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MATCH DAY 14 

ILMU NEGARA INDONESIA (Bagian 1) 

A. ISTILAH “INDONESIA”1 

 Pertanyaannya cukup sederhana, “dari mana istilah INDONESIA berasal?”. Sebelum 

abad kedua puluh, Indonesia belum ada. Di kepulauan yang membentang antara benua Asia 

dan Australia ini, dulu terdapat banyak negara besar dan kecil yang sebagian disatukan secara 

longgar oleh kekuasaan penjajahan Belanda yang pelan-pelan menguat. Namun sikap 

kedaerahan tetap menjadi motif utama dalam identitas politik dan budaya di sini, yang ada 

“bukanlah satu bendera, melainkan banyak bendera”. Begitu pula, di kepulauan ini tidak ada 

kepemimpinan pribumi yang dirumuskan secara luas, modern, dan tegas. 

 Tak seorang pun tahu apa nama kawasan kepulauan ini hingga dasawarsa-dasawarsa 

pertama abad kedua puluh. Para pelancong dan pejabat yang bukan orang Belanda menyebut 

kepulauan itu dengan berbagai nama, antara lain “The Eastern Seas” atau “The Eastern Island”. 

Belanda sendiri terkadang menggunakan istilah-istilah seperti “Hindia”, “Hindia Timur”, “daerah 

jajahan Hindia”, “Insulinde”, “Hindia Timur Belanda” sampai “Tropisch Nederland”. Kata 

“Indonesia” pertama kali digagas pada 1850 dalam bentuk “Indu-nesians” oleh pelancong dan 

pengamat sosial asal Inggris, George Samuel Windsor Earl yang sedang mencari istilah 

etnografis untuk menjabarkan “cabang ras polinesia yang menghuni Kepulauan Hindia”. 

Namun, setelah menciptakan istilah baru itu, Earl langsung membuangnya karena terlalu umum 

dan diganti dengan istilah yang lebih khusus yaitu “Melayunesians”. 

 Seorang kolega Earl, James Logan, memutuskan bahwa “Indonesian” sebenarnya adalah 

kata yang lebih tepat dan benar untuk digunakan sebagai istilah geografis, bukan etnografis. 

Dengan membedakan antara penggunaan kata itu secara geografis dan etnologis, Logan 

menjadi orang pertama yang menggunakan nama “Indonesia” untuk menjabarkan, walau 

secara longgar, kawasan geografis kepulauan Indonesia. Logan terus menggunakan kata 

                                                           
1  Materi dalam bagian ini disarikan (berdasarkan pemahaman penulis) dari R.E. Elson, 2008, The Idea of Indonesia: 
A History, Cambridge University Press, Cambridge yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Zia Anshor 

dengan judul The Idea of Indonesia;Sejarah Pemikiran dan Gagasan, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2009. Buku 
ini secara luar biasa, dalam salah satu babnya mencoba mengungkapkan sejarah tentang asal muasal istilah 

“Indonesia”, siapa-siapa saja tokoh/kelompok yang menggunakan istilah “Indonesia”, beberapa kejadian penting di 
tahun-tahun tertentu yang menggunakan istilah “Indonesia”, karya-karya atau dokumen-dokumen tertentu yang 

menggunakan istilah “Indonesia” dan lain-lain. Sungguh menarik untuk dibaca secara tuntas. Sebagai catatan, 
sekali lagi ditegaskan bahwa materi bab ini tidak dimaksudkan untuk mengulas sejarah perjuangan bangsa 

Indonesia menjadi negara Indonesia merdeka, tetapi lebih difokuskan pada persoalan penyelidikan penggunaan 
istilah “Indonesia” dari masa ke masa. 



“Indonesia” (pemendekan istilah “Indian Island”), “Indonesian” (Indian Archipelagian), dan 

“Indonesians” (Indian Islanders) dalam arti geografis secara relatif bebas. Logan bahkan 

membagi “Indonesia” menjadi empat kawasan geografis terpisah, membentang dari Sumatera 

sampai Formosa (Taiwan). 

 Setelah Logan, istilah  “Indonesia” baru digunakan lagi pada tahun 1877 oleh E.T Hamy, 

ahli antropologi asal Prancis, yang menjabarkan kelompok-kelompok ras prasejarah dan “pra-

Melayu” tertentu di Kepulauan Indonesia. Pada tahun 1880, ahli antropologi Britania, A.H. 

Keane juga menggunakan istilah “Indonesia”. Selanjutnya banyak ahli-ahli yang menggunakan 

istilah “Indonesia” baik secara konsisten atau secara terbatas untuk karya-karya/penelitian yang 

mereka buat, diantaranya N.B Dennys (ahli linguistic Britania), Sir William Edward Maxwell 

(administrator kolonial dan ahli bahasa Melayu dari Britania), Adolf Bastian (ahli etnografi 

terkenal dari Jerman), G.A. Wilken (Professor di Universitas Leiden), H.Kern, G.K. Niemann, 

C.M. Pleyte, Christiaan Snouck Hurgronje, A.C. Kruyt dan masig banyak ahli-ahli lain yang 

menggunakan istilah “Indonesia”.   

 Perkembangan selanjutnya, penggunaan istilah “Indonesia” semakin sering digunakan 

dalam berbagai penyebutan baik untuk keperluan ilmiah, budaya, maupun politis. Sejarah 

mencatat, pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pemuda atau mahasiswa-

mahasiswa  Indonesia yang bersekolah di Belanda dalam rangka menuju kemerdekaan di awal 

tahun 1900-an sering menggunakan istilah “Indonesia”. Sebutlah, Indische Vereeniging (IV), 

kelompok penyokong mahasiswa Indonesia di Belanda, yang kemudian menyatu bersama 

dengan organisasi mahasiswa lainnya dalam organisasi baru dengan nama Indonesisch Verbond 

van Studeerenden (IVS), yang didirikan di Leiden pada November 1917. Pada Agustus 1918, 

IVS beranggotakan 14 organisasi dan 668 orang. Tampaknya kala itulah pertama kali kata 

“Indonesia” digunakan dalam kaitan dengan satu organisasi, meski organisasi itu tidak murni 

Indonesia. Dalam konteks tersebut, kata Indonesia digunakan menurut pengertian murni 

geografis, bukan politis, dan jelas tidak dimaksudkan untuk merujuk kepada orang Indonesia 

“pribumi”. Namun, kemudahan istilah tersebut digunakan jelas menunjukkan bahwa kata 

“Indonesia” telah menembus kesadaran-orang-orang di Belanda yang berkepentingan di Hindia. 

Memang, salah satu tujuan IVS adalah mendukung anggota-anggotanya melaksanakan studi 

terkait Indonesia. 

 Tahun-tahun berikutnya, penggunaan istilah “Indonesia” semakin sering digunakan dan 

diterima secara luas di kalangan mahasiswa Indonesia di Belanda berikut sejumlah kecil orang 



Belanda sebagai nama entitas etnografis dan politis. Tiba-tiba tidak ada lagi keengganan atau 

ketidakpastian terkait istilah “Indonesia” atau “bangsa Indonesia”, kedua istilah itu digunakan 

secara bebas dalam arti geografis dan politis oleh para mahasiswa Indonesia, dan secara lebih 

terbatas oleh orang-orang Belanda yang simpati terhadap gagasan Indonesia. 

 Meloncat beberapa tahun berikutnya, secara tegas istilah “Indonesia” dipergunakan 

dalam sebuah peristiwa yang dapat dikatakan sebagai salah satu peristiwa terbesar yang kelak 

menjadi cikal bakal bersatunya Indonesia, peristiwa tersebut adalah Sumpah Pemuda (28 

Oktober 1928). Dalam kongres pemuda tersebut para pemuda-pemuda yang tergabung dalam 

perkumpulan-perkumpulan pemuda dari berbagai penjuru tanah air berikrar bahwa mereka 

adalah putra dan putrid Indonesia yang bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa 

satu yaitu INDONESIA. 

 Pada akhirnya, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 

1945, resmilah istilah “Indonesia” digunakan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Berdasarkan keyakinan penulis Istilah “Indonesia” ini akan terus digunakan, abadi,  

dan tidak akan diperdebatkan serta tidak akan pernah berubah lagi sampai akhir jaman. 

B. BERDIRINYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA: CITA DAN TUJUAN  

 Setiap negara di dunia pasti memiliki tujuan bernegara, seperti telah diungkapkan pada 

materi sebelumnya, tujuan negara dapat pula diartikan sebagai visi negara, yang secara umum 

ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya 

(bonum publicum, common good, common wealth).2 

 Secara tegas, cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tertuang dalam 

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) 

alinea kedua, yaitu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

Dilanjutkan pada alinea keempat, tujuan dari membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia 

adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. 

 Alinea kedua ini menggambarkan bahwa terbentuknya Negara Indonesia yang merdeka, 

bersatu, berdaulat, adil, dan makmur merupakan hasil dari proses perjuangan yang panjang, 

baik untuk sampai kepada pintu gerbang dan kemudian memasuki ruang kemerdekaan itu, 

                                                           
2  I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a, 2009, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, Refika Aditama, Bandung, 
hlm. 51. 



maupun untuk selanjutnya mempertahankan, mengisi, dan memberi makna kepada 

kemerdekaan itu untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara.3 

 Pendapat sedikit berbeda namun patut untuk disimak, Hendra Nurtjahjo dalam bukunya 

“Ilmu Negara; Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen”, menyebutkan bahwa tujuan 

hakiki dari negera Republik Indonesia termuat dalam Alinea ke-4 Pembukaan (Mukaddimah) 

UUD 1945, yaitu sebagai berikut:4 

1. Mencapai Ketuhanan (kemerdekaan, perdamaian abadi) 

Mencapai Ketuhanan dimaksudkan sebagai tujuan negara yang melampaui batas positivisme-

empiris (apa-apa yang tampak saja). Negara tidak hanya mengarahkan warganya untuk 

selamat di dunia saja tetapi juga mengajak warganya untuk selamat di akhirat sesuai dengan 

keyakinan agamanya masing-masing. Negara juga harus sepenuhnya memberikan 

keleluasaan untuk melaksanakan ajaran agama, membuat hukum nasional yang compatible 

dengan ajaran agama yang dianut oleh warganya. Negara melarang kegiatan yang 

bertentangan nilai-nilai Ketuhanan (norma-norma agama). Hal ini merupakan konsekuensi 

logis dari negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2. Mencapai kemanusiaan universalitas melindungi segenap bangsa dan melaksanakan 

ketertiban dunia 

Mencapai kehidupan yang manusiawi, adil, dan beradab berkorelasi positif dengan upaya 

perlindungan hak asasi warga negara sebagaimana yang dirumuskan dalam konstitusi. 

Jabaran dari tjuan ini menjadi tugas inti dari negara, yaitu melindungi kemanusiaan (tidak 

hanya bagi warganya, tetapi juga seluruh umat manusia yang berada di dalam wilayahnya 

ataupun yang berada di luar wilayahnya). Kemanusiaan ini harus didasarkan pada nilai-nilai 

keadilan universal yang luas. Kemanusiaan juga harus didasarkan pada pembentukan 

masyarakat yang beradab (civilized society) sebagaimana yang dikonstruksikan dalam model 

masyarakat madani (civil society). 

                                                           
3  Jimly Asshiddiqie, 2009, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar 
Grafika, Jakarta, hlm. 4. 

4  Disarikan dari Hendra Nurtjahjo, 2005, Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen¸ RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 27-31. Dalam bukunya Hendra Nurtjahjo membedakan antara tujuan hakiki dan tujuan 

turunan; tujuan hakiki menunjuk pada tujuan negara yang seutuhnya (termasuk dimensi eskatologis-kebahagiaan 
akhirat) setelah negara tersebut “ada”. Sedangkan tujuan kemerdekaan (pencapaian Indonesia merdeka) 

merupakan tujuan derivative (turunan) dari tujuan hakiki Indonesia sebagai vehicle untuk kebahagiaan dunia dan 
akhirat. 



3. Mencapai kesatuan bangsa lokalitas membentuk pemerintah negara dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa 

Mencapai kesatuan sebagai nation-state secara komprehensif. Kesatuan komunitas yang 

sadar (enlightened) dalam lokalitas dan globalitas kemanusiaan. Nasionalisme yang rasional 

dan humanism yang religious. Pemerintahan negara dibentuk untuk menyadari cita-cita 

tersebut sehingga rakyat cerdas memahami dan memaknai arti hidupnya serta menjalani 

hidupnya dengan baik. 

4. Mencapai kerakyatan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 

Mencapai kerakyatan dimaksudkan sebagai kolektivitas yang melaksanakan aspirasi rakyat 

dengan tuntunan hikmah-kebijaksanaan (nilai-nilai Ketuhanan), konkretnya melalui lembaga 

permusyawaratan (MPR) dan lembaga perwakilan (DPR dan DPD). Jadi demokrasi bangsa 

Indonesia adalah demokrasi yang religi, teosentris, bukan demokrasi liberal yang kapitalistik, 

sekular, dan antroposentrik. 

5. Mencapai keadilan sosial (memajukan kesejahteraan umum) 

Mencapai keadilan sosial merupakan tugas negara untuk memberikan kemakmuran ekonomi 

dan kesejahteraan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran material harus 

dicapai melalui penataan keadilan. Keadilan harus lebih didahulukan daripada kemakmuran. 

Keadilan harus lebih didahulukan daripada kemakmuran. Keadilan tanpa kemakmuran lebih 

berarti daripada kemakmuran tanpa keadilan. Perlu ditegaskan bahwa negara harus menjadi 

alat untuk mencapai keadilan. Keadilan akan menyelamatkan seluruh warga negara; keadilan 

yang penuh akan benar-benar menyelamatkan kita kepada kehidupan yang bahagia dunia 

dan akhirat. 

C. PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 

 Sudah sangat banyak literatur yang membahas tuntas dari berbagai aspek mengenai 

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, seringkali disebutkan Pancasila adalah ideologi dan 

sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, sedangkan UUD NRI Tahun 1945 

adalah konstitusi Indonesia.  

 Dalam sebuah literatur disebutkan, sejak disahkan secara konstitusional pada 18 

Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan hidup. 

Ideologi nasional, dan ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan 

Indonesia. Singkat kata, Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang 



penuntun (leitstar) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. 

Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan 

haluan keselamatan bangsa. Landasan moralitas dan haluan kebangsaan yang jelas dan 

visioner. Suatu pangkal tolak dan tujuan pengharapan yang penting bagi keberlangsungan dan 

kejayaan bangsa.5 

 UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh teori 

konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 adalah desain utama dan pokok dari keseluruhan sistem 

aturan yang berlaku sebagai pegangan bersama dalam kehidupan warga negara di dalam NKRI, 

yang keseluruhannya membentuk suatu kesatuan sistem hukum sebagai petunjuk pelaksanaan 

hidup berbangsa bagi setiap warga negara Indonesia.  

D. NEGARA INDONESIA IALAH NEGARA KESATUAN YANG BERBENTUK REPUBLIK6 

 Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ayat ini mengandung beberapa pengertian. 

Pertama, ketentuan ini adalah ketentuan pembuka dan berasal dari rumusan asli pada tahun 

1945. Artinya alam pikiran yang hidup dalam sidang-sidang BPUPKI pada 1945 masih terus 

menjiwai pemikiran dan pandangan yang hidup dalam masyarakat Indonesia sepanjang masa. 

Ketentuan yang terkandung dalam pasal pembuka ini sangatlah prinsipil dan mendasar bagi 

kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. 

 Kedua, negara Indonesia itu didefinisikan sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk 

Republik. Artinya, konsep bangsa Indonesia tentang susunan NKRI tidak semata-mata bersifat 

teknis dalam rangka pengaturan mengenai struktur-struktur atau bentuk dan/atau susunan 

organisasi dan bentuk pemerintahan, tetapi lebih mendasar lagi menyangkut definisi 

eksistensial bahwa keberadaan Negara Indonesia itu ialah dalam wujudnya sebagai NKRI. Oleh 

karena itu, NKRI dipahami oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu pilar yang juga 

mengandung unsur yang bersifat ideologis. Bahwa khusus ketentuan mengenai bentuk Negara 

Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. 

 Ketiga, pilihan Republik dikaitkan dengan pengertian bentuk negara (staatsvorm), 

sedangkan Negara Kesatuan itu adalah susunan atau susunan organisasi negara. 

 

                                                           
5  Yudi Latif, 2011, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila, PT Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, hlm. 41-42.  
6  Disarikan dari Jimly Asshiddiqie, Op.cit., hlm. 9-10. Lihat juga Hendra Nurtjahjo, Op.cit., hlm. 45. 



E. KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT 

UNDANG-UNDANG DASAR7 

 Sebelum diamandemen, pasalnya berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan 

dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, sebuah perubahan yang cukup 

fundamental. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar mengandung makna, pertama, sesungguhnya, adalah rakyat yang merupakan sumber 

kekuasaan negara, rakyat pula yang secara langsung atau tidak langsung menjadi pengurus 

atau penyelenggara negara, dan pada akhirnya untuk kepentingan seluruh rakyat pulalah 

penyelenggaraan negara itu sesungguhnya dimaksudkan. Kekuasaan negara harus 

menempatkan dirinya dekat, akrab, dan tidak berjarak dengan rakyat, sehingga semboyan “dari 

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” dapat disempurnakan menjadi “dari rakyat, oleh rakyat, 

untuk rakyat, dan bersama rakyat”. 

 Kedua, kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat itu harus 

diselenggarakan menurut UUD 1945, tidak saja oleh satu lembaga, seperti rumusan sebelum 

diamandemen, tetapi oleh semua organ negara dan oleh semua pejabat negara menurut 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Prinsip inilah yang biasa dinamakan 

sebagai demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang berdasar atas hukum. 

 Ketiga, dengan ketentuan setelah diamandemen, pelaku kedaulatan rakyat itu bukan 

hanya MPR, tetapi juga Presiden, DPR, DPD, dan bahkan lembaga-lembaga peradilan seperti 

MA dan MK. Hanya saja ada lembaga yang mendapatkan mandat dan pendelegasian kekuasaan 

secara langsung melalui pemilihan umum seperti MPR, DPR, dan DPD serta Presiden-Wakil 

Presiden; dan ada pula yang mendapatkan kekuasaan melalui sistem perwakilan, misalnya para 

hakim agung atau hakim konstitusi yang dipilih rakyat secara tidak langsung. 

 Ditambahkan oleh Hendra Nurtjahjo, dalam menjalankan interest of the public (res 

publica), nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan (humanisme religius) menjadi acuan dasar 

yang tidak boleh dilanggar. 

 MP7™ 

 

                                                           
7  Disarikan dari Jimly Asshiddiqie, Op.cit., hlm. 11-12. Lihat juga Hendra Nurtjahjo, Op.cit., hlm. 46. 


