
MATERI KULIAH ILMU NEGARA 

MATCH DAY 6 

ASAL MULA DAN LENYAPNYA NEGARA 

A. TEORI ASAL MULA NEGARA 

 Perihal asal mula negara secara substansial sesungguhnya membahas teori-teori 

mengenai bagaimana timbulnya negara atau bagaimana terjadinya negara. Dalam memetakan 

teori-teori terbentuknya negara, maka sistematika periodesasi kesejarahan dari masa ke masa 

menjadi pilihan yang bijak untuk mendeskripsikan pemikiran-pemikiran mengenai terbentuknya 

negara. 

1. Zaman Yunani Kuno 

 Tokohnya antara lain adalah Socrates, Plato, Aristoteles, Epicurus, dan Zeno. Menurut 

Socrates negara bukanlah semata-mata sebuah keharusan yang bersifat objektif, yang asal 

mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Pekerti dalam hal ini antara lain adalah keberadaan 

manusia itu sendiri, kemanusiaan manusia yang beradab dalam mengorganisasikan dirinya agar 

dapat terlindung dari kepunahan oleh segala ancaman di luar diri manusia itu sendiri.  

 Plato mengatakan bahwa negara itu timbul dan ada karena adanya kebutuhan dan 

keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus bekerjasama 

untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut 

masyarakat atau negara. Sementara itu Aristoteles berpendapat negara terjadi karena 

penggabungan keluarga-keluarga menjadi kelompok yang lebih besar, yaitu Desa. Desa itu 

bergabung lagi dengan Desa lainnya dan seterusnya hingga timbul negara yang sifatnya masih 

merupakan suatu Kota atau Polis. 

 Epicurus berpendapat bahwa negara merupakan hasil perbuatan manusia yang 

diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan individu-individu dalam masyarakat. Negara 

dan masyarakat adalah buatan dari individu-individu. 

 Ajaran Zeno pada hakikatnya bersifat universalisme, yakni keinginan umat manusia 

secara kejiwaan yang tidak membeda-bedakan manusia sehingga terbentuklah kerajaan dunia 

yang di dalamnya setiap orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga dunia. 

2. Zaman Romawi Kuno 

 Tokohnya antara lain Polybius, Cicero, dan Seneca. Mengenai asal mula negara 

Polybius mempunyai pendapat bahwa terjadinya negara secara sekunder melalui 

pemberontakan, revolusi maupun penaklukan. Cicero berpendapat bahwa adanya negara 



merupakan suatu keharusan atau kemestian yang harus didasarkan atas rasio murni manusia 

yang didasarkan pada hukum kodrat, yaitu manusia cenderung untuk berkelompok yang 

selanjutnya membentuk negara secara rasionil. 

3. Zaman Abad Pertengahan 

 Seperti telah dijelaskan bahwa abad pertengahan terbagi menjadi 2 masa, yaitu 

sebelum perang salib dan sesudah perang salib. Tokohnya antara lain Augustinus, Thomas 

Aquinas, Dente Alighieri, dan Marsilius.  

 Dalam pandangan Augustinus, asal mula negara adalah bahwa yang menciptakan 

negara itu adalah Tuhan sehingga yang harus dibentuk adalah negara Tuhan (Civitas Dei). Lain 

halnya dengan Thomas Aquinas, yang berpendapat bahwa cikal bakal negara berasal dari 

manusia yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat, kemudian terbentuklah masyarakat, dan 

masyarakat itu menunjuk penguasa untuk memerintah masyarakat sehingga terbentuklah 

negara. 

 Dente memimpikan terbentuknya kerajaan dunia sebagai lawan dari kerajaan Paus, 

kerajaan dunia ini dibentuk guna menyelenggarakan perdamaian dunia. Sementara itu, dalam 

ajaran Marsilius terbentuknya negara itu tidak semata-mata karena kehendak atau kodrat 

Tuhan, melainkan negara terjadi karena perjanjian (perjanjian masyarakat) dari orang-orang 

yang hidup bersama untuk menyelenggarakan perdamaian dan yang menggerakkan 

masyarakat untuk melakukan perjanjian adalah ilham dari Tuhan. 

4. Zaman Renaissance 

 Zaman kelahiran kembali, tokohnya antara lain Niccolo Machiavelli, Thomas Morus, Jean 

Bodin, dan beberapa orang dari aliran Monarchomachen. Berdasar pada situasi Italia saat itu, 

yang terpecah belah, Machiavelli menyatakan bahwa diperlukan sebuah negara dengan 

sistem pemerintahan yang terpusat agar suatu negara terhindar dari kehancuran. Ajaran 

Machiavelli ini merupakan awal mula logika bernegara berdasarkan kepentingan-

kepentingannya.  

Thomas Morus, seorang Inggris, menulis sebuah roman kenegaraan yang berjudul De 

optimo rei publicae statu deque nova insula utopia (tentang susunan pemerintahan yang paling 

baik dan tentang pulau yang tidak dikenal yang dinamakan negara antah berantah, atau 

dengan singkat disebut Utopia). Karangan ini sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan 

masalah pemikiran tentang negara dan hukum, karena buku tersebut bersifat roman 

kenegaraan. Meskipun begitu, isi buku ini menggambarkan keadaan yang kemudian mengilhami 



Thomas Morus menciptakan model negara ideal menurut khayalannya. Akhirnya diketahui 

bahwa negara model dalam Utopianya Thomas Morus merupakan kritikan tajam terhadap 

ketidakadilan di Inggris pada waktu itu, terhadap kaum feodal, kaum bangsawan dan terutama 

secara diam-diam merupakan gugatan kepada hasrat keluarga raja Tudor yang pada waktu itu 

memerintah di Inggris untuk mencapai kekuasaan absolut dalam lapangan ketatanegaraan.  

Pemikir hebat lainnya pada massa ini adalah Jean Bodin, menurut Bodin mengatakan 

bahwa negara dibentuk haruslah absolute secara hukum (kekuasaan absolute yang berdasarkan 

hukum), karena negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara. 

Dengan kekuasaan negara yang kuat warga negara akan merasa aman dan tertib. 

Ada lagi yang disebut aliran Monarchomachen, yang secara harfiah berarti 

“pembantah raja” atau “anti raja”. Aliran ini menentang absolutism raja-raja yang juga 

berakibat pada lapangan keagaaman atau kepercayaan. Raja-raja dapat menentukan agama 

apa yang harus dianut rakyatnya. Hal ini menimbulkan penolakan terhadap teori kenegaraan 

yang berdasarkan atas dalil-dalil agama. Pandangan tentang negara dan hukum yang bersifat 

teologis tidak memuaskan lagi. 

5. Zaman Berkembangnya Hukum Alam 

 Tokohnya antara lain Grotius, Thomas Hobbes, Benedictus De Spinoza, John Locke, 

Montesqiueu, JJ Rousseau, dan Immanuel Kant. Menurut Grotius, terjadinya negara 

disebabkan oleh perjanjian karena manusia memiliki rasio dan sekaligus sebagai makhluk sosial, 

sehingga selalu ada keinginan untuk hidup bermasyarakat. Manusia tersebut tunduk pada 

perjanjian karena rasio. Thomas Hobbes memiliki pandangan yang sama dengan Grotius, 

bahwa negara terbentuk karena perjanjian (perjanjian masyarakat), namun alas an membentuk 

perjanjian yang sedikit berbeda dengan alas an dari Grotius, menurut Hobbes, keadaan 

manusia sebelum terbentuk negara akan selalu saling bermusuhan dan saling menganggap 

lawan sehingga timbul peperangan. Untuk itulah diadakan perjanjian dengan tujuan agar setiap 

manusia dalam negara yang diperjanjikan dapat bekerja untuk memiliki sesuatu dan tidak selalu 

terancam jiwanya. 

 Dalam pandangan Spinoza, manusia itu baik pada saat keadaan alamiah ataupun 

dalam keadaan bernegara, setiap perbuatannya tidak semata-mata didasarkan pada rasio saja, 

akan tetapi sebagian besar dipengaruhi oleh hawa nafsu. Oleh sebab itu manusia 

membutuhkan perdamaian, keamanan, ketentraman dan tanpa rasa ketakutan. Untuk 

mencapai hal-hal ini, maka manusia membentuk negara. 



 John Locke, pemikir asal Inggris, Locke berpandangan bahwa ada hak-hak alamiah 

manusia yang tidak dapat diserahkan dengan melalui atau jalan sautu perjanjian. Diperlukan 

pembatasan kekuasaan negara, demi perlindungan kepentingan individu. 

 Montesqiueu, mengajarkan soal pemisahan kekuasaan (separation of power) antara 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ajaran ini olej Immanuel Kant dinamai Trias Politica. Dengan 

pemisahan kekuasaan, maka secara otomatis akan menghilangkan kemungkinan timbilnya 

tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa. 

 JJ Rousseau, terkait asal mula negara, Rousseau berpandangan bahwa dalam keadaan 

alam bebas ada kekacauan, maka orang memerlukan jaminan atas keselamatan jiwa miliknya, 

maka mereka lalu menyelenggarakan perjanjian masyarakat (contract social). Hal pokok dari 

perjanjian masyarakat ini adalah menemukan suatu bentuk kesatuan, yang membela dan 

melindungi kekuasaan bersama, di samping kekuasaan pribadi dan milik setiap orang, sehingga 

karena itu semuanya dapat bersatu. Meskipun demikian masing-masing orang tetap mematuhi 

dirinya sendiri, sehingga orang tetap merdeka dan bebas seperti sedia kala. 

 Immanuel Kant, menurutnya negara adalah suatu keharusan adanya, karena negara 

harus menjamin terlaksananya kepentingan umum di dalam keadaan hukum. Pada prinsipnya 

Kant menerima pendapat bahwa negara terjadi karena perjanjian masyarakat. Kedaulatan ada 

di tangan rakyat (sama seperti Rousseau). Namun menurut Kant, perjanjian masyarakat 

bukanlah sesuatu yang nyata terjadi sebagai sesuatu peristiwa dalam sejarah. Perjanjian 

masyarakat hanyalah konstruksi yuridis yang dapat menolong orang dalam menerangkan 

bagaimana negara terjadi, bagaimana negara ada, bagaimana adanya kekuasaan dalam 

negara, dan lain-lain. 

6. Zaman Berkembangnya Teori Kekuatan  

 Tokoh-tokohnya antara lain F.Oppenheimer, Karl Marx, Harold J.Laski, dan Leon Duguit. 

F.Oppenheimer berpendapat bahwa negara itu merupkan suatu alat dari golongan yang kuat 

untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat kepada golongan yang lemah dengan tujuan 

penghisapan ekonomis terhadap golongan yang lemah tersebut. Menurut Karl Marx negara itu 

adalah penjelmaan dari pertentangan kekuatan ekonomi. Negara hanya dipergunakan sebagai 

alat dari mereka yang kuat untuk menindas golongan-golongan yang lemah ekonominya. 

Golongan yang kuat adalah mereka yang memiliki alat-alat produksi negara. 



 Sementara itu Harold J.Laski menyatakan bahwa negara itu merupakan alat pemaksa 

untuk melaksanakan dan melangsungkan suatu jenis sistem produksi yang stabil untuk 

menguntungkan golongan yang kuat dan berkuasa. 

 Lain lagi dengan Leon Duguit yang menolak ajaran perjanjian masyarakat, menurutnya 

kebenaran bersifat mutlak dan orang-orang yang paling kuat selalu memaksakan kemauannya 

kepada orang yang lemah. Orang-orang yang paling kuat itu mendapatkan kekuasaan dan 

memerintah disebabkan oleh beberapa faktor, yakni memiliki keunggulan fisik, keunggulan 

ekonomi, keunggulan kecerdasan, keunggulan agama dan lain sebagainya. Keunggulan-

keunggulan inilah yang menjadi kekuatan, sehingga disebut “teori kekuatan”. 

7. Teori Positivisme Kelsen 

 Teori positivisme menyatakan bahwa tidak usah mempersoalkan asal mula negara, sifat 

serta hakekat negara dan sebagainya, karena kita tidak mengalami sendiri. Kalau kita akan 

membicarakan negara katakanlah saja negara itu sebagaimana apa adanya. Tokoh dari aliran 

ini antara lain adalah Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen bahwa ilmu negara itu harus menarik 

diri atau melepaskan pemikirannya secara prinsipil dari percobaan-percobaan untuk 

menerangkan negara serta bentuk-bentuknya secara kausal atau sebab-musababnya yang 

bersifat abstrak. Untuk kemudian mengalihkan pemikirannya secara yuridis murni. Negara 

sebenaranya adalah merupakan suatu tertib hukum. Tertib hukum mana timbul karena 

diciptakannya peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana orang-orang di dalam 

masyarakat atau negara itu harus bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatannya. 

Peraturan-peraturan hukum tadi sifatnya mengikat. 

8. Teori Modern 

 Tokohnya antara lain R.Kranenburg dan Logemann. R.Kranenburg menyebutkan 

bahwa negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh 

sekelompok manusia yang juga disebut bangsa dengan tujuan memelihara kepentingan dari 

kelompok tersebut. Logemann mengatakan bahwa negara pada hakikatnya adalah suatu 

organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa. 

B. TEORI LENYAPNYA NEGARA 

 Negara dapat lenyap, negara dapat runtuh, negara dapat tenggelam, hal yang 

menyebabkan adalah: 

1. Lenyapnya negara karena faktor alam, negara hilang karena faktor alam seperti gunung 

meletus, pulau ditelan air (tenggelam) yang menghilangkan wilayah daratan. 



2. Lenyapnya negara karena faktor sosial, negara hilang karena adanya penaklukan, 

adanya revolusi atau kudeta yang berhasil, karena adanya perjanjian, dan karena 

adanya penggabungan atau suksesi atau pemisahan atau perpecahan (tambahan dari 

penulis). 

 

Catatan: semua materi perkuliahan di atas disarikan dari I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a, 

2009, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59-90.  
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