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Definisi Negara

 Roger H. Soltan Negara adalah : Alat 
(agency) yang memuliki kewenangan 
(authority) untuk mengendalikan dan 
mengatasi persoalan-persoalan 
bersama atas masyarakat



Nature of State (Thomas 
Hobbes)

 Nature Of State
 Individu pada awalnya hidup 

secara bebas dan alamiah, 
namun karena ada perjanjian 
antara individu-individu yang 
semakin banyak terbentuklah 
negara, perjanjian asali dapat 
ambruk jika negara bubar, 
individu bisa hidup bebas 
kembali sekehendak hatinya; 
Hobbes menyebutnya “Homo 
homini Lupus”pemakan sesama, 
berbuat tanpa mengindahkan 
hak orang lain.

 Formation State
 Negara dibentuk karena adanya 

perjanjian antara individu-
individu, kebebasan menjadi 
berkurang karena harus 
mengikuti aturan negara.UU, 
diperlukan untuk membatasi 
hubungan individu dengan 
negara, penguasa yang kuat 
dan bijaksana diperlukan untuk 
mencapai kemakmuran. Tujuan 
negara adalah untuk mencapai 
kemakmuran dan 
mensejahterakan rakyat,. 
Hobbes tidak menyebut sejara 
tegas bentuk negara tapi ia 
mengarah pada welfare state.



State of Nature (John Locke)

 Nature Of State
 Individu-individu merupakan 

makhluk sosial yang baik. 
Mereka berbenturan ketika 
adanya sistem ekonomi uang, 
sehingga saling 
mempertahankan 
kepentingannya masing-masing, 
dan utnuk menghindari 
benturan tadi diperlukan 
negara.

 Formation State
 Negara dibentuk untuk 

menjamin hak-hak individu, 
seperti hak hidup, hak 
kebebasan, hak akan 
kepemilikan barang. John 
menggagas Trias Politika 
(Eksekutif, legislatif dan 
yudikatif). Tujuan negara 
adalah untuk kemajuan dan 
kesejahteraan masyarakat 
dengan memegang teguh 
keadilan berdasarkan UU 
(Reshtstaat), kekuasaan 
dibatasi oleh UU.Bentuk negara 
ideal monarchi konstitusional 
pemikirannya dipengaruhi 
negara (Inggris) waktu itu.



J.J Rosseau

 State Of Nature
 Negara terbentuk karena 

kehendak umum, individu 
merupakan orangh yang 
bebas, untuk menciptakan 
keteraturan perlu negara, 
namun agar negara tidak 
sewenang-wenang perlu ada 
kontrak sosial (“Do Contract 
Social”) antara rakyat 
dengan penguasa

 Formation State
 Negara terbentuk karena 

adanya kehendak umu 
(volunte generale), namun 
untuk menjamin hak-hak 
dan kewajiban invidividu 
perlu diadakan kontrak sosial 
agar tidak terjadi benturan. 
Penguasa bertugas sebagai 
pengawas, negara dianggap 
sebagai “penjaga malam”, 
yang hanya mengawasi saja 
tanpa mencampuri 
kehidupan rakyat, bentuk 
negara ideal Republik 
(reststaat)
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