
HAKIKAT BANGSA & NEGARA

Prajab Golongan III Kelas D
26 Agustus 2009

Rosmania Rina – Atik Susilowati – Mila Novita 
- Endarto Yudo – Diantha Soemantri – Devi 
Putra – Iid Rachmanuddin – Cecep Anwar 
Hadi – Meyli Badriati – Ardiansyah – Purwita 
W. Laksmi – Yuni Reti Intarti – Usep Suhud –
Vita Mulya Passa N.



PENGERTIAN BANGSA
& NEGARA

NEGARA

BANGSA

Wilayah

Konstitusi
Organisasi  
Kekuasaan

Kumpulan 
Orang

Kesamaan 
Latar 

Belakang

Tujuan/ 
Kehendak yg 
ingin dicapai 

bersama



Bangsa
Sekelompok orang yang 
merasa senasib, karena
memiliki kesamaan
keturunan , adat, bahasa,
dan sejarah serta memiliki
tujuan bersama untuk 
membentuk pemerintahan
sendiri



NEGARA
G. JELINEK

Suatu organisasi kekuasaan dari
sekelompok manusia yang telah
berkediaman di wilayah tertentu.

KRANENBURG
Suatu organisasi yang timbul karena
kehendak dari suatu golongan atau
bangsanya sendiri.

ROGER F. SOLTAU
Alat (agency) atau wewenang atau
authority yang mengatur atau
mengendalikan persoalan bersama atas
nama masyarakat. 



Tujuan negara

1.Memperluas kekuasaan 
semata 

2.Menyelenggarakan 
ketertiban umum

3.Mencapai kesejahteraan 
umum



Teori terbentuknya negara 

1. Teori Alamiah/Kenyataan: terbentuknya 
negara adalah karena kebutuhan manusia 
untuk aktualisasi kemanusiaannya.

2. Teori Kehendak Tuhan: terbentuknya 
negara adalah karena dikehendaki oleh 
Tuhan. 

3. Teori Kontrak Sosial: terbentuknya negara 
adalah karena anggota masyarakat 
mengadakan kontrak sosial untuk membentuk 
negara.



5. Teori Perjanjian: Negara lahir karena 
perjanjian yang dibuat antara orang-orang 
yang tadinya hidup bebas.

6. Teori penaklukan/Pemisahan: Suatu negara 
timbul karena  penaklukan/pemisahan agar 
daerah itu tetap dapat dikuasai maka 
dibentuklah suatu organisasi yang disebut 
negara.

7. Peleburan (fusi) antara beberapa negara 
menjadi satu negara, contohnya Jerman 
bersatu.



Unsur-unsur terbentuknya negara

1. Unsur konstitutif (keberadaannya mutlak harus ada ), 
terdiri atas: Rakyat, Wilayah, dan Pemerintahan 
yang berdaulat.

2. Unsur deklaratif (bersifat formalitas karena 
diperlukan dalam rangka memenuhi unsur tata aturan 
pergaulan internasional):

Pengakuan dari negara lain, yang terdiri dari :
a. Pengakuan De Facto, yaitu pengakuan menurut kenyataan 

yang ada (sesuai dengan fakta). Misalnya, pada tanggal 17 
Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

b. Pengakuan De Jure, yaitu pengakuan secara resmi menurut 
hukum.



Bentuk Negara di Dunia

Negara kesatuan (unitarisme)
Negara yang merdeka dan berdaulat 
dimana di seluruh negara yang 
berkuasa hanya satu pemerintah 
(pusat) yang mengatur seluruh 
daerah. 

Negara serikat (federasi)
Negara yang meruapakan gabungan 
dari beberapa negara yang menjadi 
bagian dari negara serikat itu.



SELESAI


