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4.Asas pembagian kekuasaan

5.Asas negara hukum

Hubungan antara warga negara dengan negara
dapat di lihat dari perspektif hukum, politik,
kesusilaan dan kebudayaan
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Perspektif hukum “ warga negara adalahPerspektif hukum “ warga negara adalah
seluruh individu yang mempunyai ikatanseluruh individu yang mempunyai ikatan
hukum dengan suatu negarahukum dengan suatu negara
(Isjwara:1980:90)(Isjwara:1980:90)

Perspektif politik “ warga negara adalahPerspektif politik “ warga negara adalah
seorang individu yang bebas yangseorang individu yang bebas yang
merupakan seorang anggota suatumerupakan seorang anggota suatu
masyarakat politik (negara) yangmasyarakat politik (negara) yang
mempunyai bentuk pemerintahan yangmempunyai bentuk pemerintahan yang
demokratisdemokratis

Wujud dari hubungan antara warga negaraWujud dari hubungan antara warga negara
dengan negara  berupa peranandengan negara  berupa peranan
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Peranan pasif: kepatuhan terhadap peraturanPeranan pasif: kepatuhan terhadap peraturan
perundangperundang--undangan yang berlakuundangan yang berlaku

Peranan aktif: aktifitas warga negara untuk ikutPeranan aktif: aktifitas warga negara untuk ikut
serta berpartisipasi mengambil bagian dalamserta berpartisipasi mengambil bagian dalam
kehidupan, terutama mempengaruhi kebijakankehidupan, terutama mempengaruhi kebijakan
pemerintahpemerintah
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persoalan/hak yang bersifat pribadipersoalan/hak yang bersifat pribadi
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