliiavah p*i^tanfin*n laut.

c) Tugas-tugas Angt<atan Uda;'a sebagai *eriii*t.
(1) fo4eiaksanakan tugas Tl'Jl maira udera iaiari bidang pertahanan.

t2) Menegakkair hukum eian menjaga iieai-nanan diwilayah udara sesual

dengan ketentuan hukum laui nasi'3nal dan !niei"nasional.

(3) Melaksanakan iuga:; Tidl ciaiain perni:engunan dan pengernbangan

kekuatan udara"

(4) Melaksanakan pemberr-layaeil w!ia1;ah pertahanan ucia;'a.

Sernentara itu, sebagai alat penahanen negars, i-l{l mentpunyaitugas pokok

tersendiri. Adapun tugas-tugas pokol< Tt{l .r,ang eiinraksud sebagai berikut.

a) Menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan i:?epublik lndonesia yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 'i945.

b) Mempertahankan keuiuhan v'riiayal"i f.legai"e l{r:iatuan ltrepubi!k Indonesia

yang berdasarkan Paneasila dan UUn 1945.

ci Melindungi segenap "nangsa dan se!itriii;- iurnf:eh d*reh lndonesra dari

ancaman serta gangguan ierhadal-r l<eut*i:ai: i:*ngsa dan negara'

Tugas-tugas pokok TNI tersebut ciiiaksa:"rakar: <.iengan *are sabagai berikut.

a) Operasi milite:"untuk Perang.

b) Operasi militer selain perang, yang rr ieiiilu"; iiegi=tiin-i<tl;iatsn sebagai berii<ut'

(1) Mengatasi gerakan separatisnre be;:;;itist*.
(2i fu1en gatasi pei'r, berontal<an beiser,'jatli,

(3) fulengatasi aksi terorisme.

(4) Mengamankan vrilayai"i perbateslrr"

(5) Melaksanakan tugas perdarnaian ril:nirr rr::us: ,iengan i';eLrijakan poiitik

iuar negeri.

(6) Membantu f"epoiisian lr{egara ire;;i.'::ir :i:di:re;ii: 
'r;iiam 

i'angi<a tugas

keamanan dan ketertiban m3:"'r"l,ilr.
(7) Membantu rnenanggr:iangi bencane ai:n:, r:engungsian, eian pemberian

bantuan kemanusiaan.

(B) Membantu pencarian dan p*rtolongan delar-* Keeelakaan (SAR/ search

and rescue)

(9) Membantu pemerintah dalam penga!r']enan pe layaran dan penerbangan

terhadap pembajakan, perampokan, dan penyelundupan'

2) Kepolisian Negara sebagai Komponen Utama Keamanan

Kepolisian Negara Republik !ndonesia merupakan alat negara yang berperan

dalam memelihara keamanan dan lieiertibe n rirsyeral<ai. Selain itu, l(epolisian

Negara berperan menegakkan hukum serta memi:erikan penEayoman dan

peiayanan kepada masyaraka'i" Dalam menjalankan perannya, Kepolisian

Negara Republik lndonesia rvajii: i"nerniiil<i keahii:rr: eian keterampilan profesional.

Maksudnya, mahir menggunakan peralaiirrr, r:iahil bergerak, serta mampu

melaksanakan tugas 3ecara terui',ui"

Dalam keadaan darurat, Kepciisian i',icgara Repi.ib!iil !ncionesia dapat

memberikan bantuan kepade Ti'ii. Kertli:::'i-: i':e;aia F'epi;blik lndonesia tui"ut

t
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!i;i.:5rd aklarnaiif dalari-r tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasicnal
sci:rili:ienggota !nternationalCintinatPotice Arganization (lnte:-poi). Kepolisian
ri+!*la Republik Indonesia juga diusahakan membantu secare aktrf tugas
pe::rieiiharaail p*i'damaian cjunia ipeace keeping operationi di bawalr nei.rnir"a
PBE iFerseriiiatarr Bangsa-Bangsa).

G. ii;;rnp+nen eadangan dan pendukung

Koini;onen caciangan cialam sistem pertahanan dan keamanan negara tei"iliri
i:iai:; warga negara. suntber daya alam. serta sarana dan prasarana nasicnal yang
cisiapl(an untuk ciker-ahkan melaiui mobilisasi. Mobilisasi adalah tindakan pungurahun
Jan penggunaan secara massal sumber daya nasional serta sarana dan prisarana
n;sionai setiagai kekuatan pedahanan negara.

Adapun komponen oencjukung terdirl atas warga negara, sumber daya alam,
,:urnber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau
iidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utanra cian
i<omponen cadangan" Selain bergabung menjadi bagian dari anggota TNI atau polri,
keiki;tsedaan lvarga negara dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
dapat pula dilakukan melaiui keikutsedaan sebagai rakyat terlatih, yaitu warga negara
yang mengikuti pelatihan khusus sebagaitenaga pembantu keamanan atau pertahanan.
oqanisasi-organisasi yang termasuk dalam rakyat terlatih sebagai berikut.
1) Perlawanan Rakyat (wanra), yaitu kekuatan rakyat yang merupakan bagian

kekilatan dari peiaksanaan pertahanan nasional.
:) Keatnanan Rakyat (Kamra), yaitu kekuatan rakyat dalam bidang keanianan den

reieitiba n masyarakat.

J j Feftahanan Sipii (Hansip), yaitu kekuatan rakyat yanE merupakan unsur-r.:nsur
pei"iindungan masyai'akat"

E-'eritr.sir i{eikutseitaan \lvarga i{egara dalam usaha Fembelaan Negara
iinliang-ljncianq SJo. 3 Tahun 2oA2 menyatakan pada Pasal 9 Ayat (2) bah,,eia

iieikr;tser-taan warga negara daiam upaya pembelaan negara diselenggarakan melalui
hai-na! bei"ikr:t.

a. Feeldidikan Kewarganegaraan
Dalam kurikulUm pendidikan dasar, menengah, serta pendidikan tinggi, materi

pendidikan kewarganegaraan wajib dimuat (pasat 37 Ayat (1) dan (2) UU Repubtik
lndonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas). paiat 3z nyat'(i ) uu No. 20
Tahun 2003 rnrenjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk
membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan
einta tanah air. Dengan dbmikian, pembentukan iasa kebangsaan dan cinta tanah
air peserta didik dapat dibina melalui pendidikan kewarganegaraan.

Konsep rasa kebangsaan dan cinta tanah air sangat berkaitan dengan makna
upaya bela negara. Kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik lndonesia
rnerupakan realisasi dari konsep nasionalisme (rasa kebangsaan) dan cinta tanah
air (patriotisme). Sedangkan kecintaan kepada tanah air dan kesadaran berbangsa
merupakan ciri kesadaran dalam bela negara, Dengan demikian, pendidi[an
Kewarganegaraan merupakan wahana untuk membinl kesadaran peserta didik
untuk ikut serta dalam pembelaan negara. selain itu, juga dijelaskan dalam
penjelasan FasalgAyat (2) (huruf a) uu No.3Tahun 2002, brhwa'Dalam pendidikan
kewarganeEaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara,,. Hal
ini bermakna bahwa untuk memperoleh pemahaman tentang kesadaran beia negara
dapat ditenrpuh dengan mengikuti pendidikan kewarganegaraan.

Dengan demikian, pembinaan kesadaran bela riegara melalui pendidikan
kewarganegaraan dimaksudkan untuk membina dan mer;ringkatkan usaha pertahanan
rlo_gara. Fendidikan kewarganegaraan mendapat tugas untuk menanamkan
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':- :Te:t kebangsaan, termasuk mengembangkan nilai dan perilahu dein..:kr"atis
:=^ ielanggung tawab se!:agai warga negara lndc':nesia.

: Pelatihan Dasar Kenriliteren
Saiah satu komponen warga negara yang mendapat Be!:riin;n dasar militer

=:a ai mahasiswa vang tergabung dalarn Menwa (resirnen mahasiswa) i:tau UKM

-- i (egiatan fulahasiswa) Bela Negar"a. lMengikutikegiatan fulenwa adaiah hak bagr

.:: ac mahasislva, namun setelah mengikuti kegiatan ini mereka harus mengil<r:ti

:: -a: dasar kemiliteran. Anggota resimen mahasisuya edalah kornoonen !:angsa
, a-3 telah memiliki pemahaman dasar-dasai" kemilitei'an *Jan bisa didayagunakan
:a an kegiatan pembelaan terhadap negara,

: pengabdian sebagai Prajurit Tentara Nasic'nal lndonesia secar& $ukarela atau
secara Wajib

l.'lenurut Pasai 1 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002, yang Cirnaksud pedahanan negara

::a ah segala usaha untuk nrempertahankan kedauiatan negara, i<euiuhan wilayah
'.iaru kesatuan Republik Indonesia, dan keseiamatan segenap bangsa dari ancaman
:an negara gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Adapun yang dimaksud
:3ngan ancaman adalah setiap usaha dan kegratan baik daridalam negeri maupun luar
-egen yang dinilai rnembahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan

'leselamatan segenap bangsa. Untuk mewujudkan pelaksanaan pertahanan keamanan
le,.''asa ini TNl berperan sebagai alat pertahanan negara. Sedangl<an Polri sebagai alat
^sgara yarrg berperan memelihara kearnanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
--irm, serta memberikan perlindungan, dan pelayanan kep;:da rnasyerakat dalam
-a^9ka terpeliharanya keamanan dalam negeri,

Dalam mempertahankan negara menurut Pasal 10Ayat i3) UU ttio. 3 Tahun

::!2 TNI memiliki tugas sebagai berikut.

: i lr,lempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayeh.

2t lv{elindungi kehormatan dan keselamatan bangsa.

-.r Melaksanakan operasi militer selain perang"

l) lkut serta secara aktif dalam tugas pemellhar;:an perilrirriaiarl regir:nal dart

internasional.

d Pengabdian Sesuai dengan Profesl

Pengabdian yang sesuai dengan profesi menurui penjelasan UU Rl No. 3 Tahun

2002, adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk

kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkeeil

akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alarn, atau bencana lainnya. Profesi

tersebut, antara lain petugas PMl, paramedis, anggota SAR, dan bantuan sosial.

Warga negara yang berprofesisebagaiparamedis, anggota SAR, PMl, bantuan

sosial, dan Linmas memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya bela negara

sesuaidengan tugas keprofesiannya masing-masing. Jika mereka melakukan tugas
profesinya yang berkaitan dengan pertahanan negara, mereka telah menunaikan

hak dan kewajibannya dalam pembelaan negara.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa setiap warga negara sesuai dengan

kedudukan dan perannya masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk membela

negara. Siswa dan mahasiswa ikut serta membela negara melalui pendidikan

kewarganegaraan; anggota resimen mahasiswa melalui pelatihan dasar kemiliteran;

TNI dalam menanggulangi ancaman militer dan nonmiliter tertentu; Polri termasuk
warga sipil lainnya dalam menanggulangi ancaman nonmiliter, dan kelompok profesi

tertentu dapat ikut serta membela negara sesuai dengan profesinya masing-masing"

3. Ancaman terhadap Pbrtahanan Negara Kesatuan Republik lndonesia
Dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasionai lndonesia, istilah ancaman berarti

setiap upaya dan kegiatan, baik daridalam negeri maupun luar negeri yang dinlai mengancam

atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap

F!':----:_:
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bangs=. lldac-rn ;ltiLiilian d:r garrggu:n t*rhaclap r:epentingen peitehanen negaif; yang

hai-ue iii''',iasi;;:ilai, 'yaiii ai'tcaiaii-i liiilicr usil arcai"i']ail noirruiiliter.

.f. .i\J;t,ir?ii; l"iri,;;.
,:\i-li:am::n mil:isit:;d*i::h at'lcei-nan yailg menggunakan kekuatan berserrjata yang

'ieicrSarii:asi li:n *inilat nrei:ipunyai i<emar-npuair yang memllahayakan kedauiatan

netgara, heutr;hari wliaiiair flegare. seria keseiarnatan segenap bangsa. Adapun yang

tertnasu l" aneamai'l mi i itei sebag ai bsi"i l<ut"

1': Agiesi l;erur,a penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain, kedaulatan,

negara, keutunar: ivila1lah" dan [<ese!amaian segenap bangsa"

Z) Felanggaran wiiayah yang dilakukan oleh ilegara lain, baik mengEunak;ln kapel

rnaupun pesawat non komersiai.

3) Pemberontakan bersenjata, yaitu suatu gei'akan bersenjata yang meiawarr

pemerintah Yang sah.

4) Spionase yang dilakukan oieh riegara lain untul< mencari dan mendapatkan

rahasia miiiier.

S) Sabotas* Cari pih*k tedenti-l untuk merusal< instalasi penting dan objek vital

nasional yang menrbahayakan keselamatan bangsa"

6) Aks! teroi'bersenjata yang dilakukan oleh jarlngan terorisme internasional atau

yang bekerja bersama dengan terorisme dalarn negeri atau terorisme dalam

negeri yang bereskaiasi tingg! sehingga membahayakan l<edauiatan negara,

keutuhen wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

T) Per,:ng saudara yang terjadl antara kelompok bersenjata dengan kelompok

masyarakat bersenjata lainnYa"

Ahibat yang nrr:ngkin terjadijika terjacli encaman niiliter sebagai berikut.

1) Laju cembangLlnan rlegara terhambat"

2j Gerak pel'ekeriomlan wsrga nlauct"ln llegara terganggu.

3i Tei"ja'Ji koi:ban traii< dani sip!i nrauput: militer.

4i l(erusakan banEunan warga r,qaupun fasilitas urrll!m.

5) i{etairutan atau traunie r;iiy61 di sua",u vrr!la-veh"

le. Ar:sarna:t l'{cmrnilitsr
i\ncanrail nonr;riiiiei adalah ailcaman yang tidal< rnenggunakan kekuatan senjata

ietapijika d!bierkan akan membahayakari keciaulatan negai"a, keutuhan lvilayah negara,

dan ke*elafi-iaten segenap bangsa. Ancaman bag! keantanan tjan keselarnatan negara

yang berupa ancar*en rioi':mlliter dapat berbentui< sebagai berikut"

1i Peny*a!ahgrinaan nerkoba.

2) !(orupsi, koiusi, dan nePotisme.

3) Perusakaniingkungan.

4) Kemi-cl(inan.

5) Kebodohan

6) Kriminalitas.

7) Tingkat depeirdensi yang tinggi terhadap asing.

B) Lunturnya kesatuan dan persatuan bangsa.

9) Ketielaksiapan menghadapi era gioba!isas!"

'i0) Bencana alanr.

Ancarnari juga dapat cf ibedekan n*irjetdi encarnen dalam negeri dan ancaman dari

luar- rie ge ii

a. Ar:eamart daru EaiaE-r': fl{egerE

./\.!lcaman ciari daiarn negeri dapat Lrerupa hal-hai sebagai berikut.

ii Kerusuhan

l\r"ic*m:n kerusuhan akai-i i*r;nrii efiabila muncul kesenjangan ekonomi.

A!"r,J;inran itu i:rsa rnuilrui kaiau Be mbangunan nasionaltidak berhasii memberikan
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' =:. :'i.'ean Selain itu. Kerusuhan bisa terjad! apabila jurang antara si kaya
::^ s -:'s< n ila<in iebar.

- - ke:enCak- -= :':a= \!j g|ud{

;=ra(saan kehendak terjadi apabiia ada golongan masyarakat tertentu
-,='-:. i3 'Iremaksakan kepentingan secara tiCak konstitusional, terutama yang

-^lra: oolrtik-='-atr=_

: tr?-.:€roniakan nersenjata

A'can-ian tni bisa muncul dari kalangan separatis karena pembangunan

l?. le:rmcang antara pusat dan daerah"
: .(errc,nan untuk mengubah ideologi

rrCCr'ri3r1 ini bisa berupa pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh orang-
'-'z- ) z'.2 t fielcmpok-kelompok yang ingin mengubah icieologi negara. Pemberontakan
- : asarya dilakukan oleh kelompok ekstrem, baik kiri maupun kanan.

: Ancaman ciari Luar Negeri

ircaman dari luar negeri untuk saat ini seperti tidak terlalu mencemaskan, tetapi

:=::: perlu drwaspadai. Beberapa ha! yang perlu diwaspadai sehubungan dengan

.':a'nan dai'i luar negeri sebagai berikut.
' (einginan negara-negara besar untuk menguasai lndonesia karena posisi

'rdonesia yang strategis dan kekayaan alamnya yang melimpah.

i (einginan negara-negara industri untuk menguasai wilayah lndonesia karena
,,ekavaan alamnya yang luar biasa.

: 3aitaya perang nuklir yang juga mengancanr keberadaan negara lndonesia.
I Arus globalisasi yang banyak menimbulkan kerawanan di bidang

rcle ksosbudhankam.

S: a : ancaman militerdan nonnriliter di atas, dapat diperkirakan bentuk-bentuk ancaman

-r- r--jtuan terhadap bangsa dan negara seKarang dan di masa yang akan datang lebih

- =-.JZ-:l 
oan lebih kompleks. Bentuk-bentuk ancaman tersebut sebagai berikut.

, <,:'flik komunal, awalnya bersumber pada masalah sosial, ekonomi, namun data

:erkembang menjadi konflik antarsuku. agama, maupun ras atau keturunan dalam

s<a,a yang iuas.

: -erorisme nasicnal maupi,rn internasional yang memilikijaringan lintas negara dan

: -:ui di dalam negeri.

: Gangguan keamanan udara sepertipembajakan udara, pelanggaran wilayah udara,

terorisme melalui transportasi udara.

: Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRi terutama gerakan separatis

berseiata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah lndonesia.

= Keiahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, narkoba, pencucian uang

dan bentuk kejahatan terorganisasi lainnya.

' Aksi radikalisme yang berlatar beiakang primordial etnis, ras, dan agama serta

ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan

h.

kekuatan di luar negeri.

Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan lndonesia sebagai tujuan maupun batu

loncatan ke negara lain.

Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan dan pembuangan limbah
beracun.

Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.

Penyakit menular dan wabah yang menyerang secara cepat dan rneluas"

Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya ancaman terhadap kedaulatan lndonesia

yang berasal dari dalam negeri, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut.

a. Meningkatkan rasa kebangsaan (nasionalisme) pada warga negara.

b. Mengembangkan sikap saling pengertian cji antara warga yang memiliki perbedaan

etnik, agama, dan kepentingan.

:
!.
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c. Mendayagi..:nakan kekuasaan $ecaie adii *eini kesejairteraan bangsa bagi para

pemegang kekuasaan yang ieiair diberi an-ierai *ieh rakyat'

d. Memper-ltuat i:nsur-unsur aiat f:e*aha':.lt"r iiiilara seperii Te ntai"a Niasir:riai indontsra

(TNt)

f;" Feran Serta dalant Elsaha FernheBaan fdega;"a

f*

1. Perwujudan t"lpaya Bela tdegana elaiarn suati.l ti,ehtdi*pai:

Pertahanan dan keamanan negara mencakijp segenap aspek kehidupan, dan

pertahanan dan keamanan tidak dilaksanakan dengan melrlpersenjatai seluruh rakyat'

Akan tetaoi, mengikutsertakan seluruh r..insur Kekuatan yang ada dalam masyarakat

lndonesia, Daianr*mengiliutsertakan seli.:ruh unsur kekuatan yang ada di masyarakat'

didasarkan pada profeli masing-masing dan rja!am peiaksanaannya bahu-niembahu'

Sebagai warga negara yang cinti ianah 
=ir. 

kita larus ikut serla daiarn upaya pefiahanan

dan keamanan yang dimulai dari lingki.rngan sekiiar"

Rasa cinta tanah ah" dan bangsa dari para pejuang kemerdekaan mendorong mereka

rela berkorban untuk bangsa dan negara. Para nejuang kemer"dekaan dalam berjuang

tidak mengharapkan suatu imbalan. fvlei"eka berjuang tanpa pamrih" sikap yang demil<ian

disebut nasionalisme dan patriotisme.

Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menganggao bahwa

kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau

nationstafe. Nasionaiisme menjadidasarpembentukan negara kebangsaan' tlubungan

nasionalisme dan negara kebangsaan rnen-liiiki [<aitar: erat' l'leEara kebangsaan a.dalah

. negara yang pembentukannya didasarKan paeia sentangiat Kebangsaanlnasionalisrne'

Artinya, adanya tekad masyirakat r,:ntuk rneml:ailgun masa depan bersama di bawah

satu negara yang sama walaupun vJOi"ga niasyara'i<ai iersehut berheda-beda agama' ras'

etnik, atar: golongannya. Rasa nastonaiisrne sLrdai, dianggap telah muncul rnanakala

suatu bangs" *u*iiiLi-rita*cita yang sai-fla ur:tiil.. rl*ndirikan suatu negara kebangsaan,

semangat kebangsaan, dan kesadiran kebar:gsaan" Faham nasionalisme menjadikan

kita rnemiliki kesadaran akan adanya bangsa dan negara'

Patriotisme berasalderi kata patna Vang aitinya ienah ail' Kaia patria berubah merrjadi

kata patriot yang herarli seorang yang nienciniai tanah air. Seorang pairiotik adalah

orang yang cinta-pada tanah air cian reia Lrerkor'tran untuk mempertahankan negaranya'

Patriotisme nera*i paham ientang kecintaan pa'la tanah air' Semangat pati'iotisme berarti

semangat untuk r-nencintai tanah air" Gerakan patnctisrne muncui setelah terbentuknya

bangsa yang dilandasi nasionaiisme.

Patrioiisme iahir karena dliandasi oien semangat kebangsaan atau nasionalisme'

Pada dasarnya, patriotisme berbeda dengan nasionailsme meskipun berdekatan

dan umumnyu ilrnggup sama. Patriotisrne lahir dari semangat nasionalisme dengan

terbentuknya n"gurilSiXrp patriotisme yang diwujudkan dalam semangat cinta tanah

r

Keamanan dan ketertiban dalarn masyaraxai merupakan suaiu dambaan dari setiap

anggota masyrluFt. Keamanan 
Uan f<etertiUen rlapai terwujud bukan lagi tanggung jawab TNI

dan Polri, ,l?tIlp::-:Pakan tanggung jawab segenap warga negara lndonesia. Dengan

negara d! atas kepentingan pribadi dan

an Oan 
"tetertiban 

dan ketentraman dalam masyarakat'ikut serta dalant

Pendidikan Keivarqanegaraan !X - Semester 1

air dapat ditakukan dengan cara sebagai berikut.

, a. Perbuatan rela berkorban untuk mernbeia Can mempertahankan negara dan

bangsa.

b. Perbuatan untuk mengisi kelangsungan hidup negara dan hangsa.

Seorang yang memilikijiwa patriotisme memi!iki ciri-ciri sebagai herikut.

a. Cinta tanah air.



2.

- -'?* ': ?: ir'iut serta dalaft tisaha pembeiaan negara. Keikutsei-taan dalam menciptakan
' ..-- 1^ ?- can ,.etediban ialam lingkungan setempat akan dapat menciptakan adanya:
? -.2-".,an 

",an 
keterliban llngkungan,

_ - :.=^e^ca" dai'r k='re: ,ti"aman hidup
, s-a:a.la kehid,lpan menjadi sejuk,
I J:-'a-Dan masvarakar menjadi sejuk,
: ' l2k'r"'2 5p31u kerUSuhan dan kekaCaUan.

':: (-.r:sedaan setiap warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan dalam
'=- :-:a.r sehari-hari dapat dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah,
-,.--3a. masyarakat, serta iingkungan berbangsa dan bernegara.

: li Lingkungan Keluarga
;paya pertahanan dan keamanan dalarn iingkungan keluarga dapat diwujudkan

r:-!an menampilkan sikap-sikap sebagai berikut.
' i..ertialankan tugasnya dengan tertib.
i i,ienraga nama baik keluarga.

3 i,lenlaga kerukunan hidup.

: Di Lingkungan Sekolah
tJiayapertahanan dan keamanan dalan'l lingkungan sekolah dapat diwujudkan

-: a ui oerbagai sikap sebagai berikut.
' r,lenaati taia tertib sekolah.

r H,dup rukun sesama v/arga sekolah.

I t.ienja!in kerja sama antarsiswa tanpa pandang dulu.
: i,lengikuti upacara bendera dan tertib.
: i.lenyelesaikan tugas yang diberikan guru.

: Di ringkungan !!lasyarakat
:Jcaya pertahanatr dai'i keamanan di lingkungan rnasyarakat dapat diwujudkan

-= alui oerbagaisikap sebagai berikut.

' : i<ut bergotong royong dalanr rnasyarakat,

I lxut menjaga keamanan iingkungan.

i l:Cak membuang sampah sembarang tempat.
I i,lenjalin hubungan yang baik sesama anggota nrasyarakat.

: lldak membuat keonaran di masyarakat,

=, Di Lingkungan Elerbangsa dan Bernegara

Uoay'a pertahanan dan keamanan di lingkungan berbangsa dan bernegara dapat
: iernpilkan melalui berbagai sikap berikut"
'1 i Mempei-tahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

2) Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.

3; P.ela berkorban untuk bangsa dan negara.

4) Menjaga kelestarian tanah air indonesia,

5) Mencegah adanya terorism6.

6) Mencegah sikap radikaiisme.

7\ Mematuh! peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Tidak rnain hakinr sendiri.

9) Membela negara sampai titik penghabisan.

Menyelesaikan Sengketa Antarnegara sebagai Eentuk dari Bela Negara
Sengketa antarnegara timbul karena adanya tuntutan salah satu pihak yang ditolak,

diingkari, atau dituntut balik oleh pihak lainnya, baik tuntutan itu berkenaan dengan fakta,
berkenaan dengan masalah politik, maupun berkenaan dengan masalah hukum. Jika
int terjadi akan timbul sengketa antarnegara. Sumber sengketa dapat berupa masalah

teritoriai, kehormatan nasienal, atau sumber-sumber yang lain.

Pendidikan Kewarganegaraan lX - Semester I
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Banyak {:ara t!/ang rjiieryipuh r-rntr,ik menyelesaikan sengketa antarnegara, yang jika

dil:elornpckkrri aiir riu= liel.::'npci{ besar, yaitu penyelesaian secara damaidan penyeiesaian

dengan jaiar: l,*:r(e--rasan. ii*rryeiesaian secara darnai dapat ditempuh rnelaiut pcrliiik, misalnva

perundirigen, per"ant;ira, jasai:sa i:aik. rnaupun campur tangan PBE" Secara hukum,

yaitu melalui it4ahkamail./\i'bitrasi atau melalui Mahkamah lnternasional atau Pengadilan

!nternas!cnai. Seelanglieir ile n'."'s1gu*,on dengan jalan kekerasan bisa dengan jaian perang.

a, Pe*rye[esaian Senglteia *:eiaiui fflahkanrair lnternasional
Mahkamah lnterna*sicnal merupakan salah satu organ pokok PBB yang

berliedudukar: di Den Haag, Beianda. Seiain bersiclang di tempat kedudukannya,

Mahkamair dapat bersidang d!tempat lain manakala dipandang perlu.

Masa perstCangan Mahkamah sepanjang tahun, kecualiwaktu libur Mahkamah,

Sidang iengkap paCa prinsipnya ciihadiri oleh seluruh anggota, yaitu 15 orang,

tetap! kuorum I anggota si:dah cukup untuk mengadili suatu perkara, Biasanya

Mahl<amair bersidang dengan 11 anggota, iidak termasuk hakirn-hakirn ad hoc. Yang

dimaksud dengan hakim ad hoc di sini adalah hakim-hakim sementara yang hanya

ikut bersidang untuk suatu perkara tersebut. Tugasnya berakhir bersama dengan

berakhirnya perkara yang ditanganinya.

Menghormati Keputusan Mahkarnah lnternasional

Dalam menyelesaikan sengketa internasional, keputusan Mahkamah diambil

dengan suara mayoritas dari hakirn-hakim yang hadir. Jika suara sama maka suara

ketua dan vyakil ketua yang menentukan. Keputusan lulahkamah lnternasional dalam

setiap perryelesaian sengketa iniernasional terdapat tiga bagian.

Frimsi p [-iid"lp Benciarnpingar:

!ndonesia cinta damai. tetapi !ebih cinta kemerdekaan. Ungkapan tersebut sangat

populer" el! Inclonesia pada masa penrerintahan lr. Soekarno. Prinsip di atas menandakan

bahwa jika tertadisengketa aritara negara-negara lain, namun jika kemerdekaan bangea

tercantum maiia kernerdekaan itu al<an dipertahankan hingga titik darah penghabisan.

Pr'!nsip lridup berrJampringan secara damai ini bermakna pula bahwa jika terjadi

sengketa antara negara-negara, hendaknya penyelesaiannya dilakukan secara

damai. Frirrsip penyelesaian s*ngkeia internasionalsecara damai inididasarkan pada

prinsip-priris!p hul<r,:n'l internasiona! yang berlaku secara umum. Prinsip ini diatur di

dalam dut-: b';at: deklarasi, yaitu deklarasi rnengenai hubungan bersahabat dan kerja

sama antarnegara tanggai 24 Oktober 1970 dan Deklarasi Manila tanggal 15 Oktober

1 982 merrgenai penyeiesaian sengireta internasional secara damai. Prinsip-prinsip

yang diaiui- dalam deklarasl tersebut sebagai berikut"

1) !rr!nsip bahwa negara tidak al<an ,.nenggunakan kekerasan yang bersifat

i-nengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara atau

rnenggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuantujuan PBB.

2\ Prinsip nonintervensidalam urusan dalam negeridan luar negeri suatu negara.

3) Prinsip Dersamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa,

4) Prinsip persamaan kedaulatan negara.

5) Prinsip hukum internasional nrengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas

teritorial suatu negara.

6) Prinsip rktikad baik dalam nubungan internasional.

7) Prinsip <easilan dan hukum lnternasional.

Prosecl ur Fenyelesaian Sengketa Antarnegara

Frosedur atau tata cara kegiatan Mahkamah lnternasional secara khusus diatur

di dalanr *tatuta. Statuta fvlahkamah lnternasional membert wewenang kepada

Mahkamah lrriernasional untuk membuat aturan-aturan tentang tata tertib. Secara

garis besar, aluran tersebut sebagai berikut.

1) Frosedu;'te riulis dan perdebatan secara lisan diatur sedemikian rupa sehingga

inasing-masing pihak mendapatkan jaminan secara penuh untuk mengemukakan

pendapat,

Pendidikan Kewarganegaraan lX - semester r 
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Sdang Mahkamah internasional terbuka untuk umurn, sementara untuk rapat-

reat hakm mahkamah cjiaeiakan dalam sidang tertutup.

U4fJk memeriksa kasus-kasus terteniu mahkamah daoat membentuk satu atau

Deberapa kamar yang ierdiri atas tiga hakim atau lebih.
(eptttusan Mahkamah !nternasional diambii dengan.suara mayoritas dari hakim-

liakim yang hadlr.

Tugas lndiaidu 
_S-

* ii.a kai?iler bangsa: mandiri, kerja keras,,.anggun,o jawab

ni gintahl
aEr rnasyarakai di sekitar tempat tinggalmu. Catatlah kegiatan masyarakat yang

r sftap usaha pembelaan negara. Buatlah laporan maksimaltiga halaman. Hasilnya

oada gurumu untuk dinilai.

1[ugas Kelompo*

{.,i- ii;--! Cefintah!
: : - " : - -: r< yang terdiri atas ernpat orang"

-' '. -'' z: :a'r bei"bagai surnber yang reievan.

1 - : :'sa -1a <elonrpokmu, apakah negara lndalesia sudah merdeka sepenuhnya (di

:.. -.-1^:.a < ekonomi. sosial, br.ldaya, maupun pendidikan)? (berikan penjelasan).

: -"::=-:as <an di depan Kelas. (di berbagai bidang bail. ekonorni, sosial, budaya,

penyerangan suaiu negara terhadap negara iain

b eriasar lenyataan (rJ<ta]

menurut hukum !nternasional

bersrfat pernyataan ringkas dan jelas

proses masuknya ke ruang lingkup dunia.

ss.gerahan crang untuk diladikan tentara

paham (ajaran) untuk mencintai barrgsa cian negara sendiri

organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang

sah dan ditaati oleh rakyat

tindakan atau gerakan militer

sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk ke-

jayaan dan kemakmuran tanah airnya

penduduk suatu negara

i:' ah ianda silang huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang pating benar!
' l:- -r,i yang terrnasuk ancaman rniliter iraitu ....

; :erusakanlingkungan

L N lai haraktor bangsa: bsrsahaDaV(ornuniKatif, demokratis, toleransl

L Nilai karaK€r bangsa: karia keras, iujur, tanggung jawab

rendrdikan Kewatganegaraan !X - Semesier l
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Mereka yang berada d! cialam suatu

wilayah negara hanya untuk semen-

tai'a vuaktu disebui ....

a. pendudul<

b. rakyat

c. bukan nenduciuil

d. orang asing

Upaya pertahanan dan pembelaan

negara diatur dalam ...

a. Ketetapan MPR

b. UU No.3 Tahun 2003

c. Pembukaan UUD 1945

d. Peraturan Menteri Pertahanan

Berikut yang termasuk ancaman yang

pernah berusaha mengacaukan nega*

ra adalah "...
a. pemberontakan PKI

b. gempa bumi

c" hutang negara

d. banjir tahunan

Tujuan negara adaiah menciptakan

keadaan yang baik agar rakyat dapat

mencapai keinginan secara maksimal,

nnerupakan penciapat dari . ,..

a. Roger t-{" Soltau

b. Thomas Aquinas dan St. Agustinus

Harold J. Laski

Machiavelli

Kekuasaan tertinggi dalam suatu nega-

ra disebut ."."

a. kedaulatan

b. kekuasaan

c. keberadaan

d. kewajiban

Usaha yang dapat dilakukan oleh pelajar

dalam usaha bela negara adalah ....

a. belajar dengan rajin

b. . saling tolong antarwarga

c. hidi.rp rulon dengan pemuda lainnya

d. memusuhiteman yang tidak sePa-

harn

Ancaman terhadap sebagian wilayah

lndonesia ber-arti merupakan ancaman

d

sebagian wilayah lndonesia

sebagian neger.-r indonesia

seiuruh wilayah lndonesia

seirrruh nemerintah lndonesia

Sistem pertahanan dan keaman

Negara Kesatuan Republik lndonet

disebut....
a" sishankamrata

b. sistem wajib belajar

c. siskamling

d. sistem darurat militer

Jika negara dalam keadaan- daruratat

bahaya, misalnya mendapat serang

musuh maka sikap kita adalah ....

a. rnernbiarkan saja sebab sud

ada TNI

b. menunggu permintaan daripen

rintah

c. ikut berjuang apabila banyak'

mannya

d, ikutserta membela negara deng

kesadaran bela negara

Pertahanan negara disusun berdasi

kan prinsip berikut, kecuali ....

a. demokrasi

b. hak asasi rnanusia

c. kebersamaan

d ketentuan hukum nasional

Kita harus menunaikan kewajib

terhadap negara karena ....

a.. merupakan tuntutan negara

b. negara dalam keadaan bahaya

c. kita adalah bangsa lndonesia

d. kita mendapat hak dari negara

Kesadaran akan kewajiban membt

tanah air harus tertanam pada ..."

a" benak kita

b. kepribadian

c. keinginan hati

d. sikqp dan perbuatan

Berikut yang bukan tennasuk ancam

bagi kepentingan pertahanan nege

adalah ....

+++++++++++++4

a. pati"iotisrne
'0, bericana perang

c, gerakan separatis

d. i'legiatan imigrasi gelap

10.

4.

11.

12.

13.

14.

4

+

+

++4
+++++++++++++4
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a.

Ien cadangan dalam usaha

a negara adalah ....

[II

raga negara

rgil<atan darat

ulahn negara dapat diperinci

:r i-? ;.'artu kedaulatan ....

-,s_s 3an umum
-.:-- ::et ekstern

1 )= ?Tt Can ke luar

! :3':ermanen

-: _,3-g bukan termasuk organi-

,3-I r erangani masalah kema-
-- ^-^ ^t

-: :?:, 
""z.Ea 

negara da-

-.* -. =z' 
'e:ai? dr ling-

^a^l^;: : :'\=( cJalGl\ ,,

c. PMI

d. PMR

Alasan demografis bela negara bagi

bangsa lneipnesia adalah ."".

o; posisi lndonesia yang strategis

b, memiliki kekayaan akan sumber

daya alam

c. pernah diJajah bangsa lain

d. merupakan negara kepulauan

Berikut yang termasuk perilaku siswa

yang tidak mencerminkan upaya bela

negara adalah ....

a. menjadi atlet nasional

b. belajardengansungguh-sungguh

c. rnengonsurnsiobatobatantedararg

d. mengikuti Olimpiade Fisika lnter-

nasional

Salah satu contoh partisipasi warga

negara dalam pembelaan negaranya

adalah ....

a" setiap warga negara harus men-

jadiTNl

b" setiap warga negara harus mengi.

kutiwajib miiiter

c. bersedia membela negara, apabila

ada bayarannya

d. bersama-sama mempertahankan

negara, apabila mendapat an-

caman dari musuh

Contoh ancaman terhadap kepenting-

an pertahanan negara lndonesia di

masa mendatang adalah ....

a. perdagangan bebas

b. kejahatan lintas negara

c. perdagangan tenaga kerja

d. tindakan kriminaldi perkotaan

Negara mempunyai kekuasaan unfuk

mengatur hubungan-hubungan manusia

dalam masyarakat agar terjadi ketertiban

karena negara menyelenggarakah fungsi

a. pertahanan

b. keadilan

c, keamanan dan ketertiban

d. kesejahteiaan dan kemak-

muran rakyat '

-: ', ang iermasuk gangguan dan

- 2a yang datang dad dalam

= =--- a ....

::-:'Srl'g
^. ^ ;^^

a_:-:s n iiter
-:-:-r nrrlzlir
-- r !

' :. ,=:3r rakyat yang pokok sebagai

- 
- 

-r ----rsu!'oerlindungan masyarakat

= - 7 )-

= -r a n slp c. Kamra

: -'nras d, Wanra

S .:: ;,ang mencerminkan bangga

::-:anasa lndonesia sebagai wujud

-:a,a 6ela negara adaiah ....

; neninggalkan bahasa daerah

: .rTenggunakan dalam percakapan

s eha ri-hari

: rienggunakan bahasa lndonesia

Cengan baik dan benar

: menyebarluaskan bahasa lndo-

nesia ke seluruh dunia

Pendidikan Kewarganegaraan lX - Sennester 1

. --.' '. ^,Ja<ar terorisme

sanakan upacara bendera



27. Semr:a Crrlrtg 'yang petd:.t SU;:iL; iiri::iii;

meildiami ivi!ay":h neija!-x iJisehiri ...

a. rakyai

b. penciudLik

c^ werga negai'a

d. ci'anq asing

Tempat rak-_vat meneteD dan ien"rpa{,

pemerintah rnenyelenqgarakan pems--

rintahan negara disehut ". "

a. daerah

b. vrilayah

c. negara

d. oerkoiaan

i3 : i ah saii-; l<ewaj i h a n n e ga i-a l.ii.n a G r i-r

'$eiiia ne*aranya aiai;:h ..".

a. lnen:behasl-,an riava ;-"alai<

b. rnemberikar: tur:iangar hidur

c ntewajibkan pendicikan rniliter

d i-nelrnriungi warga negara,lai'!
*nceman

Berik_ut yang rnempunya! kevraliberr

uniuli membela bangsa dan rt{igera

acalah.,."

Lr, pai"a politisi

b. pendiri negera

c. tokoh masyarakai

ij. seluruh rakyat Indanesia

to.

B. tsilah titik-titik di bawah ini elengan jauva,ben ya*g benar!

1. lndonesia secara de facto diakui pada ianggai..,."..

2. Pemei"intah dalam arti senrpit adaiah........

3. Kata negara berasa! dar! bahasa Sanskeria, yaitu

4. Negara rnenetapkan hak dan kewi:jih:ri hagi warga negaraRya uniuk iilindungi darr

berkewajiban menjiin.!ui;-g t!nggi peii-i*.intahar:nya. Hal terseb'":t rnemburtiiier: ba!*.r:

negara bersifat

5. Sikap dan perilaku y/arga negera yar:E

keiangsuirgar: iridirp negeran-va d isebut

rlijiv,,s; kee;ir:iaan pada negara daiarri rnenjarniri

6. Untuk membentui< rasa i<ei:angsaan dan cinia tanah aii" pad;r siswa capat ditanamkan

rnelalui."., ".".

7. Kekuatan yang digunakan untuk menghadap! ancaman dani dalam negeri adalah

8. Alat negara yang berperan menyelenggarakan pertahanan dan reamanan negara Ri

adalah

9" MahasisY/a yaril1 ingiri rnr;ngil<irii pi:laiil-ian qj;":sar ru:iirter dap-at bergabung menjadi arg-
gota

10. Dalam sistem nei'iarhenan dan kearnanan rak,vat sei'nesta, xeCudukan r;iliyat sebagat

kornponen

C. Jawablah pertanyaan-p*$anyaan di bawak ini dengara benar!

1, Sebutkarr akibat terjadin5,2 ancaman miiiter!

Jawab:

2. Berikan contoh upa)ia nri'tananen ijar: lreamanan Calam lingkungan sekolah!

Jawab:

3. Sebutkan

Jalvab:

tugas pokck .dari TNI

@lr#' Fendidir..an Kewarganegaraan lX - Senrester X\i
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I =- - '=- aiasan usaha pembelaan negara penting dilaiiukan oieh setiap warga negara!

d<an yang dimaksud upaya bela negara!

rab: ......""...........

:;: -:-;- ciri-ciri seseorang yang mempunyaijiwa patr-iotisme!

-: =-

alasan yang mendorong setiap v/arEa melakukan penrbelaan negara!

- -. :=^? cimaksud dengan pembelaan negara?

_ 
=," 

4a

l=: -:.,ai bentuk-bentuk keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara!

= 
-t_)-

arli penting usaha pembelaan negara!

z- :;t,ik.titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

l'=-; iang masih mengakui negara lain sebagai negaranya dan belum diakui secara
- -. -^i, disebut.......
: -:a-.an yang sifatnya nriliter dihadapi oleh............

S -::- gerakan bersenjata yang melawan pemerintah yang sah adalah
:.:-:tlsnre berasal dari kata patria yang artinya

S=: a: rvarga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal

- -e-;Dakan bunyi Pasa1,.........

-z*abiah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

iz-'ar contoh upaya pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat!

- 4," 
=)

: .: -:.iar
- 1.",4:

v,t teroiolkan Kewarganegaraan lX - Semester 1



2 Sebutkan fungsi pengakuan Cari negara lain

iawah:

Jelaskan yang dimaksucl negara rnenurut Aristoielesl

Jawab:

4. Apa vang dimaksud dengan pemerintah Calam arti luas?

Jawab:

Sebutkan ancaman nonmiliter yang dihadapi oleh lembaga pernerintahan di luar bidang

pertahanan!

Jawab:

Lakukan sesuai perintah{

1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas lima oroog:

2. Buatlah skenario tentang usaha pembelaan negara pada zarnan mocjern.

3. Hasilhya perankan dalam bentuk drama di depan kelas.

Bela negara mergpakan hak dan kewajiban kita sebagaiwarga negara. Bela negara dapat

dilakukan oleh siapa pun, dengan profesi apa pun, tidak hanya TNI dan Polri; Kita sebaEjai

pelajar juga dapat melakukan usaha bela negara dengan cara belajar dengan rajin agar dapat

meraih prestasi dan mengharumkan nama bangsa dan negara di dunia lnternasional.

Pendidikan Kewarganegaraan lX - Semester 1
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-:: -a';^j huraf a, b, e, atau rl pada jawaban yang paling benarl
:- _=- 

=^ can Eangguan ter_.

" ._€-: - _::. cedahanan negara

:. : I -rsa iato akan datang

=

dralisme yang terjadi dalam

masyarakat akan menga-
y'a sikap ....

n )rang ingin melepaskan diri
(Ftl dan membentuk negara

dsebut gerakan ....

her

zjs

han fasilitas militer, per-

n, atau pengangkutan wilayah

{eh agen rahasia lawan atau

rmpok gerakan perlawanan

nah disebut."..

.=r\=

itZ sme

'= :e jure, negara lndonesia di-
: =- dunia internasional sejak "...
enek moyang bangsa

7 Agustus 1945

8 Agustus 1945

: I =-,-ei Presiden

Pendidikan kewarganegaraan bertu-
yua.n untuk membentuk peserta didik
rner{adi manusia yang memiliki rasa

kebanggaan dan cinta tanah air, Hal

itu ditegaskan daiam ....

a. UU No.2 Tahun 2003

b. UU No. 3 Tahun 2003

c. UU No.20 Tahun 2003

d. UU No.30Tahun 2003

Manfaat membela negara bagi bang-

sa dan negara adalah ....
a. menghindarikekuatanlain

b. memperkukuh ketahanan nasional

c. memperkuat nilai patriotisme
bangsa

d. meringankan beban atau kewa-
jiban warga negara

Kita perlu menghayati sikap membela

negara. Penghayatan ini berpangkal
pada para pahlawan bangsa yang ....
a. bersatu dalam perjuangan

b. setia pada bangsa dan negara

c. mengutiamakan kepentingan umum

d. rela berkorban demi bangsa dan

negara

Berikut yang bukan termasuk anca-
man yang dihadapi oleh negara ada-
lah."..
a. mobilisasi c.

b. invasi d.

subversi

infiltrasi

Bangsa lndonesia percaya akan ke-
mampuah dirisendiri maka harus ber-
sikap atau berpandangan ....
a. meminta saran dan bantuan dari

negara lain

b. acuh tak acuh terhadap tawaran

bantuan negara lain

c. mengundang negara asing untuk

ikut campur tangan

d. masalah bangsa harus diselesai-

kan dengan kekuatan sendiri

Cermin semangat patriotisme dalam
era globalisasi adalah ....
a. mengikuti kebudayaan asing

b. menolak semua kebudayaan asing

c. memperhhanlcankebudayaanasing

d. menyeleksipengaruhkebudayaan

asing

7.

'_i*i

8.

0

10.

11.

II
:;:rrdikan Kewarganegaraan lX - Semester i



12. Feran serta v/arga negara ilalam r:-qilha

pembelaan negare C;larr: i..+ti!Ci.ii;;ii

keluai"ga dapat diiakr"rkan iiengar .. 
"

a. membuat kelr":ar0a mei-rlaiji iti:tiri.;

b. mencemarkan nama Lrail< cieng i.,_:a

c. mengatasi kerusuhan rrassai

d. menciptakarr kerul<unen airi=r:ni:".

gota keluarga

13. Ancaman nonmiirter arialat.; ancaiiieii
yang

a. menggunakan kekuatari seriai;:
yang terorganisasi

menggunakan senjata elan melaku.

kan teror

dilakukan oleh rakyat atau tentai"a

yang bersenjata

d. dilakukan tanpa kekuatan senjata

Posisi Indonesia sangat strategis, rnen.

jadikan wilayah indonesia ser;agai

tempat transit laiu lintas ciunia sehingga

berpotensi rnendapat aneai"!iail riegarG.

Hal ini merupakan alasan ..."

a. demografis

b. geografis

c. silmber daya alam

d. historis

Jika terjadi ancaman yang serii-r:; t*r-

hadap keselarnatan negaia tlan i}:r-;1is;:

maka.,".
a. semua orang lierus ikut.qe fi; il*nri-

kul tugas kerniiiteran taripa her.;i:::ir

b. setiap warga negara siJ,1; ;r, ;,:.
bertugas di garis beiat'rang

c. hanya tuEas dan kewailbar I i!i
dan pemerintah

d. setiap waqa negara yang meneruiii

syarat secara undang-unaang uvajir

furut serta dalam mobilrsa$i iiniiiin

16" Tugas kepolisian sebaEar apari:t

penegak hukum adalah "...
a" rnengusut dan menyeii,*iiii r:ti=i:g-

garan dan kejahatan

b. mewakili pihak yang diri:!iii;rr
dalam suatu perkai"a

menolon g warga masya!'er.i:i :.:,:; :i-.

menjadi korban kecelakaar;
.lemr:tuskan pe5J1ara sesuai Carf r.:,.irl

pasai yang beriairu

LJlaiia per.taha:tai: regaia yang dapat

i.ili;iil.;i,:i.:ir e !Lin rias::-i iqel'.arang adalah

E i:,:tiitatg l:<:ng,.i:ir nenjajah

*. tr-:i'r";'r seiia u'eiam pernlrangunan

+ ir-.eri,:tLtp dit-i dari dunia iuar

d iI+k:l<ul."ari !ni,asi ke negara lain

Ari * ir'."'; i,,e i-ii I a',r ati ra n aka n te ra n ca m-

ir.!ia Fieiai'lgsungar] hiciup suatu negara

inerupakan alasan rialam ....

a. i;encal<uai-: dai"i neqara lain

ls. m:njalanken pemerintahan

c. rneningkatkan pasukan perang

d riengajak ilegera lain untuk ber-

sahabat

Mengl|<uii upacaia bendera merupakan

ber:tuk L:artisipasi pelajar dalam membela

negara karena .,""

a. ad* ilidato dari kepala sekolah

b. wajib ikut iipacara bendera

c. seirluh sisr,,ia nrenggunakan baju

seragam nasional

d up;.jcara bendera berarti menghor-

rnati bendera tu{erah Putih

i{eliayaair aiam hendaknya dimanfaat.'

l<an dengan penuh tanggung jawab"

Hel itir *erarti bahlva kekayaan alam

periu .. ,.

a. dilesterilqan untuk generasi yang

akan datang

i:. diarr:hll manfaatnya untuk kita juai

canrtrai i,.e iu?r negefl

il. rlikelola untu:k rnemenuhi kebutu-

ir*ir rriasyarakat sekarang
,j. kita l<etola dengan menyerahkan

t:epada pengLiasa luar negeri

Beril<i:t ;'iang bul<an termasuk peran

TNI *ebagai alat pertahanan negara

adalan . "..

a. irreiindungi kehr:rniatan dan kese-

iar";ieta:i bangsa

n. rnelaksanakan operasi militer se-

iregai perang

,.. ri-ierirelihara keamanan dan keter-

tii:an masvarakat

f; fferrpeitai-tanl<an kedauiatan
irilil:ia cJan keuti:han wilayah

!o

b.

{r}i;-

14.

tt ).

1EiJ.

44

d.
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: _ -. :-r ii3cjntean ieriladap
' i:-=i:rrr;r

--,!a.i\tt;1..
.. - ..=-11.j...air

. . -'- : .::r ie:-la,iliifLcaii q0-

-:
'- :- a : t-,:'t!i(,Jalaii..: ilegei"i
-:_,

' - : _ .- : _^,_t iah: Can meiaiai-

i' a:. a- : :anj-asj kekuasaan
" : :r : :-:: 1 Taitusia ;;ang telah

. /^v ^l-l- -:_4. Uiu i_,

: - " :' ': a a

-'=':-' --

_ _= J,.Cr.l
-----^^-^t,
___ __:-=..:!l..r1

&" I€Ef*a persatran dan kesafuan bangsa
rror.esia terjaga dengan baik nraka

i{ebltuhan hidup terpenuhi
pat.imbuhan ekcnomi cukup baik

tercipta stabiiitas nasional yang

sehat dan dinamis

kebudayaan nasional berkembang
dengan baik pula

- : : ^ 
., r-r rrr-iggi ssngat p,enting

: :' --. - - ::?.i.tl ileta!':anan i":a:ii:ilei

: ---I:::,iia,t tailgsA yang l.:Uat
-: - '__ -:. -- l,:

--. ^ _t;^tj terca,pain.ya cita-cita :i1.
. -,-n2l

rnempercepat terwuj udr.iya
rnasyarakat yang sejahtera
rnemperlancar pelaksanaan pem-

bangunan nasional

- - : -. - a^ a.t can keamanan perlu di_
- 

=. =.. =- :€rgan maksud Untuk ...

: _ segani negara-negara lain ZZ.: -_.-;i-rtoas gei-akan separatisme
_ -:*,tcit.r.:z;; ,iiri deri ancaman

- . :l-i!

: -: ..=:,:t si=ii; kerja sama dengan
-_r---,i_:-

- 
- 

. =:=-. i:li,rbii,t inclanesia adalah
- -:?-= .::,: ,-lerdeka daf: bei"daUiet,

---.-t-^;-

a. rnengadakan pen:ndingan dengan

negara lain

5. rnempeitairanLlan negai-a dengari
persenjaiaan yar:E iengkap

c. meneniul<an nasib i:angsa lndo-
nesia sendiii

d. merninta bantuan dari negara iain

Seniata lvang paling ampuh untuk
nielavyan para penjajah adalah ....

a. persatuan dan kesatuan

b. semangat juang yang tinggi
c. persenjataan yang tangguh
d. pe;"juangan tanpa oamrih

Tujuan negare arJalah iiniuk mernajukan

kesusilaaii manusia baik sebagai perse.

orangsn (individu) maupun sebagai makh-
luk sosiai. Penclapat in! dikemukakan
oleh .,..

a, Flato

il. [:ocg*r H. Soltau

; ibnu l(haidun

d Machiavelii

Kewajiban mernbela negara berkaitan
eret cjengan fungsi negara yang ter-
tiiang Caiam fl]eilibukaan UUD 194S yang

berbunyi ."."

e" nrenrajukan kesejahteraan umum
b. rnencerdaskankehiciupanbangsa

c. ikut rnelaksanakail r<etediban dunia
C" meiinciungi segenap bangsa dan

seiuruh turnpah darah lndonesia

Mengutarnakan kepentingan umum atau
bangsa daripeda r"epeiitingan pribadi

atau golongan tern'lasuk sikap ....
a" rela rnenjadi korban pembangunan

b. takut pada pimpinan

c. mengertiai.li pentngnya panbargunan

d. rela berkorban demi bangsa dan

negara

Berikut yang bukan termasuk tujuan
peiiahanan negaia acjalah .,..
a, mewujudkan dan mempei.tahankan

negara

b. arenjaga,tan n'relindungikedaulat-

en negara

fi. menjaga dan meiinciungi hak asasi

iilanusia

I

4A

tnt J.

30"

d. nren5relamaikan bangsa dari se-
gaia bentuk ancaman

ri

Pen.didi!.an Keu;arganegaraan lX - Semester 1
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33" Bela negara rnerupakan siki:r-l Can

periiakr.; warga negara Caian iurut

menlaga dan rnernpertahanitan ns!::i!
dengan Cijiwai oieir r;tsa . ..

a. menilil<i negara

b" ban,qga kepada diri senilid

c. kecintaan kepada negara

d. deilrjam ierhailar"r Peni:iai:

34. Usaha yang dapat kita lakukan dalanr

meniaga keutuhan negara adalah ....

a. menerima semua budaya dari lrtar

b. menyaring budaya asit'lg vang

masuk ke lndonesia

meiakukan westernisasi daiarn

Sidang t<ebu,lavaerr

r:t. rnemilih produk !uar n::geri dari-

' pada dalsm ileger"i

35. Berikutwujud bela negara dalam bidang

lingl<i:ngan hidup, kee;uaJi "...

a. reboisasi dt hutan

b. pemt-.akaran hutan untuk mernhuka

lahan

c. mernbuang samPah Pada temPai

sarnpah

d. tebang piiih daiam i:emanfaatan

hasil hutan

36.' Berikut yang &eeuaff termasul< cjaiam

sishankamrata adalall komponen ..,.

a" utama {-;. per'idr.ikung

b. cadangar: C. tarnbahan

37. Upaya yang diiakukan eleh warga

negara i:ntuk mempertahankan kerner-

dekaan adalah dengan ...,

a. nrenclirikan organisasi pemuda

b. mempertahankan kemerdekaan

c' memPeringati SumPah Femuda

d. menyukseskan pem[:angunan

:\:;;a:--:
"/j4-
1 -L-:! .+L,.-.;

Perilaku yang menr-:errninxan meniaqa

keamanan Can ketertiban rli lingkr-rnr:r:t-'

sel<oiah adalah .. .

a. meiakukan keg!atan sosiai

b. membuat gaduh di dalam helas

c. mencemarkan nama baik sel<*lah

d. membuang samPah iidak naria

temDatnya

Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa

dan negara wajib kita Pertahankan

sampa! titik darah penghabisan sebab

kenrerdekaan meruPakan "...

a. tujuan akhir dari perjuan.Qan

bangsa lndonesia

b. hadiah dan pemberian dari negara

iain

c. hasil diplomasi dari tokohto[<oh

bangsa lndonesia

d. hasil dan jerih oayah atau pengor-

banan dari selurult bangsa lncio.

nesia

Apabila kita merasa sebagai bangsa

lndonesia, sudah selaYaknYa harus

bersikap sebagai berikut, keeuali ....

a. mengagungkan daerah

asalnYa sendiri

b. menyerahkankePentingan

bangsa dan negara

c. menggunakan bahasa ln-

donesia dengan baik dan

benar

d. melestarikan budaYa dae-

rah dan nasional

:38.

39

40.

B. Isilah titiktitik di bawak ini dengan jawaban yang benar!
1. Laut tidak ada yang mernilik! sehingga siaoa saja boleh memilikinya disebut

2. Wilayah daratan yang berada di bawah laut di luar ZEE disebut.,..."........""..

3. Alat kelengkapan negare yarrg bedr:gas rnemimpin organisasi negara untuk mencapai

tujuan Regara disebrut"...."..

4, Kekuatan rakyat dalarl Lridanq k*:rnianan Can ketertiban masyarakat disebut.

5. Ancaman yang rnenEgunakan keki:atan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mem'

punyai kemampuarr yanc mr:mbalrayal.an kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara,

seda keselamatarr segetiap bangsa ada!alr

6. Negara adaiah suaiu organisasi irang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau

hangsanya sendiri. Hal !ni rlrkemukalian oleh

Pencjidikan l(ewarganegaraan lX - Semester 1
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7-effi\

' : _:..- '=- ,,=i .,,ang me!'upaf(an bagian kekuatan da

: l:':1 -'
3#=,< "aat suaiu negara selebar 200 mil diukur dari garis

: - - :: .:-e-?it negai"a l:ersifat..""...

" : _= _ .'.- '.. r'ijak Lrerasal dan kekuasaan lain yang

-. ' =- : =- '. 
= f:?laulatan bersifat."..,...,.".......

'L Sea.(ium halhalyang dapat memperkecil kemungkinan

Jsr*kln yang dimaksud negara menurut Roger H. Soltau!

.lird:
Eerikan contoh upaya pertahanan dan keamanan di lingkungan berbangsa dan
brrcgana!

-ffi: ........:......"... ............";.;..,

.hEen perbedaan antara peran TNI dan Polri!

.ks:

..hfas*an maksud sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta!

Jatr*: ..............;....

Sebr"rltan alasan keadaan demografis dan sumber daya alam yang mendasari perlunya

usafta pembelaan negara !

Jdaskan konsep pertahanan dan keamanan berdasarkan Pasal 30Ayat (1) danAyat (2)

t'i.rD 1945 Amendemen! :

Jarab:
Sebuilan contoh ancaman dari dalam negeri!

ffi:
Apa ltang dimaksud ancaman nonnriliter?

I =: -: :a: jelaskan sifat-sifat khusus negara!

-: ,=:

rerc dlkan Kewarganegaraarr lX - Semester 'l



#€:g-r $'3 r.i; itB x 5=.? *e r"m *t

Negara Kesatuan Republik lndones!a terdiri

atas beribu-ribu pulau. Di setiap oulaun-va terdapat

banyak daerah yeng mempunyai kekayaan aiarR

yang berbeda-beda. Untuk mengelola kekayaan

alam terse[rut. dir:eriukan peran dari pernerintaii

daerah karer:a pemerintah daerah yang m*nget.lhui
petensi ;tang dirniiiki oleh daerahnya masing-
masing. Oleh karena itu. rJilakukan pembagian

wewenang antana p*rne:"intah Busat ciengan
pemerintah ciaerah yang dinarnakan otonoml
daerah. ,A.danya stoncrni daerah mei"upakan

bentuk u paya pernerintah dalam memberel ayakerr
potensi di daerah. $elaln itu, pernerintahan rJaerah juga berhak dan ber.v,i*i:ang mernbeni.,;lr

kebijakan publik dl daerah. lvtasyarakat dapat berpariisipasi dr:larn p€rurnuean kebijairan *ublik
di daerah. Dengan oartisipasi mrlsyerakai iersetlljt, diharerpkar": peiaksar:aan kebijakan pubii-

di daerah dapat ber"larigsunE dengan teriib dari lan,*'ar. Unii:k ie;bii: jelasn5ra, s!mek!ah niai*:ii
berikut!

A. Hakikat CItomantE Dacna[:

'!" Pengertian Otonor*i Daera!-l

lstilah ofonomi berasal dari bahasa Yunani, yaiiu kata "autes" yang bera*i sendiri
dan 'hornos"yang bera*iaturan. Cionorni berarti oengundangan sendiri, mengatur, atau
memerintah sendiri. Jadi, otonornidapat diartika:n sebagai komerdekaan dan I'ie bebasan
menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut UU No. 23 Tahun ?0iu'r tentang Fen-;enniahen Daei"ah ba!':-rva otonemi
daerah adalah hak, wewenang. den kewaiiban .Jaerah otoncn: r.intuk rnengatur dan
mengurus sendiri urusan pemefiniahan dan iies*ntingan'mes,vai"skat *etempat da!arn
sistem Negara Kesatuan Republik indcnesia. Eebeiapa iatilah ientang oioneinidaerah
bisa kita pelajari dalam UU idl" ?; T::h..;ir f i)j-, ,,:,,'_,',.- pei:;;irii:i:an D**rr-ai: s+L;ag*i
brerikut.

.:,:i:-::i::"::-::-:..:i:.:Yi!-: :: ::lii-:r"-:

2. 1 Mende skipsikan gs enE ertian at*n-arn-i

dcieralu
2.2 lienjeic.skan pentingnga pafiisipesi

ffL.'s lj af!:akqt da-lam p e rrtmus an ?;ebi-
j akar-, 1;ubLik di daerah.

Pendidikan Kawarqaneaarean iX - Seincster 1
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-,\*--:- *'i;
//ri._-ir+^\5..,

-----i;]r , a. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik lndonesia yang memeganE kekuasaan r,ii i

,, pemerintahan negara Republik lnConesia yang dilrantu oleh Wakil Presid"n 
9?1, ,,ii i

i menteri, sebagaimana r;irnaksuo dalam Undang-Undang Dasaf Neqara Reprrbi;{l , il ]

i;. lndonesia Tahun 1945. f-,$
i li b. Pemerintahan daerah adaiah penyelenggaraan irrusan pernerintahan oleh pemerintatr li 1]

' l. daerah dan dewan pei-,r,,akiian raK,vat daerah menurut asas ctonomi dan tugas ll li
il pembantuan dengan prrnsip otoncnri seluas-luasnya dalam sistem dan prinslp Nega; a ll ii
i. Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar il ti

::4/ Negara Republik lndcnesia iahun 1945, \\i',
^^*^-:-+^f,^* ,rli i: (,. Pemerrntan daei'ah adaiah kepaia daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan , 

ij

, , daei'ah yang memimpin pelaksariaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan ii

;1;\' lndonesia Tahun 1945. fC
i li b. Pemerintahan daerah adaiah penyelenggaraan irrusan pernerintahan oleh pemerintatr li 1]

' l: daerah dan dewan pei-,r,,akiian raK,vat daerah menurut asas ctonomi dan tugas ll li
il pembantuan dengan prrnsip otoncnri seluas-luasnya dalam sistem dan prinslp Nega; a ll ii
i. Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar il ti

;:4/ Negara Republik lndcnesia iahun 1945, \; i| ' c. Pemerintarr daei'ah adaiah kepaia daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan . il i

, , daei'ah yang memimpin pelaksariaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan ii I

i.,. claerah otonom" I ii I

,i d. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan Oaerah 
/OLIl/.\ U. nDaJ vtvrrvrrrr qvsrq,r Hr"rglr \rsrqr yeily(,'urrYvqr - IfN,

1''t: berdasarkan otonomi daerah ll ll
,. ii e. lnstansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau iembaga pemerintah ll l1

i ll nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan keoada ll-lj

V,-

berdasarkan otonomi daerah

daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi'
il -'- -'

) f. Wilayah administratif adalah wilayah kerja perangkat pemerintah pusat termasuk

gubernur sebagai wakii pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dan wilayah

kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam rneiaksanakan urusan pemerintahan umum

di daerah

g. Cakupan wilayah adalah daerah kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan

wilayah daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi cakupan wilayah daerah

kabupaten/kota.

h" Perangkat daerah adalah tinsur pembantu kepala Caerah dan DPRD dalam

penyeienggaraan urusan pemerintahan yang nienjadi kewenangan daerah.

Peraturan daerah yang selanjutnya disehut perda atau yang ciisebut dengan nama \, 
'lain adalah perda provinsi dan percJa kahupatenlkota. .,i[ j

r Eta(utarr uqErsrr JurrY J_.,9 - -'-

lainada!ahperdaProvinsidanperdakahupatenlkota.

i. peratui'an kepa!a daerah yang selanjuinva disebut Perkada adalah peraturar lr

gubernur dan peraturan bupati/wali kota. 
' '*' "'-' 

*' ' 
ii
ii

k. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun"

L Rencana pembangunan Jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

m. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja

pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokurnen perencanaan

Daerah untuk periode 1 (satu)tahun"

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem

pernbagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan

bertanggung jawab.

o, Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkatAPBD adalah

rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.

p" Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakatsetempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hakmasyarakatsetempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu, dan/atau nar 
i

fadilionalyang diakui dan dihormatidalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
i

Republik lndonesia. i

q. Kebijakan umum APBD yang selan;utnya disingkat KUA adalah dokumen yang
' 

memuat kebijakan bidang perrdapatan, belania, dan pembiayaan serta asurnsi yang

mendasarinya untul< periode 1 (satu) tahun,

i'ttl
'.1
;i
il
i1

D

.'
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r" ilrii:l'iias dan piafcr,' anggaran sementara yang selanjutnya disingkai FFAs adalahprogram pi'toriias dan patokait baias maksimil unggrrurl vai:g diberi!:an kepacaoerangkat oaeran unluk setiap program sebagai ,",Li daiain p*nyuuu6u,-, ;;;;;
kerla dan anggaran satuan kerja perangkat daer-ah.

2" Tu.iuan Otonor$i Daerah
Dengan ditei"apkannya otonomi daerah, pemerintah pusat diharapkan mampuberkonsentrasi dengan perurRusan-perumusan kebtjakan nasionai yang lebih strategis.Desentralisasi daerah akan mengalami proses p#nerOayrun y.ng cptimal karena

kreativitas peme;'intah daerah akan terpacu kemampuannya dalam r-nengatasi berbagai
masalah yang ter-jadididaerah akan semakin kuat.
Adapun iujuan otonomi daerah sebagar ber-ikut.
a' ivleningkati<an peiayanan dan kesejahteraan masyarakai di daerah agar semakin

baik.

Memberi kesempatan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.
Meringankan beban pemerintah pusat.
lrlemberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya atam dan masyarakat
daerah.

IVengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan di daerah.
Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun
antardaerah untuk menjaga keutuhan NKRI.

g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
h, Mervujucikan kemandirian daerah dalam pembangunin.
Dalam peialisanaannya, otonorni daerah didasarkan pudu ,uu*-rsas berikut.a. Desentralisasi adarah penyerahan urusan pemerintahan oreh pemerintafi pusat

kepada daerah 0toncm berdasarkan asas otonomi. Desentralisas! rnempunyai
kelebihan sebagai berikut.
1) sti"uktur organisasi yang didesentralisasikan merupal<an pencelegasian

wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat.
2) *,enourangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerinianan.
3) Dalam rnenghadapi permasarahap yang amat rnendesak, pemerintah daerah

tidak per-lu menunggu instruksi dari pusat.
4) Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan meningkatkan gairah ker.la

antara pernerintah pusat dan daerah.
5) Peningkatan eflslensi dalam segala hal, khususnya preni elengEara pemerintahan

baik pusat maupun daerah.
6) Dapat mengurangi birokrasi daiam arti buruk karena keputusan dapat segera

dilaksanakan.

7) Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat
masing-masing.

8) Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan maka dapat diterapkan
1?l?* satu bagian tertentu teriebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.9) Risiko yang mencakup kerugian daram bidang kepegawaian, fasiritas, dan

_ ^. 
organisasi dapat terbagi-bagi.

1 0) Dapat diadakan pembedaan-dan pengkhususan yang herguna bagi kepentingan-
kepentingan tertentu.

11) Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerahkarena sifatnya yang langsungl
Aoapun kelemahan dari desentralisasi sebagai berikut.1) 

3::::I:.:!san:olgal pernerintahan yang membuat struktur pernerintahan

,\ ;:,]:11?rn 
rompteks dan berimptikasi pida temahnya koordinasi.1) nesetmbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerahdapat lebih mudah terganggu.

b.

d.

a

I"
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3) Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.

4) Keprjtusan yang diambil memerlukan waktu yang larna karena memerlqkan

perundingan yang bertele-tele.

5) Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh

keseragaman dan kesederhanaan.

b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakii penierintah pusat,

kepada instansivertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupatil

wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerinhh pusat

atau daripemerintah daerah prorrinsikepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

3" Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah

Adapun dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut.

a. Pasal 1B UUD 1945Amendemen.

b. Ketetapan MPR Rl No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam

Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

c. UU i.lo. gi tanun 2004'tentang Perimbangan Keuangan antafa Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah.

d. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

e. perpu No. 2 Tahun 2014 tentang Ferubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun

'u 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Frinsip-Frinsip Fenyelenggaraan Femerintahan Daerah
pelaksanaan otonomidaerafi didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung

jawab. Adapun penjelasan mengenai ketiga prinsip tersebut sebagai berikut.

a. prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya, dalam arti bahwa daerah diberikan

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan

pemerintah pusat. Daerah mempunyhi kewenangan nnembuat kebijakan daerah untuk

meningkatkan pelayanan dan peningkatan berbagai halyang bertujuan peningkatan

kesejahteraan masYarakat.

b" prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan

pemeiintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang

secara nyata dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan

potensi dan kekhasan daerah'

c. prinsip otonomiyang bertanggung jawab adalah otonomiyang dalam penyelenggaraan

harus benar-benariejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada

dasamya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan da.erah harus berpedornan pada asas

penyelenggaraan' pemerintahan negara berikut'

a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutama.kan.landasan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggara negara.

b. Tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan,

keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

c. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan

ffira yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrimihatif tentang

penyeienggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi

pribadi, golongan, dan rahasia negara.
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e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban penyelenggara negara"

f. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode
etik dan l<etentuan peraturan perundang-undangan.

g' Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya
dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasir kerja ylng terbaik.

i, Efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya
guna.

j. Keadilan adalah setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan
keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pembentukan Daerah Otonom
Pembentukan daerah otonom dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau

bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran darisatu daerah menjadidua daerah
atau lebih" Penggabungan daerah adalah penggabungan dua daerah kabupaten/kota
atau lebih yang bersanding dalam satd daerah provinsi menjadi daerah kabupaten/kota
baru, dan penggabungan dua daerah provinsiatau lebih yang bersanding menjadidaerah
provinsi baru. Daerah dapat dlhapus atau digabung dengan daerah lain apabila daerah
yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan
dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasiterhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah otonom
ditetapkan dengan undang-undang.

Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsiatau daerah kabupaten/kota
untuk menjadidua atau lebih daerah baru;atau penggabungan bagian daerah daridaerah
yang bersanding dalam satu daerah provinii menjadisatu daerah baru. Pemekaran daerah
dilakukan mdlaluitahapan daerah persiapan provinsiatau daerah persiapan kabupaten/
kota" Pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan dasar.

a. SyaratAdministratif
Sebagai syarat administratif untuk provinsi meiiputi adanya persetujuan DPRD

kabupaten/ kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi,
persetuj.uan DPRD provinsi induk dengan gubernur induk.

Sedangkan syarat administratif untuk kabupaten/kota adanya keputusan
musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota;
persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota daerah
induk; dan persetujuan bersama DPRD provinsidengan gubernurdaridaerah provinsi
yang mencakupi daerah Persiapan kabupatenlkota yang akan dibentuk.

b. Syarat Dasar

Peisyaratan dasar dibagi menjadi dua, yaitu persyaratan dasar kewilayahan,
dan persyaratan dasar kapasitas daerah.

1) Persyaratan dasar kewilayahan meliputi hal-hal bdrikut.
a) Luas wilayah minimal.

b) Jumlah penduduk minimal.

c) Batas wilayah.

d) Cakupan wilayah. Untuk membentuk daerah otonom, cakupan wilayahnya
ditentukan sebagai berikut.

(1) Paling sedikit lima daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah
provinsi.
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2'j Ftersyaraiaij 'ia.:ill d.:i--:.i;iij.:r: rjaerah a<jaiah kemampuan daerah r:ntuk
berkembang ciliaiir i:l:,:r1..rii j::-jii,:iit kesrjahteraan masyarakat. persyaratan dasar
ka r;asi tas cl a * i-e i: !.1 i,:' x : al i-iii:r i i llit Ll a pa t-3 i1"!ete r be riku t.
a) Geograir.

b) Demograii.

c) Keamanan.

C) Sosiai pciitik, i:,1;i 'ja', i
e) Poterrsi ekcnotri

0 Keuangan.jar:;'eii.
g) Kemampr";an iiel'1;9!si'lqEsiaen i:eirrerintahan.

6. Felaksana Otonorni Daerai:
PenysJengtara pemerini::i'i*i: r.jaeiah provinsi, dan kabupaten/kota terdiri atas kepala

daerah dan DPRD dibantrr *lch F':ian$kat Daerah.

a. Kepata Daeratr

. Setiap daerah dipinrnirr oieli kepaia pemerintahan daerah yang disebut kepala
daerah. Kepala daerah uniiik cjaerah provinsi disebut gubernur, untuk dlerah kabupaten
disebut bupati, dan untuk rjaerah kota dlsebut wali kota. Masa jabatan kepala daerati
adalah selama lima taliurr terlritung selak pe!antikan dan sesudahnya clapat clipilih kembali
oalam jabatan yang serne i'ril,rya uiitt;K satu kaii masa jabatan.

i(epala daerah dihlitu r,l*l: :a,air!l kepala daerah. Wakil kepala daerah untuk
daeralr prcvinsi disebui i';r,'k!l gub*rnur, untr.:k daerah kabupaten disebut wakil bupati,
dan untuk daeran k*ta {i;ubi;t -rv:.rkii vraii kcta.

Adapun iugas daii x.ef.raia iiaerah sebagai berikut.
fv4emirnpin peial<sanaar: !,.iiu$an pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
berdasarkan ket*iri,;aii pe;'eturar: peruridang-undangan dan kebijakan yang
ditetapkan bsr"samr []Pi1n.
Memeii ha;"e keier:teia rn;: n ia n keteriiba n niasya ra kat.
l.fienyusun dan nieng=j';iiai-t rai'icai'rgan perda tentang Rencana pembangunan
Jangka Panjang ijaei*,: {fr.F,jirD) clan rancangan perda tentang Rencana
Pembangunan 

".Jangi.;a i,4ei":errgah Daerah (RpJMD) kepada DpRD untuk dibahas
bersama DFfin, sellii ;t-i*ii'y,:JSt-!i"! dait rnenetapkan RKpD.
Menyusun dan ri"le;:ga;ril,;an rancangan perda tentangApBD, rancangan perda
tentan g perubahan,r\PB D. rlan rancangan perda tentan g pertanggun gjawaban
pelaksanaan AI3BD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
fulewakilidaerahnll,a di daiam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa
hukum untuk mewakiiirrya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan"

6) Mengusulkan pengangkatan vsakil kepala daerah.
7) fulelaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam rnelaksanakan tugasnya, kepala daerah berwenang sebagai berikut.
1) Mengajukan rai-rcangan trerda.

2) Menetapkan Perda yang teian mendapat persetujuan bersama DpRD.
3) Menetapkan Fei"kaoa clan keputusan kepala daerah.
4) frlengambii tindakan iei-ieniu da!*m ke aCaan mendesak yang sangat dibutuhkan

oleh cjaerah eialriiai*i I ffi esireraiiai.

5l Meiaksanai-;En weule?rqiiii lari: .trsr;ar dengan ketentuan peraturan perundang-
undanga;1.

:r-,.., I i1il.:ttnirt:ln i:ntuk oembenfukan daerah kabupaten.
i::'r0:.ri; i:ei:alnatan untuk pembeniukan daerah kota.
;,,,'::;,1r, i:i'it.,,!rs!, Caerah kabupaten/kota. dan keca-

1)

z.;
.'
.)i

4)

5)
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Adapun tugas wakil kenala ciaerah sebagai beriklit.
1) Membantu kepala daerah daiam ha! reiil..ut.

a) Memimpin pelakr:anaan Ltrljsan pernerintahait 
-v. 
ang n_renjadi keweiranqa

daerah. -';.-'

b)

c)

d)

apabila kepala daeral

peraturan perundang

Mengoordinasikan kegiatan rrerangkat daerah dan menindaklanjuti lapora
danl atat; tem ua n has i I pen gaivasair aparat Iren g avva$a n.
Memantau dan mengevaruasi penyerenggaraan pemerintahan daerah yan
dilaksanakan oleh oerangkat daerah prwinsi nagi wakir gubernur.
Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yan
dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupiienlkota, kelurahan, dan/ata
desa bagiwakil bupati/wafi kota.

3)

4)

2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala claerah dalam pe!aksanaar
pemerintahan daerah.
ilIelaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah
menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara"
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepaia daerah dan wakil kepalr
daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut]
1) Memegcng feguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-Undang

Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 serta mempertahant<an oai
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik lnclonesia.
Menaati seluruh keientuan peraturan perundang-unclangan.
Mengembangkan kehiCupan demokrasi"
Menjaga etika dan norrrra dalanrr pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadl
kewenangan daeralr

Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
Melaksanakan program strategis nas!onal.
Menjalin hubungan keria dengan selLlruh instapsi '"'ertikal di r1aerah dan sernua
perangkat daerah.

b. DPRD

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umurn yang dipilih
melalui pemilihan.umum. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat oaeran yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DpRD memililii
fungSi sebagai berikut"

1) Fungsi pembentukan perda adalah fungsimembentuk peraturan daerah bersama
dengan pemerintah daerah. Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan
cara berikut.

a. Membahastersama kepala daerah dan menyetujuiatau tidak menyetujui
rancangan Perda.

b. Mengajukan usul rancangan perda.

c. Menyusun program pembentukan perda bersama kepala daerah.
2) Fungsi anggaran adalah pernbahasan untuk persetujuan bersama terhadap

rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Fungsi
dilaksanakan dengan cara berikut.
a) Mernbahas KUA dan PPAS yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan

RKPD.

b) Membahas rancangan perda tentang APBD.
c) Membahas rancangan perda tentang perubahan APBD
d) Membahas rancaRgan perda teniang pertanggungjawaban ApBD .

3) Fungsipengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam

2)

3)

4l

s)
6)

7)
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bentuk pengawasan terhadap hal berikut.
- a) Pelaksanaan Perda dan peraturan gubemur.

b) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c) Pelaksanaan tindak lanjut hasilperneriksaan laporan keuangan oleh Badan
Femeriksa Keuangan.

Anggota DPRD mempunyai hak-hak sebagai berikut.
1) Mengajukan rancangan perda (peraturan daerah).
2) Mengajukan pertanyaan.

3) Menyampaikan usuldan pendapat.

4) Memilih dan dipilih.

5) Membela diri.

6) lmunitas (hak kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan
karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat
dewan).

7) Mengikutiorientasi dan pendalalman tugas.
B) Protokoler (hak untuk memperoleh kehormatan berkenaan dengan jabatannya

dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalamhelaksanakan
tugasnya).

9) Keuangan dan administratif.

DPRD memiliki tiga hak sebagai berikut.
1) Hak interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala

daerah mengenaikebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2) Hak angket, yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan
pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan rnasyarakat, daerah, dan negara yang diouga bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPRD untuk menyatakan pendapat
terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang
terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai
tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasidan hak angket.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai
berikut.

1) Membentuk perda bersama kepala dderah.

2) fvlembahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh

. kepala daerah.

3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD.
4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala

daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi
dan Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.

5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap
rencana perjanjian internasional di daerah.

6) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang
dilakukan oleh pemerintah daerah"

7) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam ,

. penyelenggaraaan pemerintah daerah.

B) Melakukan pangawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah.

9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau
dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
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10) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan otonomi daerah, maka didaerah otonomidilengkapi dengan
perangkat'perangkat dderah sebagai berikut.

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah
mempunyaitugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah
serta pelayanan administratif. Dalam pelaksanaan tugasnya, sekretaris daerah
bertanggung jawab kepada kepala daerah.

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD
mempunyai tugas sebagaai berikut.

a) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.

b) Menyelenggarakan administrasi keuangan.

c) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD"

d) Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli:yang diperlukan oleh DPRD

dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional

bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung
jawab kepada kepala daerah melaluisekretaris daerah.

3) lnspektorat

lnspektorat daerah dipimpin oleh inspektur. lnspektorat daerah mempunyai

tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

oleh perangkat daerah. lnspektorat daerah dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

4) Dinas

Dinas dipimpin oleh seorang kepala. Kepala dinas mempunyai tugas
membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang nnenjadi

kewenangan daerah. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada kepala daerah melaluisekretaris daerah.

5) Badan
' Badan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala badan rnempunyai tugas
membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

yang menjadikewenangan daerah. Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada kepata daerah melalui sekretaris daerah.

6) Kdcamatan

.Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat
yang berada di bawah dan bertanggung ja,rab kepada bupati/wali kota melalui
sekretaris daerah.

7. Urusan Pemerintahan
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan Daerah bahwa

urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan

konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, Sedangkan,

urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara
pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan

konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar dari pelaksanaan otonomi daerah.

Yang dimaksud urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
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sebagai berikut.

""0$:i#Xktllsan 

pemerintahan konkuren yang menjadiwewenang pemerinrah pusat

a' Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria daram rangka perryerenggaraanurusan pemerintahan. Norma, standar, prr."O"i Jr^'fiiteria tersebut berupaketentuan peraturan perundang-unoangrn y;;ffiffi;il# oren pemerintah pusatsebagai pedoman daram peny=etengjaraa.n u,Jsan pdm"rintahan konkuren yangmenjadi kewenangan pemerintar, p'Grt,orn vrrrg ;;;j;ii t**"nrngan daerah.penetapan norma, standar, pror"ori oln rriteria Jiriiu[uiEring tama2(dua)tahunterhitung sejak peraturrn p"r"rintrf, *"ng"naipelaksanarn rrurrn pemerintahankonkuren diundangkan.
b' ltvlelaksanakan pem_binan.grn pengawasan terhadap penyerenggaraan urusanpenierintahan yan g menjadi r."*J*,igln daerah.

sedangkan' urusan pemerintahan konkuren yang menjadikewenangan daerah terdiriatas urusan pemerintahan wajib orn u*run pemerintahan pilihan. urusan pemerintahanwajib terdiri atas urusan pemerintahan yrng. berkaitan dengan perayanan dasar danurusan pemerintahan yang tidak berkaiLn leng"n p"r#n""- oasar. Adapun urusanpemerinta.h.an wajib yang berkaitan oengan pelafanan aasar metiputi hal berikut.a. Pendidikan.

b. Kesehatan.

:. Pekerjaan umum dan penataan ruang.d Perumahan rakyat dan kawasan p"i,iLi*"n.

Adapun urusan pemerintahan absolut terdrri atasa. Politik luar negeri
b. Pertahanan.

c. Keamanan.

d. Yustisi.

Moneter dan fiskal nasional.
Agama.

Ketenteraman, ketertiban umum,'da; ;"iirJ;;grn masyarakat"
Sosial.

Adapun urusan pemerintahan
rneliputihal berikut.
a. Tenaga kerja.

wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.
Pangan.

Pertanahan.

Lingkungan hidup.

g.

h.

i.

t.
k.

t.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Pemberdayaan masyarakat dan desa.
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Perhubungan.

Komunikasi dan informatika.
Koperasi, usaha kecil, dan menengah.
Penanaman modal.
Kepemudaan dan olah raga.
Statistik.

Persandian.

Kebudayaan.

Perpustakaan.

Kearsipan.

Urusan,pemerintahan konkuren
yang. menjadi kewenangan pemerintah
pusat dilaksanakan oleh kementerian
dan lembaga pemerintah nonf"r"nt"-,
rian- Pelalisanaan rewenan j";r;;;
dilakukan oleh lambaga pemerinta[
nonkementerian harus OifoorOinasi[an
dengan kementerian terkait.



i$iir:dkf;tg7-.ry:---
d'..ki;.*-

Arlaplrr r./ang irli'rliasi;i< i.irusan r:ell*riliehal triliha:l sei:a;:: ber-iiiut.

3 lii.lleuian C':it i:eijlitr!*it"
h i'-;: i'ir.lisat*

i:. ilertaniac.

ti" Kehr,itarian.

s. [nergi dar] surnb-qr daya nrinerai.
f. Per"dagangan.

g. Pei"inclustrian.
i-1 Tr2p5;.11!g125i.

Dalam mngl'€ penveienggaraan pemerintahan daerah, disusun perenoanaan Dernbangunan
daemh sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasionai. Perencanaan
pembangunan daerah disusun oleh pemerinhhan daerah provinsi, daerah kabupaien, atau daerah
kota sesuaidengan kewenangannya, yang dilaksarrakan oleh Badan Perencanaarr Pembangunan

Daerah. Rencana pembangunan daerah sebagat berikut.

a. R.encana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun"

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokurnen perencanaan daerah untuk periode linna tahun.

c, Rencana Pemhrangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang selanjutnya dislngkat RKPD adalah doi<umen perencanaan
daerah untuk periode satu tahun.

8. Ma*alah-Fglasalah yang Timbul Berkenaam dengan Otonomi Daeralr
r\danya pelaksanaart otcnom! daerah telah nnenimbulkan berbagai permasalahan

da!an', i kehidupan masyai'akai" Masaiah-masalah yang timbu! ter-kait dengan pelaksanaan

otonomi ciaerah sebagai nerikut.

a" Kebijakati otonomi ciaerah terkesan disusun cian dilaksanakan tergesa-gesa.
Peneraparinya kurang didahului sosialisasi yang mencukupi sehingga pada awal
peiaksanaannya menimbulkan kebingungan pada masyarakat serta bahkan pada

i:ar:yak pemerintah daerah.

b. Ot,:nom! daerair memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada daerah
sehingga sering i-nenyebabkan pemerintah daerah terjebak untuk mengeluarkan
be:"hagai kebijakan yang meiampaui batas, Dari beberapa pengalanran, otonomi
claerah hahkan ri:enyeret para pejabat dan para wakil rakyat (anggota DPRD) di

daerah nrelahukan korupsi, kolusi" dan nepotisme.
c. Ctcnomi daerah yang tidak terkontrol dan terkendali dapat menimbulkan sikap

"daerahisrne", yakni paham kedaerahan dalam membuat berbagai kebrjakan sehingga
dapat melahirkan kebijakan yang kurang memperhaiikarr dan mernpertimbangkan
kepentingan negara secara nasional,

d. Pelaksanaan otonomi daerah dapat menimbulkan eksploitasi oleh pemerintah
daerah terhadap masyarakat di daerah. Hai ini biasanya terkait dengan masalah
pendapatan asli daerah (PAD), Daerah yang miskin sumber daya alam jelas sulit
untuk meningkatkan pendapatan daerah" Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah
bersangkutan kemudian memberlakukan berbagai macam pungutan pajak yang
memberatkan kehidupan rakyat daerah yang bersangkutari.
Upaya uniul< mengatasi berbagai permasalahan yang berkenaan Cengan pelaksanaan

otonorni daerah daoat dilakukan dengan melalui caru-cara berikut.

a. lvlengikutsertakan masyarakat dalam segala bidang kehidupan,

b. Menurnbuhkan sikap kepercayaan diri masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

ii Menumbuhkan sikap kreatif dan inisiatif.

e. Iv'leningkatkan sikap kernandirian.

f. Meriempatkan kepentingan nasiona! di atas kepentingan prlbadi, kepentingan
gclongan n'raupun keperitirrgan daerali.
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trfu4elakukan sosiaiisasi t'ji--j i:.. 3-l Tahirn 20rJ4 tenteng Peiirni:angai: rieuangan antaratr11sat dan Penteri;'rai,e :,',.',r::: ei,.

Tugas Xradf alddss ;i::S:::ffi
Lakukan sesuaf dengan perintah!
carilah informasi dari.berbagai sumber yang i'elevan, baik dari buku rnaupuri internet tentangpelaksanaan otonomidaerah saat ii-ri. Biiaitari ianoran mai<simJ Jua haiaman. Hasilnya kumpulkankepada gurumu,

& Njlai kaEkt6r bangss; bsBahabaUkonunikatjf, toleransi, t""ggr"q-lr;;

1. Bentukiah kelompok yang ter.Ciri atas Z_4
2. D!skusikan bersarna teman l<clor:,.rp*krnu.

a. Apa pendapat kelonrpokrnu tentang
pada suatu daerah.

{l!"ang.

peiaitserneit r oi*norxi ye r,. g i-nei,,!nr bul kan dinasii

b. Bagaimana cara mtenceEah atei: :.nsrrgatasi ryii-lt"lcilln\ra ejinestr.i3. Hasilnya presentasikan di rlen;:n k,*las.

B" Pemtingnya PeirtEsif:ast &{*s;"irnr:ri-:-rt :}:ia::.r Irellr;;pxss4{r Kg;hljeg,{am FufuiEk
di Daerahl

Fartisipasi dapat diartikari sebagai per:qar*i:ilan i:agian dari kegiatan krersama. selain itu"ciapat dikatakan bahwa p:artisipasi inei!.jilir!"a;r suat,* i-.eJi:uaraft irerslrarakai uniuk mernbantupemerintah dalam mervuiudkar f)flrii4:iilnv- si,iatu prografi-r yang telah ditetapkan dengantidak mengorbankan kepentir:ganniie sendiri. l..,rtr*nrirut bavis yang iJiierjemahkan oleh IbnuKencana Syafiie {2001:1a1} parilsipasi aejalah peneniuan sikap dan keterlibatan hasrat setiapindividu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga paJa akhirnya mendorong individutersebut untuk berperan serta daiam pencaparan tuluai*organi*rri, *"iu ;;ilG;il ffi;setiap pertanggungjawaban bersama.
Partisipasi masyanakat terhadap pernerintah maupun pada lembaga legeslatif (DpRD)

mempunyai manfaat bagi kehidupan txasyarekat" Di'era otonomi cjaerah ini, masyarakat
dituntut untuk berpartisipasi. teriebih daian-r perumusan kebiiakan publik. Hal ini dikarenakan
masyarakat lebih tahr.l akan kebuiuhan atau permasalahan yang diha<iapinya" Dengan
berpartisipasinya rnasyarakat daiam perurnusan kebijakar.r pubtit< dapat mernb*ntrL OuO.y,
demokrasi. membentuk masyarakat i'ang :adar hui,urn, nr*nrlentur masyarakat yang bermoral
dan berakhlak mulia, dan membentuk masyarakat yang marjani.
1" Fengertian Kebijakam Fucblrk

- 
Kebijakan (pr:licy) berasa! dari bahasa Yunani "potis" yang berarti negara/kota,

Dalam bahasa Latin disebut"politia" yang berarti negai'a, cjan menurut bahasa lnggris"ooticy"yang berarti masaiah yang berhubungan cengin masarah il;;;;;;;;;inlstrasipemerintah. Fublik berasai dari bahasa inggris, puOii, yang berarti umum, ,uryuiutrt
atau negara. ["'engan berriasar arti kata, maka ii=niiairan pu6tit adalahsetiap keputusan

Pend!dikan Kewarganegarean iX - Sema-r1*r 1

3:ri:!k:?;:-r:i*F$rei,*r....t,.=*,,i"..4-oiilT.-;;_ T-:----

g'ffiffiffiffi

g.

h

t"



atau kegiatan yang dikeluarkan atau dijalankan yang berkaitan dengan kepentingan publik
dan negara. Berikut pengertian kebijakan pubrik r-rienur-ut beber.apa ahri.

David Easton
Kebijakan publik adalah suatu keadaan atau tindakan yang menyangkut umum

atau orang banyak. Kebijakan publik sebenarnya meruparan tinoakan y"ng sifatnya
khusus' yakni hanya menyangkut har-har atau masaiah tertentu.

b. Harold Laswell

Kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuantujuan
tertentu, nilai-n ilai tertentu, dan prakti[-praitiX tertentu 

"

Anderson
Kebijakan publik adalah tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti

dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna m"*"cahkin riasalah
tertentu.

d" Carl J. Frederich
Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang,

kelompok, atau pemerintah daram suatu ringkungun t";"ntu, disertai denga-n
ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang Oiuiutt<an tersebut ditujukan un-tuk
memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada aaiam rangka
meneapai tujuan tertentu.

e" A. Hoogerwert
Kebijakan publik sebagai unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai

mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu.
t" Thomas R. Dye

Kebijakan pu.qlil adarah apapun juga yang dipirih pemerintah, apakah
mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu.

g. R.G. Chandler dan J.c. plano

Keb'rjakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap surnber-sumber
daya yang ada untuk memecahkan masalah puOtit.

h. Kartasasmita
Kebijakan publik merupakan upaya untuk memahamidan mengartikan apa yang

dilakukan atau tidak.dilakukan oleh pemerintah mengenaisuatu misalah, rp, yung
menyebabkannya, dan apa pengaruhnya.

Kebijakan publik daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
a" Keputusan atau kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah daerah (dibuat bersama

oleh kepala daerah dan DpRD).
b' Keputusan dan kebijakan tersebut menyangkut persoalan bersama yang dipandang

penting bagi keteraturan dan kemajuan masyarakat daerah.
c' Adanya keterlibatan aparat pemerintah dan/atau orang yang ditugasi pemerintah

daerah untuk menangani suatu permasalahan atau mJtarsa-nafrrirrri, X"giiirn
yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.
Pada umumnya tujuan pembuatan kebijakan pubiik sebagai berikut.a. Melindungi hak-hak masyarakat.

b. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
d' Mewujudkan ketenteraman dan kedamaian daram masyarakat.

Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan beisama antara kepala daerah
dan DPRD. Contoh kebijakan publik daerahlebagai berikut.
a. Perda tentang pBB.

b. Perda tentang kebersihan kota.
c. Perda tentang retribusi.

Kebijakan publik daerah berbeda dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Pendidikan Ke,,.,a:gane_caraan lX - Semester 1



E.

t.

conioh peratui"an pe ru nr,1a ne-u n da n ga n n asiona i sebaga i berikut.
a. L,UD'1945.

b. Ketetaoan F,4PR.

Feraturan nemenntah oengganti undang_undang.
Undang-undang.

Peraturan presiden.

Peraturan pelaksanaan iainnya.
Adapun contoh kebijakan pLtblik sebagai berikui.
Kebiiakan pajak kendaraan mewah.
Kebijakan cukai tembakau.
Kebijakan kenaikan tarif angkutan.
Program transmigrasi

Program wajib belajar sembilan tanun"
Kenaikan harga BBM.

c.

d"

e.

g.

Adapun fungsi kebijakan publik daerah adalah untuk menjaga dan melindungi hak-
hak warga negara d.an mengatur jalannya pemerintahan oaerln-agar dapat merienuhi
kebutuhan masyarakat daerah. Karena kebijakan publik daerah mJnyangkut fersoatan' masyarakat, biasanya kebijakan publik daerah memiliki pengaruh vrig d".;ibrnaoap
kehidupan masyarakat" Masyarakat tidak ingin dirugikrn otEn ."rjrrri iJii;k;; yrng
dikeluarkan oleh pemerintah daerah. OIeh kalena itu,-masyarakat turut serta secara aktif
dalam.proses perumusan kebijakan publik daerah, selali perencanaan, pelaksanaan,
sampai pengav/asannya.

2. Perumusan Kebijakair publik

Kebijakan publik bukanlah suatu hakyang dapat dianggap mudah dan remeh, dibuat
secara sembarangan, dilaksanakan dengan semaunya, serta tidak dikontrol. Nrmrn,
kebijakan publik harus dibuat dengan cermat dan hati-hati. penyusunan reoila[an fubtik
memerlukan waktu, proses, dan prosedur yang harus dilewati.
Proses perumusan kebijakan publik melalui be*rbagaitahapan-tahapan sebagai berikut.a" FenyusunanAgenda

' Fada tahap ini, para pejabat yang dipilih dan diangkat hendaknya menempatkan
masalah pada agenda publik. Tanpa adanya tahapan penyusunan agenda
dikhawatirkan banyaknya masalah yang tidak tersentuh sama sekali dan misatah
yang tertunda dalam waktu yang lama"

b. ForrnulasiKebijakan
Pada tahap ini, para pejabat merumuskan suatu alternatif kebijakan untuk

mengatasi masalah. Alternatif kebijakan rnelihat perlunya membuat perintlh eksekutif,
keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.

c. Adopsi Kebijakan
Pada tahap ini, alternatif kebijakan yang diadopsidengan dukungan da6maydritas

Iegislatif,.konsensus di antara direktur lembaga, atau kJputusan feradilan.d" lrnplementasiKebijakan
Pada tahap ini, kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit

administrasi yang memobilisasikan sumber daya keuangan dan manusia.
e. Penilaian Kebijakan

Pada tahap ini, unit-unit pemeriksaan dan akutansi dalam pemerintahan
menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi
persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.
Perumusan kebijakan publik di daerah merupakan proses yang ditempuh daerah untuk

membuat peraturan daerah atau peraturan-peraturan yang lain yang dapat mendatangkan
kesejahteraan bagi rakyat di tingkat daerah (kabupaien/kota).- Dengan otonomi daerah,
setiap daerah memilikiwewenang untuk membuat peraturan daerah sendiri. Setiap daerah
memounyai kebijakan sendiri yang berbeda dengan daerah lainnya. Namun, peraturan
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I il 'd'ang bersifat nasional berlal<u sarna di seluruiir Incicne sin, misalnva ,;nCeng-undang teniang

i ,, i,jeriliiiha,l umurn, del ui"rdang-undang tr*i:ierig i:=rrdidii<ar.l nasici:ei.
a 1: '::i: ll !-*:- !^..1- t?-L::_r_-__ F r i.r

ii* "i, -j*g:is-Jemis Kehijakari Fu[:lik

ii.,:l li*bijakarl pubiik dapat dibedalierr t"iri-;riiar-li )?riu'-!u-: leirrr ,!ir-urgJr ireiikui.
,i :i i.:. Berdasarkan Bentuknya

;, il 1) Peraturan-peraturan yang terluli::. rnisainya UU. perda. dan SK bupati.

i' il ?-1 Feraturan-peraturan yang tir,iak tefir-riie. miselnya no!"na kesusilaan, norma
ij j": kesopanan, dan nerrna agama.

ifl ) BerdasarkanSifarnya

i;i 1) Bersifat ekstraktif, yaitu yai':g berui:; penyei"apail sumber material dari

i ii , masyarakat luas.

iJL 2) Bersifat distributif, yaitu yang Lrerrnaksrld mernbagi mengalokasikan sumber

{.it rnaterial yang telah didapatkan kepada rnasyarakat luas.

ii ll 3) Bersifat regulatif, yaitu kebijakan yang isinya tentang peraturan dan kewajiban

ii tl yang harus dipatuhi oleh masyaral<at ataupun pemerintah dengan tujuan untuk

li li menciptakan ketertiban dan kelancaran pembangunan jaminan HAful dan

It ji mencegah penyatahgunaan kekuasaan.

l',7 c Berdasankan Pernbuatnya

i li l) Kebijakan pemeriniah pusat ialah kebilakan yang dibuat oleh pemerintah atau
i il'l lembaga negara untuk rnengaiur seluruh 'lvarga masyarak*t di selui"uh wilayah

i 1i,. rndonesia.
*r':.i 2) Kebijakan pemerintah claer;rh ieiah xebijakan yang dibr.rat oleh lembaga

li li pemerintah oaerah untuk mengatur daerahnya masing-masing.

ii ii ''i Berdasarkan lsinYa

;i li 1i Kebiiakan regulatif adalah l<*bi;akan yan.q bersifat mengatur, ar-tinya kebijakan

i, ii yang harus diterapkan secara langsung pada warga rnasyarakat. Misalnya,

," ij larangan bsrdagang di trctoar, dan larangan pengendara kendaraan umum

I jf untuk tidak melewati jaiur tertentu"

j ii 2t Kebiiakan redistributif adalah kebi.iakan iTang bersifat menarik sesuatu dariwarga

i ii , rnasyarakat untuk selanjutnya rlidistiiLrr-rsil<an kernbali. !\4isalnya, kebijakan pajak

ljt oendapatan dan pajak kekayaan.

il'1i 3i Kebijakan dlstributif ada!aii !<ebijakar l/ar:g bersifat inernbagikan sesuatu kepada

li ii 
rnasyaral<at" tu4isainya, per:ggunaan ansgaran belanja daerah untuk rnembiayai

ii ii sekolah gratis dan subsidi bahan bakar rniny-ak.

ii il 4) Kebijakan konstituen mencakup berbagai Fiebijakan yang tidak termasuk dalarn

[.JJ ketiga kebijakan di atas. Kebijakan ini berhuh.iungan dengan masaiah keamanan,

t ]fl rnasalah luar negeri, dan pelayanan administrasi"

i.!i l '1,. Felaksanaan Kebijakan Publik

l,il j Pelaksanaan kebijakan publik meliputi hat-hat sebaga! berikut.

t U a. Kebijakan publik yang dibuat belum menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.

fflt Jika sebuah kebijakan publik dibuat tanpa pariisipasi dari anggota masyarakat, besar

It ii kemungkinan kebijakan tersebut tidak akarr menyentuh kepentingan masyarakat secara

ii l{ langsung. Artinya, kebrlakan itu tidak ada huburrgannya dengan kepentingan mereka,

li-[i sehingga masyarakat enggen bei"partisrpasi rnelaksanakan kebijakan publik itu,

ii I tr. Kebijakan publik yang tidak memihak i<e;,entingan masyarakat, Alasan lain rnengapa

i ii: masyarakat enggan berpartisipasi delem peialisanaan kehijakan publik, dikarenakan

i ii kebijakan publik tersebut tidak rnem jhal< kepentingan masyarakat. lVlisalnya, pemerintah

; .l menerapkan kebijakan yang rnenoizinlili: lenei:ar:gan lrutan" Hal ini clitolak masyarakat

i :i karena bisa rnenirnbulkan bantir, Selein itu, l<ebijal<an tersebut tldak memihak kepada

:X l<epentingarr masyarakat (melainkan kclrentinqar Dara pengLlsaha). Dengan demikian,

ii ii kebijakan tersebui tidak menciapati<ar-r li:r1i:'n;r;i rJ*rl rnasyarakat. 
ir,;tl

i :'



c' Hukum beluin ditegak*:n secaia acil, lvlasalah iarn yang menjadimasalah daiam pela[<:;:,r:an
kebrlakai': publik adaiar r.:,o - - 

;
ditegakkarinlia hukun-r 43.;r:i :j:;;. i,,,.:::..sia!<at i-nasil-l memsa hul<i.rm be,pihak pad= ,:,i:+;:;
yang beiliuase dan i"rrcr i-.;rii;i uu',g ,r.g can-vak. Masilr ada penegak i-rijlium yang bii:a
disuap. Seiama hukunl bejui-*ri cihcm:atiian clitegakkan tanna pandang butu. akan siiiiit ag;
rnasyarakat untuk ciapai berpe;-lstp:si secara maXsimat. nr<r' 

tnainya, 
kebrlakan nunlii< iir.i ii;,.f

akai-i sulit bcrhhan rar,ia.

c' Kebijakan publik yang iiial(saiiai:e r: tidax menrenuni *sas:asas pe r*::iiirair:ji: ,,air:
baik.. ':;

Arti Penilng Partisipasi $d*s'l.'ai'*ii::t ejalar:': Ferumusan Kebijakan pufortiir rii tla:rrii:
Adanya partisipasi maslrai-akat secara iangsurrg dalam perumusan kebijakan i:Lihiir. r:r

Caerah akan berdampak pcsitif pada masyarakat.vang bersangkutan. Hal inr dikar*i.:ak::n
masyarakat akan tui'ut bertanggLing jalab teri-radap berbagai kebijakan publik i.,31gdikeluarkan oleh pemertntah daerah setempat karena mereka oilitrutt an secara iangiLrng
dalam perumusannya. Cleh karena iiu, tidak ada aiasan bahwa masyarakat tidak ietuju
atau tidak tahu terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut.

Kebijakan publik daerah berfungsi untuk menjaga dan melinciungi hak-hak \,varga negi.]re
dan mengatur jalannya penrerintahan daerah agar dapat memenuhi kebuiuhar-, *iui,r*gr*i
daerah. l(ebijakan publik daerah rnenyangkut persoalan masyarakat, biasanya keLlla+tan
publik daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat" l",lasyarai..at
tidak ingin dirugikan oleh sebuah keb'ljakan yang dikeluarkan oleh pemerintan daerah.

Contoh pariisipasi masyarakat rjalam merumuskan kebijakan publik eebagai r;erik1i.
a' Itlasyarakat mengaduhian permasaiahan-permasaiahan yang ciihadapi, keir:qii-41,-,.

tuntutan, atau aspirasi kepada pemei-intah.

b. fidasy613g31 mengajukan usulan-Lisuian dan alternatif pen:ecahan n:araii:fi y;:i-q
akan dirumuskan menjadi keoijai<an publik,

c. fu4asyarakat turr:t memberi tanggapan atau masukan tei-hadap ranci:irUliiil \,!":ii-ifi iiii-.i.i
dirumuskan menjadi kebijakan pubiik.

d. lkut menggiinakan hak piiiir tj.:iar;r pr:i-:-riiu, sebab pemiiu akan n:erfiiiii-i ir,relri! ,,,rr:i,:i!

rakyat dan membeniuk pemetintahan. llerekalah yang nantinya merunirisil;lr
kebijakan publik.

e. Lembaga swadaya masyara!:ai r:ian 5:,:rguntan tinggi turut melakltkar i;r!iirjii..r;jiif
masalah-masalah cJ! mas,vai"aliat yang per!u dipecairkan dengan ke r:ijal;air pr;*:!j.."
Saat perurnusan kebijakan publik di ciaerah partisipasi masyarakai sangai dinsrliri<.:;..

untul< turut serta r-nerurnuskan kebijal.:an publik agar pelaksinaapnya dapai be;;;:irr.,
denEan optimal. Tujuan partisipasi masyarakat dalam perumusan Keblakan *i.;irljk *; i

daerah sebagai berikut" l

a. Sebagai pencerminan kehidupan demokrasidi mana kekuasaan beras*ldar! rakvr:i.
oleh rakyat, dan untuk rakyat.

b. Mewujudkan kebijakan publih ;iang bermanfaat bagi rnasyarakat.
c, Menghindari penyalahgunaan wewenang karena rakyatturut mengawasi i:relaksair,::i:

kebijakan publik.

d. Pencerminan tanggung jawab warga nsgara terhadap ketangsungan hirlup bei-br;:t:,r.:r
dan bernegara

Salah satu tujuan dikeluarkan kebijairan otonomi daerah adalah merirbercle\;al.iair
masyarakat. Hal ini bei-arti bahwa setiap anggota masyarakat diberikan kesempatan 5rai"i,i;
seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pembangunan oaeratrnl,i
masing-masing. Bentuii partisipasi masyarakat dalarn mengelola dan membangun da,::,,ah
sangat beragam sesuai d*ngan kemampuannya masing-masing yang rliatur *aiam
peraturan perundang-iindangan. Oieh iiarena iii:. p=i-tisipasi masyarakati.:i-,1ei. r+r:iinq i
cjalarn perumusan kebijakar"i pubiil< cii daerah.

tffi;a---*...-'.:s*-",€:r::lBt!
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Adapun arti penting partisipasi masyarakat dalam meriimuskan keoijakan publik

sebagai berikut,

b.

Kebijakan publik L:ertumpu pada harapan, keinginan, sei-ia tuntutan

masyarakat. Hai ini berarti kebijakan publik rnengabdi oada masyarakat.

Masyarakat adalah subjek dari kebi;akan publik, artinya masyarakatlah

serta tujuan diadakannya kebijakan publik.

kebutuhan

pelaksana

c. Kebijakan publik tidak akarr dapat dilaksanakan dengan baik biia tanpa dukungan

masyarakat.

Wujud sikap dan pariisipasi warga masyarakat ciaiam peiaksanaan kebijakan

publik di daerah dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut.

a. Melestarikan Lingkungan Hidup

Melestarikan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara tidak membakar

hutan, tidak merusak terumbu karang, tidak membuang sampah di sembarang

tempat, dan tidak mencari ikan dengan bom atau racun yang.dapat mematikan

semua makhluk hidup.

Membayar Pajak Tepat Waktu

Membayar pajakyang menjadi kewajibannya dengan tepat waktu dapat dilakukan

dengan cara membayar paiak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan

retribusi(parkir, peron, pedagang pasar, dan kaki lima)"

Menjaga Keamanan dan Ketertiban

Menjaga keamanan dan ketertiban dapat dilakukan dengan cara tidak membuat

gaduh di lingkungannya, aktif melaksanakan pengamanan swakarsa di lingkungannya

denEan menggiatkan siskamling, berlaku sopan di rumah, sekolah, maupun jalan

raya, dan tidak merusak fasilitas urnum yang telah dibangun.

Mematuhi Hukum yang Berlaku

Mematuhi hukun/perafuran perundang-undangan yang berlaku dapat dilakrkan dengan

cara tidak melakukan lindak pidana kiminal, tidak main hakim sendiri, tidak mengonsumsi

berbagaijenis obat terlarang, serta menegakkan kebenaran dan keadilan.

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dapat bernranfaat bagi diri sendiri dan

orang lain. Manfaat partisipasi masyarakat dalam perurnusan kebijakan publik di daerah

sebagaiberikut.

a" Membentuk Perilaku atau Budaya Demokrasi

Apabila masyarakat aktif dalam perumusan kebijakan publik maka akan terbentuk

budaya demokasi. Salah satu inti dalam budaya demokrasi adalah hak politik rakyat untuk

bebas berorganisasi, berkumpul, dan menyatakan pendapat baik lisan maupun nonlisan.

Membentuk Masyarakat Httkum

Masyarakat hukum adalah masyarakat yang patuh terhadap hukum. Mereka

terbiasa mengikuti peraturan yang ada. Jika ada hukum yang tidak Sesuai, mereka

tidak melanggarnya. Namun, mereka berusaha untuk mengubah peraturan tersebut

sesuai dengan aturan yang ada. Apabila masyarakat terbiasa aktif dalam kebijakan

publik maka akan terbiasa untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Membentuk Masyarakat yang Bermoral dan Berakhlak Mulia

Usul, pendapat, atau saran yang disampaikan dilakukan dengan sopan dan

jelas dapat membuat masyarakatterbiasa bersikap baikdan menumbuhkan suasana

yang penuh kekeluargaan, saling menghormati, dan menghargai hak-hak sebagai

Sesama manusia; Dengan demikian, akan terbentuk masyarakat yang beimoral dan

memiliki akhlak mulia.

Membentuk Masyarakat Madani

Masyarakat madani adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok

masyarakat yang berbeda dan dapat hidup bekerja sama secara damai. Masyarakat

menghormati dan tunduk pada hukum. Setiap anggota masyarakat dipandang sama

di depan hukum. Masyarakat madani memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

b.

d.

b.

d.
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1) Kesukarelaan, artinya masyarakat madani terbentuk bukan karena paksaan.
Mereka secara sukarera membentuk kehidupan bersama karena mempunliai
oita-cita yang sama.

2) Keswasembadaan, artinya tiap individu mandrr! dan tidak
diri pada orang lain. Sefiap anggota masyarakai punya
percaya kemampuan diri sendiri, bahkan berusaha uniuk
yang kekurangan.

..terhadap negara, artinya anggota dari sebuah
tidak mau tergantung paOa negira, lembaga, atau

4) Keterkaitan pada nirai-niraihukum yang disepakati bersama.
6' Konsekuensi Keaktifan dan Ketidakaktifan Masyarakat terhadap Kebijakan publik

di Daerah ---' -'

Partisipasi masyarakat sangat berperan penting daram perumusan maupunpelaksanaan kebijakan publik di daerah. prd; ;;;ii,eljaran pubtik diketuarkan,pemerintah daerah mengharapkan anggota.masyarakat supaya mendukung danmematuhi kebijakan pernerintah daerah ieuagai u"^trr pr*isipasi masyarakat dalamotonomi daerah' Akan. tetapi, harapan pemerintah tersebut tidak selamanya terpenuhi.Partisipasi masyarakat aoa yang o!^itlt aktif dan bersifat nonaktif.
Konsekuensikeaktifan masyarakatdalam perumu"rn *"rpm pelaksanaan kebijakanpublik sebagai berikut.

a- Merindungi, mengayomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.b. Selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
FaKor-faktor y.?n 

.g 
mendorong kepatuhan masyaraxat Jalam melaksanakan kebijakanpublik sebagai berikut.

a" Adanya rasa hormat kepada otoritas dan kepatuhan terhadap badan pemerintahan.b. Terdapat kesadaran untuk menerima kebijakan.
c' Terdapat keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah dan konstitusional oleh

orang yang berwenang sehingga masyarakat bersedia untuk mematuhinya.d' Terdapat kepentingan pribadi, yakni kesesuaian antara kebijakan publik dan keinginanpribadianggota masyarakat. -.'

3) Kemandirian yang tinggi
masyarakat yang madani
organisasi.

mau menggantungkan
harga diri yang tinggi,
membantu orang lain

tidak ada

e' Terdapat ancaman sanksi bagi yang tidak mematuhi kebijakan pu-otit< tersebut, sertaterdapat keinginan untuk tidak dicap sebagai tukang p"rrngg* hukum.f. Karena perbedaan wlltu ber:rakunya s"hingga mlsatanlang duru ditorak ataukontroversiar pada saat ini dapat diterima secara wajar dan ditaati.

. Apabila masyarakat tid.ak turut aktif (tidak berpartisipasi) datam perumusan danpelaksanaan kebijakan pubrik maka konsei<uensinya senagaiuerit<ut.

?' Tldak akan tercapai masyarakat adir dan makmur yuni t ita cita_citakan.b. Pemerintah mengarami kesuritan daram membuat kebijakan karena
masukan yang berharga dari masyarakat.

c' orang yang tidak bertanggung jawab berarti mementingkan dirisendiri dan golongan
atau kelompoknya.

d. Kebijakan yang dihasirkan jauh dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat.e' Tidak terjarin masyarakat yang disiprin, tertib, saring menghargai, danmenghormati. s'-'-"v"-rusrr vur

, ,Faktor-faktor 
yang.menyebabkan tidak patuhnya masyarakat terhadap kebijakanpublik yang dibentuk ba.ik oreh pimerintah pusat maupun dierah sebagai berikut.a. Ketidakpatuhan serektif terhadap hukum, yakni patuh secara 1"irii"rrrrarp ,rt,

bidang hukum tetapi kurang patuh pada bidang lain.b. Keanggotaan seseorang datam suatu kelompJr yung idenya kadang_kadang tidak
sesuai atau bertentangan dengan hukum dan keingirian jemerintan.
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r. Ada ks:cenceiungan mencarl uniung dengen cepat sehingga meninrbulkan tii-rgkai'

ieku si:i<i: i"j1e il':Io i,1:r *+;all rfieia;"lgg;:r lrLrkr:m dai-r <etentr-iefr yang beriaku'

d. Adanya F;eticia|<r:astian hukum ai'eu keticakjelasar: ukUran kebijai<en yang satu ciengai,

lainnya

e . Sertentarrgail ilerigai'i sister* nilai masl;aiakat, seperti he*entangen dengan ajararr

aga.na yang diar':ut oieh mas;ial'ai<at yang bersangkutan'

supaya partisipasi masyarakat berjaian sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang

dijalanirar: cleh pemerintah daerah maka pemerinialr dae;-ah perlu melakukan iral-hal

sePerti 5s;'.1:r rt rni.

a. Menanamkaii kesadaran kepada masyarakat bahwa otonomi adalah rnilik

masyarakat, bukan hanya kepaia daerah dan aparatui-nya. Pada hakikatnya yang

rnenriliki kebebasan untuk mengatur dan rnengurus pemerintairan dan kepentingan

masyar"akat adalah masyarakat daerah yang bersangkutan'

b. Me,rgusanakan teruuujurinyu *r.yurakat madani {civit society), yaitu rnasyarakat

yang warganya sadai akan hak dan kelvajibannya. Masyarakat madani memiliki

kemandirian yang tinggi dan berpartisipasi untuk nremaiukan masyarakatnya'

pemerintah meiixsanaran otonomi daerah dengan prinsip demokrasi seh.ingga

masyarakat memiliki ke'bebasan berekspresi dan mampu b'erkreasi memajukan dirinya

sendiri. Dengan demikian, akan tercipta kerja sama yang saling menguntungkan antara

masyarakatcianpemerintahdalamkegiatanpemerintahanmaupunpembangunan"

-tu 

Nilai karakter bangsa: mandiri, gemar ma!'nbac€, rasa l0gin tahu

fugas Xredduddee

La ku ka n sesuai dengaru Beri ntah nyat

1. carilah satu contoir kebijakan publik yang berlaku di daerahnru (tidak boleh sama)'

2. Seieiaii karnu "mendapuilrrn kebijakan publik tersebut, eari tahu tentang:

a. bagain.rana asal usul atau alasan dibentuknya kebijakan publit< tersebui?

b. kaDan Proses Perumusann')ra?

c. sagaiinana pembuatan kebijakan publik tersebui?

d. i:agaimans peiaksanaannya di nrasyarakat yang bersangkutan?

3. Buatlah laporan nraksirral saiu halarnan'

4. Hasilnya ki:mpulkan kepada gururnu'

Trngms K*tonaPalk ;" Nilai karaktar bangsa: borsahabaUkomunikati, jujur' toioransi

Kerjakan bersama teman semeiamul

Bandingkan contoh kebijat<an publik milikmu dengan kebijakan publik milik teman semejamu (kebijakan

publik pada tugas sebelumny, j. CuriUn fefeninan ian ketemahan pada kebijakan publik tersebut' Menurut

kalian, apa solusidan t<elemahan kebijakan publiktersebu€ Hasilnya presentasikan didepan kelas'

Daerahisnre
Eksekutif
Fiskal ' '

Konstituen
Legislatif

paham kedaerahan

i<ekuasaan menjalankan undang-undang

berkenaan dengan urusan paiak atau pendapatan negara

bagian Yang Penting

berwenang membuat undang-undang

F PendidiKai: l'i:,varganegaraan iX - Scmester 1
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Moneter
Otonom
Provinsi
Regulatif

berhubungan dengan uang aiau keuanEan,

berdiri sendiri; dengan pemei'intahan sendiri

wilayah atau daerah yang ciiiiepalai ole!'r gutrernur

bersangkutan dengarr peratur arl

1. Berikut yanE bukar merupakan pa-

rameter syarat dasar kapasitas ada-

iah ....

a. gecgi'afi

b. jumiah minimal pendudt"tk

c. demografi

d. keamanan

2. Asas yang berorientasi pada mininial-

isasi oenggunaan sumber daya dalam

penyelenggaraan negara uniiik rnen"

capai hasil kerja yang terbaik disetrr;t

asas....

a. prooorsionalitas

b. efisiensi

c. keterbukaan

d. akuntabilitas

Perangkat daerah yang beriugas

membantu kepala daerah rnembina

dan mengawasi pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah adalah "...
a. sekretariat daerah

b. badan

o. sekretariat DPRD

d. inspektorat daerah

Urusan pemerintahan Yang sePenuh-

nya menjadi kewenangan pemerintah

pusat disebut "...
a. urusan pemerintahan konkuren

b, urusan pemerintahan wajib

c. urusan pemerintahan umum

d. urusan pemerintahan absolut

5. Ber"ikut y-artg bukan merupakan tugas

sekretaris DPRD adalah ...,

a. mendukung Peiaksanaan tugas

b.

dan fungsi DPRD

menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan

rnengayomi adat-istidat

menyelenggarakan administrasi

7.

i<euangan

Feiaksanaan otoire;mi daerah diatur

- -; ,*.

a" UU ldo. 'i0 Tat'rr:n 1998

lt Lll-l lo'lc;.23lahi;n 2014

,.',. UIJ ltlo. 3 Tahun 2002

"J Lili hir. i2l'ahun 2008

Berikut 1.'ang &ukam meruPakan hak

anggota DPRD adalah ....

a. i-n*i:gajukafi Iaficangan Perda

(peraturan daerah)

b" mengajukan pertanYaan

fi. rnenyamDaikan usuldan pendapat

,i. har.:ya rlipillh

Sebeli.iir ai'riendeme n UUD 1945,

sislenr perne;'intahan lndonesia meng-

gunakan sistem ..".

a. sentralisasi

r deseniralisasi

c. dekonsentrasi

ei otonomi daerah

Berikr,tt yang termasuk kornponen-kom-

p.rilen r:emerintah daerah adalah ....

a, Presiden, menteri, dan gubernur

b. Presiden dan DPRD

c, l.iepala daerah dan Perangkat
-: ^ ,---, k,dtit dt I

'.. Fiesicieir, DPR, iiarr l\4ahkamah

Agung

d.

3.

I

t r$.,*=r,"' b;;; ;,il* rfi ;t*dr;

A. Berilah tanda sitang huruf a, h, e, atau d pada jawaban yang paling benarl

Pendidlkan Kewarganegaraan lX. - Semester 1



11.

12.

15.10.

16.

17.

18.

19.

20.

DPRD bei"sama kepala daerah bekerja

sama membentuk....

a. perdturan daerah

b. pera'turanpemerintah

c. undang-undang

d. perpu

Keb'rjakan publik dapat diterima ma-

syarakat disebabkan faktor ....

a. kepentingan pribadi

b. kesadaran untuk menerima

c. tekanan dari Pemerintah
d. keuntungan semata

Kebijakan publik meruPakan upaya

untuk mem-ahami dan mengartikan apa

yang dilakukan atau tidak dilakukan

oleh pemerintah mengenai suatu

masalah, apa yang menYebabkannya,

dan apa pengaruhnya. Hal itu dikemu-

kakan oleh ....

a. Dye

b. Edward lll

c. Anderson

d. Kartasasmita

iildilffi
13. Bentuk parlisipasi nnsyaral<at terhadap

keb'rjakan pemerintah daerah adalah ....

a. membuatkeresahan dalam masya-

rakat

b. menjaga kelestarian lingkungan

hiduP

c. membiarkan terjadinya tindakan

kriminal

d. menggunakan fasilitas umum

dengan sembarangan

14. Keistimewaan dari berlakunya otonomi

daerah adalah ....

a. pemerintah daerah menjadl ber-

gantung pada Pemerintah Pusat

b. pemerintah daerah bebas dari

pengawasan Pemerinteih Pusat

c. kekaYaan daerah sePenuhnYa

masuk ke APBD

d. Pemerintah daerah memilifii ke-

wenangan untuk mengatur sendiri

daerahnYa

Kebijakan publik daerah dibuat oleh ....

a. kepala daerah dan DPRD

b. kepala daerah dan DPR

c. kepala daerah dan sekretariat

daerah

d. kepala daerah dan Menteri Dalam

Negeri

Adanya kemampuan ekonomi, luas dae-

rah, dan jumlah penduduk meruPakan

syarat..."
a. desentralisasi

b. berdirinya negara

c. daerah otonom

d. berdirinya desa

Indonesia adalah negara kesatuan

yang pelaksanaan pemerintahannya

dibagi atas daerah ....

a. 'kota

b. istimewa

c. provinsi

d" tertinggal

Manfaat masyarakat melakukan par-

tisipasi dalam kebijakan publik di

daerah adalah ..."

a. membentuk masYarakat madani

b. meningkatkanPengangguran

c. pembangunan daerah menjadi

terhambat

d. harga barang di pasar menjadi naik

Pada dasarnya kebijakan Publik

berfungsi untuk....

a. melindungikepentinganpemerintah

b. melindungi mafia hukum

c. menetapkan Pajak Yang tinggi

d. melindungi Pekerjaan umum

Tujuan utama dari diberlakukannya

kebijakan otonomi daerah adalah ....

a. membebaskan Pemerintah daerah

dari kewajiban dan tanggung jawab

terhadap pemerintah Pusat

b. melepaskan Pemerintah daerah

dari kekuasaan Pemerintahan di

atasnYa

c. menciptakan gerakan Pemisahan

diri terhadaP Pemerintah Pusat

d. membebaskan Pemerintah Pusat

dari beban-beban Yang tidak Perlu

dalam menangani urusan daerah

I



=t 26.Lt. Otonomi berasai dan bahasa yunani

arrtos dan nornos. Aurlcs memiliki arti .. ..

a. sendiri

b. tunggal

c. aturan

d. tata kelakuan

Kebijakan yang dibuat oleh lembaga

negara untuk mengatur seluruh

warga masyarakat di seluruh wilayah

lndonesia adalah kebijakan publik

yang dibuat oleh pemerintah ....

a^ desa

b, kota

c. pusat

d. daerah

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah

untuk mengatur dan mengurus sendiri
penyeienggaraan pemerintahannya

a. tugas pembantuarr

b. ctonomidaerah

c. desentralisasi

d. dekonsentrasr

24. Lembaga peruakilan rakyat daerah

dan berkedudukan sebagai unsur
penyeienggara pemerintah daerah

adalah ....

a, DPRD

b. gubernur

c. bupati

d" wali kota

25. Penyerahan wewenang pemerintahan

oleh pemerintah kepada daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus urusan ,o
pemerintah dalam sistem Negara

Kesatuan Republik lndonesia disebut

asas....

Badan di daerah yang berkedudukan

sebagai lembaga eksekutif daerah

adalah ....

Hak DPRD untuk mengajukan usul

rancangan peraturan daerah disebut
hak....
a. lnlsratfi

b. angket

c. interpelasi

d. menyatakan pendapat

KeaKifan masyarakat dalam perumus-

an dan pelaksanaan kebijakan publik

dipengaruhi oleh faktor berikut, kecuali

kesadaran hukum

kesadaran politik

intelektualitas seseorang

kesadaran akan kewajiban seba-
gaiwarga negara

Berikut yang bukan kebijakan publik

berdasarkan sifatnya adalah ....
a. ekstraKif
b. regulatif

c. distributif

d. redistributif

Berikut yang bukan termasuk urusan
pemerintahan daerah adalah ....
a. pengendalian pembangunan

b. menjaga keamanan negara

c. pelayananadministrasi

d. penyediaan sarana dan prasarana

umum

22.

Ja23.

27.

28.

;:
b.

c.

d.

30.

A, DPRD

b. kepala daerah

c. pemerintah daerah

d. wakilkepala daerah

a. tugas pembantuan

b. sentralisasi

c deKonsentrasi

i desentralisasi



B" lsitah titik-titik di bawah ini dengan iauvaban i,ang benarf

1. Kebijakan publik adalah apapun juga 5,ang dipilih pemerintah, 2;;pkah mengerjakan atau

tidak mengerjakan sesuatu, merupakan pernyataan dai"t ........... 
"

2. Kenegaraan atau acara resmi maupun dalam meiaksanaKan tugasnya adaiah

3. Unsur staf yang membantu kepaia daerah disebut,.."...

4. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di lndonesia tertuang dalam UUD 1945

Amendemen Pasal

5. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada gubernur seba-

gai wakil pemerintah (pusat) dan/atau kepada instansi ver-tikal di wiiayah tertentu di-

6. Setiap keputusan atau kegiatan yang dikeluarkan atau dijalankan yang berkaitan dengan

kepentingan publik dan negara disebut ....:'......""..'

7. Hak,DPRD untuk untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan

pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan ber-

masyarakat, berbangsa, dan bernegara disebut........:.t..:,.......:..............:"'......':..'..........

B: Keb'rjakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya

yang ada untuk memecahkan masalah.publik. Hal ini merupakan pendapat"........,.........

DPRD bersama kepala daerah bekerja sama menetapkan........

Eilihat dari bentuknyq, undang-undang, perda, dan SK bupati termasuk peraturan ....-'..

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benarl

1. Sebutkan kelemahan dari desentralisasi!

Jawab;

2. Jelaskan yang dimaksud asas akuntabilitasl

Jawab:

l.l
il
i,i1
i1
il
\j

ir
t=t
II
I il
I,l
t-l

[J

9.

10.

Jelaskan

Jawab:

yang dimaksud kebijakan redistributifl

4. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah?

Jawab:

5" Sebutkan ciri-ciri kebijakan publik daerahi

Jawab:

6. Sebutkan tujuan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah!

Jawab:

7. Sebutkan tujuan otonomidaerah!

Jawab:

B. Sebut dan jelaskan kebijakan publik dilihat dari pembuatnya!

..lawab:

9. Sebutkan arti Penting partisioasi masyarakat dalam meru rnuskan kebijakan publikl

Jawab:

Tffifl#$8ffi Pendidikan Kewarganegaraan IX - Semester 1
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10. Berikan contoh v,iujud partisipasi masyaraiiai dalai,--r peiaksanaan kebijakan oublik di

Caerahl

,".lawab:

Pataf Grru Catalan,;,r:

A. tsilah titik-titik di bawah ini dengan lawaban yang benar!
1. l-Jrusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan

daerah kabupaten/kota disetrut.

2. Hak untuk nrelakukan penyelidiken terhracJap kebijakan tertentu yang dikeluarkan kepala

daerah, disebut

3. Kebijakan pubiik sebagai unsur penting dari iroiiiik, dapat d.iartikan sebagar mencapai

tujuan-tujuan iertentu menurut ,r,taktii icrtentu, merupakan pernyataan dari

4, PemDantu kepala daerah yang dipilih dalam satu nrasangan melalui mekanisme pemili-
h- - . ,r^. .- -r^l^i-llClr Urlr\llll OUCldli ..,.,,.,.......

- tst, .;h lie: ,akan l;erasai dari bai-rase Yunani disebui pclis yang berarti

C. Jawablah pert.anyaan-pertanyaan di ba*qah fnf demgram benar!
1. Apa yang Cirnaksud dengan pemerintahar': daerah?

2. Sebutkan manfaat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di

: asKar keoiiakan pubiitr diiihat dari sifatnya!

, e- j r r:a(sud kebijakan pubiik menurut David Easton!

r -z(S,, prinsip otonomi yang bertanggung jawabl

L i; ai (arakter bangsa: b€reahabavkomuniKatll ksrja k€ras, tanggung jawab

K=--2.:- _i:-i _i a:'-.:Ah'
' :-'' -. 1- ': - 

'. : -- .=': i:-oil-i atas 2-4 oraitg.

,a -

L Nilai karakter bangsa: mandiri, tanggung jdwab

Jawab:



I

',e'

'10" Berikan
daerah!

,.,lauiab;

contoh iriujud partisipasi masyaraiiat dataii"i peiaksanaan kebijakan oublik di

A. tsilah titiK-titik di bawah ini dengan jawaban yang benarl
1. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan

2. Hak untuk nielakukan penyelidikan terhaciap keLrijakan tertentu yang dikeluarkan kepala

daerah, disebut

3. Kebijakan publik sebagai unsur penting dari iroiiiiF;, dapat d_iartikan sebagai mencapai

tujuan-tu.juan iertentu menurut waktu tertentu merupakan pernyataan dari ....""..............

4 Pembantu kepala daerah yang dipiiih dalam satu pasangan melalui mekanisme pemili-

- ^.r-t^t-ItAir utttilIl auclol ! ..,.,,

: lst r;h t:er,akan berasai dari bal-ras* Yunani disebut polrs yang berarti

C, :av,:asiai: pe :iani,ae::-seia*yaan di ba*atz ini ri*ngan benar-!

1. Apa yang Cirnaksud dengan pemerintahar: daerah?

iawab:

: -',) -,i':'-:r :arii$tp::si m*sira;"ai<ai Caian: p*r1rrnusan kebijakan publik di

-. asKan flebiraKan pubiik diiihat dari sifatnya!

r r--ilKsrrd kebilakan pubiik menurut David Easton!

; : r'a(sud prinsip otonomi yang bertanggung jawab!

Paraf Grurr Galalan ,r:,ii:i.

l. Niiai karakter bangsa: mandiri, tanggung jdwab

lE fi: a karakler bangsa: b€reahabat/komunikatif. kerja k€ras, tanggung jawab

Ke,.a,:'
' :=--- Ierdiri ates 2-4 orang.

Tffi#$rmffi
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q

Buatiah makalah dengan ter"ti:; ,Jir:.rlirji;: ,:iil;:i-,i,ti {;;1i13r'1 ilGr: :l;:;a Orde
sekarang.

Hasilnya presentasikan dr dec;-:ii liclir!.
Buatlah kesimpulan hasi! preser''ia;i.

Kumpulkan makalah dan kesinii-:Li!an iir.:i,i:,,ii,, !i..ir'rji;ji,i untr:l: ijiniiai,

L-rS,:

Oionomi daerah diharapkan dapai meningkatkan kes*jahteraan masyarakat lndonesia.
Hal tersebut dikarenakan setiap daerah diberikan kesempeian untuk rnengelola kekayaan alam
yang ada di masing-masing daerah" Otonorni deerah juga diperkuat oleh pernberian hak dari
negara atau pemerintah kepada m.asyarakat untuk bergartisipasi dalam pembuatan kebijakan
publik. Keterbukaan dari pemerintah dapat memberikan ketenteraman kepada rnasyarakat.
OJeh karena itu, marilah kita turut berpartisipasi dalam menjalankan kebijakan publik agar
dapat memajukan daerah serta dapat rnemperlancar pelaksanaan otonomi daerah.

Pendidikan Keir:eicai:egaraal lX - Sen*ester 1
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A" Berilah tanda silang huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling henarl

1. Tugas dan tangung jawab untuk me-

ningkatkan kewaspadaan nasional

Oipit<ut bersama-sama oleh ....

a. penduduk dan pemerintah

b. masyarakat dan pemerintah

c. warga negara dan pemerintah

d. penduduk, masyarakat, dan pe-

rnerintah

2. Kerawanan akibat kekurangmampuan

aparatur negara dapat disebabkan

oleh....

a. gagalnya pembangunan

b. nrelimpahnya kekayaan alam

c. adanya kesejahteraan sosial

d. sarana kerja yang kurang me-

- rnadai

3. Bentuk partisipasi warga negara da-

lam usatp pembelaan negara di ling-

kungan keluarga dilakukan dengan

Gara....

a. menjaga keamanan lingkungan

b. rnemupuk rasa disiplin dan tang-

gung jawab

c. mengatasikerusuhanmassal

d- rnencemarkan nama baik orang
tra

1- Slrap centa tanah air terhadap bangsa

dan negara dapat diwujudkan dengan

'".r oerilaku budaya bangsa

b. bergaul dengan rnernbedakan

c- mau mempelajari kebudayaan
ffirlain

& nuryirp bendera Merah Putih

.-: -2=- s:*a-Jal persatuan dan

:: :'-=- ::-:Sa Sargat CiiperlUkan

a a- -aa-a 
-

-= ,- -:.:- <etananan nasionai

-.- 2_-::- :e^capatan negara

-:-: -=-= -aS, pembangUnan

-:- -:.2'.-z- taraf hiduprakyat

Berikut yang hukan perbatasan suatu

negara adalah ....

a. wilayah lautan

b. daerah sengketa

c. wilayah udara

d. daerah ekstrateritorial

Kegiatan-kegiatan berikut mendukung

stabilitas nasional yang mantap, kecuali

a. mematuhi undang-undang yang

berlaku

b. memperingati hari besar agama

sendiri

c. melaksanakan kegiatan gotong

royong

d. bekerja sama dengan saling me-

nguntungkan

Peraturan perundangan yang digu-

nakan sebagai dasar tindakan peme-

rintah untuk mengatur dan melayani

masyarakat dalam be6agai bidang

kehidupan sehari-hari di satu daerah

otonomi disebut ....

a. kebijakan daerah

b. peraturan daerah

c. dasar hukum kebijakan
daerah

d. norma kehidupan daerah

Ciri-ciri orang yang mempunyai jiwa

nasionalisme adalah ....

a. negara menjadi organisasi pe-

maksa

b. rakyattunduk kepada bangsadan

negara

c. kesetiaan tertinggi diberikan ke-

pada bangsa dan negara

d. kepentingan pribadi dikombinasi-

kan untuk kepentingan bangsa

dan negara

6.

7.

8"

L



10. DaYa tahan dan keuietan bangsa

lndonesia sebagian besar terkait pacia

manusia dan ""
a. wilaYah negaran)/E

b. PribadinYa

c" lingKungann)/a

d. negara ietangganYa

11. Upaya mengatasi encaman nonfisik

daPat dilakukan dengan cara ""
a. ikut nraju berPerang

b. melawan Pemberontak

c. menghaYati arti demokrasi

d. menjadi anggota organisasi miiiter

12. Mewakili daerahnya di daiam dan di

luar Pengadilan meruPakan ""
a. kewajiban DPRD

b. hak wakil kePala daerah

c. hak kePala daerah

d. tugas kePala daerah

13. Kepolisian Negara Republik lndonesia

sebagai alat negara Yang menjaga

kamtibnas bertugas ;"'

a. melindungi dan rnengaYomi ma-

syarakat

mennelihara kedaulatan negara

mengawasi kegiatan di masYarakat

menjaga Pertahanan dan keama-

nan negara

aul. Agar kebijakan publit< dapat diterima

rakyat maka masyarakat harus dilibat-

kan sejak Proses "" 2A'

a. perumusan

b. Perencanaan

c. penerapan

d. imPlementasi

Berikut sikap atau lindakan yang

mencerminkan kepribadian bangsa
lndonesia, Reeuali ....

a. mengembangkan ilmu pengeta-

huan yang dimiliki
b. mementingkankepentingankelorn-

poknya

c. .memberi pertolongan kepada
orang lain

d. bergaul dengan teman dengan
membedakan daerah asal

Pentingny.a kesetiaan terhatlap bangsa

dan negara adalah ....
a. memberikan jaminan hari depan

dengan fasititas yang diperoleh
b. menimbulkan kepuasan batin dengan

predikat pahlawan nasional

c. meningkatkan semangat hidup
bagidirisendiri

d. mempertahankan keutuhan dan

integrasi bangsa dan negara

Berikut yang bukan termasuk kewe-

nangan daerah dalam pelaksanaan oto-

nomi acialah bidang ..".

a. fiskal dan pertahanan keamanan
b. eksploitasi, konseruasi, dan penge-

lolaan kekayaan laut

c. pengaturankepentinganadminis-

trasi

d. pengaturan tata ruang

Otonomi merupakan ujung tombak
usaha mewujudkan kesejahteraan
umum, oleh karena itu ....
a. otonomimerupakankemerdekaan

untuk daerah-daerah

b. kekuatan masyarakatada di daerah

c. tidak ada negara yang dapat me-

lindungi seluruh warga negaranya

d. otonomi senantiasa memerlukan

kemandirian dan keleluasaan

.Berikut yang, bukan hak masyarakat
dalam melakukan pengawasan ke-

bijakan publik adalah ..."

a. mendapatkanjatah'keuangan

b. memberikaninformasi

c. memperoleh pelayanan yang
sama

d. memperoleh perlindungan hukum

17.

18.

19.

b.

c.

d"

15. Berikut sumber PendaPatan

kecuali ""
a. hibah

b. pungutan rakYat

c. PendaPatan asli daerah

d. bagi hasil Pajak daerah

16. Undang-Undang No' 33 Tahun

mengatur tentang ""
a. otonomidaerah

b. pemerintah daerah

c. kebijakan nasional

desa,

d. perimbangan keuangan antara

pusat dan daerah

21.

2004
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22. Kemampuan dan ketangguhan suatu
bangsa uniuk menjamin kelangsungan

hidupnya disebut ."..

a. sishankainrata

b. v/awasari Nusantara

c. ketahanan nasional

d" tujuan negara

Alasan terjadinya pembei"ontakar':"

pemberontakan didaemh adalah ....

a. inginmenguasaikekayaanalamnya

b. ingin mendirikan negara baru

c. tidak puas dengan kinerja peme-

rintah

d. memperjuangkan kepentingan
daerahnya

Hak imunitas anggota DPRD, artinya
hak untuk....
a" menyampaikan usuian atau penda-

pat

memilih dan dipilih

memperoleh kehormatan

naan dengan jabaiannya

acer a-acel a kenegaraan

'.,*, d. tidak difuntut di muka pengadilan

karena pemyataan dan pendapat
yang disampaikan dalam rapat-
rapat dewan

25. Kesetiaan tertinggi seorang warga

negara terhadap bangsa dan negara

di atas segala-galanya disebut sikap

a. patriotisme

b. nasionalisme

c= reia berkorban

d. semangatkepahlawanan

S..:noah Pemuda yang diikrarkan

=:a tanggal 28 Oktober 1928 me-

gandung arti ."".
. mengenalkan lagu kebangsaan 3i

lndonesia Raya

rnenyebarkan semangat menen-
tang penjajah

-=-lla ang persatuan dan ke-

n dalam perjuangan mela-
enjajah

hapus organisasi pemuda

cer.rnacam-macam menjadi

Kebijakan publik yang baik harus

selaiu mengai<omodasi kepentingan

a. pen":ir*pin terteiriu

b. kelompck tertentu

c. kelompok mayoritas

d. selui"uh masyarakat

Berikut yang &ukan tei"masuk tugas

Linmas adalah menanggulangi ....

a. bencana perang

b. bencana alam

c. tsunami

d. kejahatan perang

Berikut manfaat melibatkan masya-
rakat dalam membuat suatu kebijakan
pemerintah, kecuali ....

a. terhindar dari peluang terjadinya

rnanipuiasi

b. nTember! nilai tamban pada legiti-
n'iasi rumusan perencanaan

c. mernberi keleluasaan yang tanpa

batas pada rakyat

d" meningkatkan kesadaran dan
keterarnpilan politik masyarakat

Seirap warga negara berhak membela
,dan mempertahankan negara karena

a. akan ri-rendapat imbalan yang
tinggi

il jiKe rnenolak akan mendapat huku-

man

c. membela negara merupakan tu-
gas yang mulia

d negara lain juga melakukan hal

yang sarna

Keai'nanan dan ketertiban akan terjaga
,iei:gan baik. apabila setiap warga

'rugaia..-.

a. menguianrakan hakmasing+nasing

b. menjaga keseimbangan antara

hax dan k*wajiban

c. melaksanakan kewajiban masing-

masing dengan baik

cj. memaksa orang iain untuk melak-

sanakan kewajiban

28.23.

24.

29

berke-

dalam

?n



iJsaha membela negara dalam kondisi 37.
darnai Capat herupa ....

a. inenrancirig pertil"raian rlengan

:t-rku Iain

b. nternE,ertahankan Pancasiia elan

lrUD 1945

c. mengganti ideologi negara

d. rnengubahdasai'negara

GAI/, RMS, dan OPlyl adalah bentul<

geraKarr ....

a. separatis

b. kerakyatan

c. penderitaan

d" garis keras

Sikap menolak peratui"an karena

menganggap peraturan akan meru-
gikan dirinya merupakan bentuk
ketidakaktifan masyarakat dalam
kebijakan oublik yang bersifat ."."
a. positif

b" negatif

c. antisipasi

d antipati

Doktei" dan pararnedis yang rneno-
long para korban perang dalam
menghadapi serangan musuh yang
ilrgin menggoyahkan kedaulatan
bailgsa termasuk ,.."
a. tenaga sukareia

b. kegiatan rutin paramedis

c. pahiawan kesehatan

il. kegiatan bela i-regara

i.,iegara adalah organisasi kesusilaan
yang muncul sebagai sintesis dari
kemerrlekaan individual dan kemer-
dekaan universal. Pengertian negara
ini rnenurut pendapat ....

a. Kranenburg

b. Roger H" Soltau

c. George Jellineck

d. George Wilhelm Friedrich Hegel

Kepala daerah dan wakil kepala
,jaeral"r dipiiiir ,tier, ..

a rakyat

b Mentei"i Dalam Negeri
c. Dewan Per"wakilan Rakyat
fl Dewan Penruakilan Rak-v-at Daeraih

Berikut ancaman dan gangguan ter-
hadap kepentingan pertahanan negara
yang harus diwaspadai, keeuali ....

a. demonstrasi

b. terorismeinternasionai

c" gerakan separatis

d. perusakanlingkungan

Dengan diberlakukannya undang-un-

dang otonomi daerah maka daerah
diberi kevrenangan yang luas dalam

3tr

.)J.

34
39.

hal

a.

b.

d"

'ietaksanaan 
politik luar negeri

mengelola keuangan sendiri

kebijakan moneter dan fiskal

kebijakan pertahanan dan keaman-

an

Asas tertib penyelenggaraan negara
dalam otonom! daerah, artinya ..."

+llllllllllllllllllllllllllillllililil1ilrilt,ililt,

a" penyelenggaraan negara
harus seimbang

penyelenggaraan peme-

rintah daerah harus dilak-

sanakan sesuai dengan
tertib administrasi negara

masyarakat harus tahu
apa yang dilakukan oleh
pemerintahnya dan tidak
boleh ditutuptutupi
apa pun yang dilakukan
pemerintah daerah untuk

kepentingan umum.

4U,
:ll
.-i,i

rR

?rtntnrtttttuntutuuuunulunninuuis

lsilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benarl
1. Ketentuan mengenai penduduk tertuang dalam uuD 1945 pasal .........
2. Tiap{iap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan

keamanan negara, hal tersebut diatur dalam UUD 1945 Fasal..........
3' Tindakan merusak instalasi penting atau objek vital dan membahayakan keselamatan

bangsa merupakan bentuk ancaman keamanan yang disebut........... ".....,
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{- PertahanannegaIadiaturdalamlJndang.UndangNo;'..'..

Laui milik bersama dalam masyarakat sehingga laut tidak boleh dimiliki oleh i"nrp

Undang-Undeng i'.Xo. 34 ?ahun Ififi4 mengatur teniang
llaptiap vt'Gi$a fi*gara berh*k dan wajib il<ut serta dalarn usaha pertahanan dan
kea.nanail neg3ra. Hai ini meiupakan bunyi..".."..... .."."......"........".....,....,..;.....
Peiatihan dasai kemiliieran diberikan cialam beniuk latihan sikap dan kepribadian yang
bertujuan uniuk membentuk sikap dan jiwa
Kebilakan;'rang beiupa penyerepan sumber material dari masyar:akat luas disebut ,""....
idasl'arakat Yang terdiri atas berbagai kelornpok masyarakat yang berbeda dan dapat- - -: - : ::- ': ...:--ti :=2-,:i:i i::.ll-tari O'iSebUi

:':- : i,,:paii;hai: masvarel.lat delam meiaksanakan

: _ : :-._ i,-. :r.ltei ,,iiwr"rjudi<+n eJalam semangat cinta tanah

i

: . : . a?.- ! -S*=."si+r.i
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