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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum,Wr.Wb. 

 Segala puji dansyukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atasrahmat, hidayah dan 

inayahnya,sehingga kami dapat menyusun Buku Pendamping PPKN ini sebagai salah satu 

buku pelengkap dan buku kerja siswa  SMK ISLAM PB.SOEDIRMAN 1 tingkat XII 

(duabelas) semester 5 dan 6untuk Kompetensi Keahlian MM,TKR ,dan PSPTV. 

 Bukupendampinginidisusununtukpembelajaransiswasecaraaktif, inovatif, kreatif, efektif 

dan menyenangkan, yang dilengkapi dengan soal-soal/penilaian pengetahuan, keterampilan 

maupun sikap, untuk persiapan pemberian pembelajaran yang mencangkup materi mulai dari 

KD 3.21 sampai KD 3.27dan KD 4.21 Sampai KD 4.27dalambentukbukukerja. Adapun 

keluasan dan kedalaman materi disesuaikan dengan alokasi waktu dan kemampuan siswa SMK 

Islam PB.Soedirman 1 padaumumnya. 

Kami berharap dengan ditulisnya Buku Pendamping ini akan memperlan carkegiatan belajar  

mengajar ( KBM) di sekolah ,karena anak akan dituntut lebih banyak  aktif dengan berbagai 

stimulus dan menganalisa informasiapa yang telah disampaikan oleh kami sebagai guru mata 

pelajaran. 

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih atas kritik dan sarannya kepada semua pihak baik 

teman seperjuangan maupun sekolah. 

 

WassalamualaikumWr.Wb. 

 

“ ALHAMDULILLAH” 

MANJADA WAJADA 

SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL. AMIN. 

 

 

  Jakarta 16 Juli 2020 

Pengarang 
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3.21 Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan 

pengingkaran kewajiban warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

4.21 Menyajikan hasil analisa tentang nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus 

pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara dalam kehidupan berbangsa 
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BAB 1.       

Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan 

Pengingkaran Kewajiban Warga Negara 
 

A.  Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara 

 

1. Makna Hak Warga Negara 

     Hak warga Negara merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh warga Negara 

dari pemerintah (Negara). Menurut Prof.Dr.Notonegoro,hak adalah kuasa untuk 

menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima/dilakukan oleh pihak 

tertentu daan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut 

secara paksa olehnya.secara singkat,hak adalah sesuatu yang secara mutlak menjadi 

milik kita dan penggunanya bergantung kepada kita sendiri. 

 Menurut Jimly Asshiddiqie,pengertian hak warga negara (the citizen’s rights) 

sebenarnya berbeda denagan pengertianhak asasi manuasia (the human 

rights)naamun,karena hak asasi manusia telah tercantum dengan tegas dalam UUD NRI 

Tahun 1945,hak-hak tersebut secara resmi menjadi hak konstitusional setiap warga 

negara merupakan bagian dari hak warga negara. Disamping hak konstitusional, 

terdapat pula jalk legal. Hak legal atau hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-

undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya (subordinate legislations). 

 Menurut Jimly asshiddiqie,hak-hak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai 

hak konstitusional warga Negara adalah sebagai berikut. 

a. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi 

warga negara Indonesia. Contohnya,setiap warga negara berhak atas kesempatan 
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yanag sama daalam pemerintahan,setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta 

dalam pembelaan negara,atau setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.  

b. Hak asasi manusia tertentu yang meskipun berlakubagi setiap orang,tetapi dalam 

kasus-kasus tertentu,khusus bagi warga Negara Indonesia,berlaku keutamaan-

keutamaan tertentu. Meskipun hak asasi itu bersifat universal,dalam implement 

tasinya, warga Negara asing dan warga Negara Indonesia tidak mungkin 

dipersamakan haknya. Contohnya,warga Negara asing tidak dapat mendirikan 

partai politik di Indonesia untuk tujuan mempengaruhi kebijakan politik Indonesia. 

c. Hak warga Negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedor  

pemilihan (elected official,) baik secara langsung maupun tidak langsungoleh 

rakyat. Contohnya jabatan presiden dan wakil presiden,hakim konstitusi,anggota 

Badan Pemeriksa Keuangan,panglima TNI,kepala kepolisian RI,dewan gubernur 

Bank Indonesia,dan anggota komisi-komisi Negara. 

d. Hak warga Negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatanntertentu.(appointed 

officials) contohnya,jabatan menjadi tentara Nasional Indonesia (TNI),polisi 

Negara,jaksa,pegawai negeri sipil beserta jabatan-jabatan structural dan fungsional 

dalam lingkungankepegawaian,serta jabatan-jabatan lainnya yang diisi melalui 

pemilihan.Seamua jabatan yang dimaksud hanya berlaku dan hanya dapat diduduki 

oleh warga Negara Indonesia sendiri sesuai dengan maksud ketentuan pasal 27 ayat 

(1) dan pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.Penekanan status sebagai warga 

Negara merupakan hal yang penting.tujuannya dalah menjamin jabatan-jabatan 

tersebut tidak akan diisi oleh orang-orang yangbukan warga nregara Indonesia. 

e. Hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-

keputusan Negara yang dinilai merugikan hak konstitusuional warga Negara 

bersangkutan. Upaya hukum yang dimaksud dapat dilakukan terhadap keputusan 

administrasi Negara,ketentuan pengaturan,baik materiil maupun formil dengan cara 

melakukan substantive judicial review atau procedural judicial review atupun 

terhadap putusan hakim (vonis)dngan cara mengajukannya kelembaga pengadilan 

yang lebih tinggi,yaitu tingkat banding,kasasi,atau penunjauan 

kembali.Contohnya,pasal 51 ayat (1) Huruf (a) UU No.24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi menentukan perseorangan warga Negara Indonesia dapat 

menjadi pemohon perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 

Dasar,yaitu ketika pihak yang bersangkutan menganggap bahwa hak (dan/atau 

kewenangan) konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sesuatu undang-undang 

yang dimohonkan pengujiannya. 

 Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang dasar Negara  Republik Indonesia 

tahun 1945 tentang hak warga Negara antara lain sebagi berikut. 
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1) Pasal27 ayat (1) berbunyi ,”segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam 

hokum dan pemerintahan dan wajib menjujunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya.” 

2) Pasal 27 ayat (2) berbunyi,”tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

3) Pasal 27 ayat (3) berbunyi,” setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta 

dalam upaya pembelaan Negara. 

4) Pasal 28 ayat berbunyi,”kemerdekaan beserikat dan berkumpul, mengeluarkan 

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-

undang.” 

5) Pasal 28A berbunyi,”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahan 

kan hidup dan kehidupannya.” 

6) Pasal 28B ayat(1) berbunyi, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan  melalui perkawinan yang sah. 

7) Pasal 28B ayat (2) berbunyi .”Setiap anak berhak atas kealngsungan hidup,tumbuh 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 

8) Pasal 28C ayat (2) bebunyi.”setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya,berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh 

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,seni dan budaya,demi meningkatkan 

kualias hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 

9) Pasal 28C ayat (2) berbunyi.”setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,bangsa 

dan negaranya. 

10) Pasal 28D ayat (1) berbunyi ,” Setiaporang berhak atas pengakuan,jamian, 

perlindungan, dan kepastian hokum yang adil serta perlakuan nyang sama 

dihadapan hokum.” 

11) Pasal28D ayat (2) berbunyi,”Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan 

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” 

12) Pasal 28D ayat (3) berbunyi,”Setiap warga Negara berhak memperoleh kesem 

patan yang sama dalam pemerintahan.” 

13) Pasal 28D ayat (4) berbunyi.”setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.” 

14) Pasal 28E ayat (1) berbunyi.”setiap orangbbebas memeluk agama dan beribadat 

menurut agamanya,memilih pendidikan dan pengajaran,memilih pekerjaan, 

memilih kewarganegaraan,memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan mening 

galkannya,serta berhak kembali.” 
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15) Pasal 28E ayat (2) berbunyi,”setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 

kepercayaan,menyatakan pikiran dan sikap,sesuai dengan hati nuraninya.” 

16) Pasal 28E ayat (3) berbunyi,”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 

berkumpul,dan mengeluarkan pendapat.” 

17) Pasal 28F  berbunyi”Setiap orang berhak untuk bekomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,serta berhak 

untuk mencari,memperoleh,memiliki,menyimpan,mengolah,dan menyampaikan 

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

18) Pasal 28G ayat (1) berbunyi,”Setiap orang berhak atas perlindingan diri pribadi, 

keluarga,kehormatan,martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaanya,serta 

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat 

atau tidak brbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 

19) Pasal 28G ayat (2) berbunyi,”setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan 

atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak 

memperoleh suaka politik dari Negara lain..” 

20) Pasal 28H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal,dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 

21) Pasal 28H ayat (2) berbunyi”setiap orang berhak mendapat kemudahan dan 

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 

mencapai persamaan dan keadilan.” 

22) Pasal 28H ayat (3) berbunyi,”setiap orang berhak atas jaminan sossial yang 

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 

bermartabat.” 

23) Pasal 28H ayat (4) berbunyi,”setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi 

dan milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh 

siapapun.” 

24) Pasal28I ayat (1) berbunyi,”hak untuk hidup,hak untuk tudak disiksa,hak kemerde 

kaan pikiran dan hati nurani,hak beragama,hak untuk tidak diperbudak,hak untuk 

diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 

hokum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apapun.” 

25) Pasal 28I ayat (2) berbunyi,”setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 

bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan pelindungan 

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 
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26) Pasal 28I ayat (3) berbunyi,” Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional 

dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” 

27) Pasal 28I ayat (4) berbunyi ,”perlindungan ,pemajuan,penegakan,dan pemenuhan 

hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara,terutama pemerintah.” 

28) Pasal 28I ayat (5) berbunyi,”untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia 

sesuai dengan prinsip Negara hokum yang demokratis,maka pelaksanaan hak asasi 

manusia dijamin,diatur,dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” 

29) Pasal 29 ayat (2) berbunyi” Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 

dan kepercayaannya itu.” 

30) Pasal 30 berbunyi.”Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam 

usaha pertahanan dan keamanan Negara.” 

31) Pasal 31 berbunyi”setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.” 

32) Pasal 32 berbunyi.”Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah 

peradaban dunia dengan menjamin kebabasan masyarakat dalam memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai budayanya.” 

33) Pasal 33 ayat (1) berbunyi.”Perekonomial disusun sebagai usaha bersama 

berdasarkan asas kekeluargaan.” 

34) Pasal 33 ayat (2) berbunyi.”cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara 

dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh Negara.” 

35) Pasal 33 ayat (3) berbunyi.”bumi air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat.” 

36) Pasal 33 ayat (4) Berbunyi.” Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan 

atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersaamaan,efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan,bewawasan lingkungan,kemandirian,serta dengan menjaga kemandi 

rian,serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional.” 

37) Pasal 34 ayat (1) berbunyi” fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 

Negara.” 

38) Pasal 34 ayat (2) berbunyi” Negara mengembangkan system jaminansosial bagi 

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan mampu sesuai 

dengan martabat kemanusiaan.” 

39) Pasal 34 ayat (3) berbunyi.”Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan pfasilitas pelayanan umum yang layak.”     
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2. Makna Kewajiban warga Negara 

Menurut Prof.Dr.Notonegoro,kewajiban adalah beban untuk memberikan 

sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun yang pada 

prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan.   Kewajiban 

merupakan sesuatu yang harus dilakukan.Oleh karenaitu,kewajiban dilakukan dengan 

tanggung jawab. Contoh dari kewajiban antara lain sebagai berikut. 

a. Setiap warga Negara memiliki kewajiban untuk berperan serta membeli dan 

mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia atas serangan musuh. 

b. Setiap warga Negara wajib membayar pajak dan ristribusi yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). 

c. Setiap warga Negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar Negara,hukum, 

dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebai-baiknya. 

d. Setiap warga Negara berkewajiban taat,tunduk,dan patuh terhadap segala hukum 

yang berlaku diwilayah Negara Indonesia. 

e. Setiap warga Negara wajib turut serta dalam pembangunan bangsa agar bangsa kita 

dapat berkembang dan maju kearah yang lebih baik. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hak berarti kewenangan,kekuasaan untuk 

berbuat sesuatu,atau kekuasaan yang benar atas sesuatu/menurut sesuatu. Kewajiban 

berarti keharusan,sesuatuyang harus dillaksanakan,atau segala sesuatuyangmenjadi 

tugas manusia. Adapn pengertian warga Negara menurut kamus besar bahasa Indonesia 

adalah penduduk dari sebuah  negara yang bedasarkan keturunan,tempat kelahiran,dan 

sebagainya yang mempunyai kewajiban dan penuh sebagai anggota warga Negara itu. 

Jadi hak dan kewajiban warga Negara jadi kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus 

dilakukan oleh penduduk sebuah Negara. Adapun pasal-pasal Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kewajiban warga Negara antara lain. 

a. Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunnjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya. 

b. Pasal 27 ayat (3) berbunyi “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam 

upaya pembelaan Negara.” 

c. Pasal 28J ayat (1) berbunyi “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia 

orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. 

d. Pasal 28J ayat (2) berbunyi “dalammenjalankan hak dan kebabasannya,setiap oaring 

wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan  yang adil sesuai dengan 
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pertimbangan moral,nilai-nilai agama,keamanan,dan ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokratis. 

e. Pasal 30 ayat (1) berbunyi “tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta 

dalam usha pertahanan dan keamanan Negara” 

f. Pasal 31 ayat (2) berbunyi “setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar 

dan pemerintah wajib membiayainya. 

Selain pasal-pasal tersebut,Pasal 23A UUD NRI Tahun 11945 juga memuat suatu 

kewajiban setiap orang dan setiap warga Negara. Kewajiban itu adaah kewajiban untuk 

membayar pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. Kewajiban ini menurut 

Jimly Asshiddiqie,merupakan kewajiban asasi setiaporang yang hidup di Indonesia dan 

sekaligus kewajiban konstitusional setiap warga Negara Indonesia. 

Menurut Driyarkara,kewajiban adalah suatu yang melekat pada hidup manusia. 

Kewajiban itu luhur dan berwibawa. Bila manusia menjalankan kewajibannya,manusia 

merasa bertindak sesuai dengan kamanusiaanya. Sebaliknya,manusia merasa menodai 

kemanusiaanya jika melanggar kewajibannya. Hal ini dapat terjadi jika manusia 

memandang kewajiban sebagai suatu keniscayaan yang berasal dari dirinya sendiri. 

B. Subtansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila 

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Ideal sila Pancasila 

Sebagai dasar negara,idiologi bangsa,falsafah,serta pandangan hidup bangsa. Pancasila 

mengandung nilai dasar,instrumental,dan praktis. Nilai dasar ini biasanya disebut seba 

gai nilai ideal. Nilai ideal ini merupakan hakekatdari kelima sila Pancasila. Nilai ideal 

bersifat universal yang didalamnya terkandung cita-cita,tujuan serta nilai yang baik 

dan benar. Untuk mengetahui hubungan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam 

nilai ideal Pancasila,kita dapat memahami penjabaran berikut. 

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

Nilai yang terkandung dalam sila pertama,ketuhanan Yang Maha Esa,adalah 

adanya pengakuan dan keyakinan  bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai 

ketuhanan juga memiliki arti kebebasan untuk memeluk agama,tidak memaksa atau 

berlaku diskriminatif antar umat beragama. Dengan demikian setiap warga Negara ber 

hak untuk memeluk agama serta berkewajiban melaksanakan ibadah dan menghormati 

agama orang lain. 

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

Nilai yang terkandung dalam sila kedua,kemanusiaan yang adil dan beradab 

,adalah kesadaran sikap dan perilaku agar sesuai denagan nilai-nilai moral dalam 

hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani denagn memperlakukan sesuatu hal 
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sebagaimana mestinya. Selain itu,juga adanya kesamaan derajat dalam hak dan 

kewajiban antar manusia. 

c. Sila Persatuan Indonesia 

Dalam sila ketiga,persatuan Indonesia  ada unsure pemersatu antar warga dengan 

semangat rela berkorban. Selain itu menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di 

atas kepentingan pribadi dan golongan. Nilai persatuan Indonesia juga berarti bahwa 

adanya hak menikmati berbagai hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu,adanya 

hak manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persudaraan,serta pada 

dasarnya setiap individu dilahirkan merdeka  serta mempunyai martabat dan hak-hak 

yang sama dengan yang lain. 

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan Perwakilan. 

Dalam sila keempat,Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan,pencerminannya dapat kitalihat dari praktik demokratis 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sila ini,sebagai warga Negara,kita 

memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat,berkumpul,ikut serta dalam pemerintahan 

dan berkewajiban mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah. 

e. Keadilan Sosial bagi Seluruhbrakyat Indonesia 

Dalam sila kelima,keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia,kita berhak 

dilindungi dan mendapatkan jaminan social. Dengan demikian,kita mendapatkan hak 

milik,mendapatkan pekerjaan,dan perlindungan kesehatan. 

2. Hak dan Kewajiabn Warga Negara dalam Nilai Instrument Sila-Sila Pancasila. 

Dalam nilai instrumental,penjabaran nilai Pancasila menjai khusus. Adapun nilai 

instrument menjadi pedoman dari pelaksanaan kelima sila dalam Pancasila. Pada 

umumnya, terejawantahkan dalam berbagai ketentuan konstitusional,baik dalam UUD 

maupun peraturan daerah. Pancasila sebagai dasar Negara menjiwai tiap peraturan  perun 

dang-undanganyang berlaku di Indonesia. 

Contoh peraturan perundang-undangan yang menjamin hak dari kewajiban di 

Indonesia adalah UUD NRI tahun 1945,antara lain sebagai berikut. 

a. Pasal 27 ayat (1) berbunyi.”Segala warga Negara bersamaan keduddukannya dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menunjung hukum dan pemerintahan itu.dengan 

tidak ada kecualinya. 

b. Pasal 37 ayat (2) Berbunyi”tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghi 

dupan yang layak bagi kemanusiaan. 

c. Pasal 27 ayat (3)berbunyi “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam 

upaya pembelaan negara. 
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d. Pasal 28 berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul,mengeluarkan pikiran  

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang.”     

e. Pasal 28E ayat (1)berbunyi “setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat 

menurut agamanya,memilih pendidikan dan pengajaran,memilih pekerjaan,memilih 

kewarganegaraan,memilih tempat tinggal diwilayah Negara dan meninggalkannya,serta 

berhak kembli. 

f. Pada pasal 30 ayat (1) berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak danwajib ikut serta 

dalam uasaha pertahanan dan keamanan Negara. 

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila. 

Selain nilaai ideal instrumental,ada nilai praksis dari sila-sila Pancasila. Nilai praksis 

merupa kan bentuk konkret dari nilai-nilai instrument dalam  kehidupan sehari-hari. Nilai 

praksis senantiasabberubah dan berkembang sesuai zaman dan perubahan dalam 

masyarakat. Berikut contohnilai-nilai praksis sila-sila Pancasila 

 

N0. Sila Pancasila Sikap yang Ditunjukan 

1 Ketuhanan Yang Maha Esa 1.Menghormati dan bekerja sama antar umat 

beragama 

2.Menghormati kebebasan beribadah agama lain 

2. Kemanusian yang adil dan 

beradab 

1. Pengakuan persamaan derajat,hak dan kewajiban 

antar warga Negara 

2. Menumbuhkan rasa cinta dan tenggangrasa antar 

warga Negara 

3. Menghargai dan menjunjung nilai kemanusiaan 

4. Membela kebenaran dan keadilan  

3. Persatuan Indonesia 1. Menempatkan persatuan,kesatuan ,kepentingan 

dan keselamatan bangsa dan Negara diatas 

kepentingan pribadi dan golongan. 

2.  Menumbuhkan kerelaan berkorban untuk kepen 

tingan bangsa dan Negara. 

3. bangga sbagai bangsa Indonesia dan bertanahair 

Indonesia seperti bangga memakai produk-

produk Indonesia. 

4. Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmah kebijaksanaan  

1. Mengedepankan musyawarah ketika menga 
mbilkeputusan untuk kepentingan bersama 

2. Berani dan siap mempertanggung jawabkan seti 
ap keputusanmusyawarah secara moral kepa 
daTuhanYang Maha Esa 

5 Keadilan social bagi seluruh 
rakyat Indonesia 

1. Ikut serta memmbantu orang-orang yang 
membutuhkan ,seperti pendidikan 

2. Hidup hemat 
3. Menghargai karya orang lain. 

 
C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara 
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1. penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara 

Sebagai seoarang warga Negara,kita tentu mendapatkan hak dan kewajiban. Namun 

tak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban. 

Adapun berbagai factor yang menyebabkan terjadinya pelanggaranhak dan pengingkaran 

kewajiban sebagaiwarga negaravantara lain sebagai berikut. 

a. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Seseorang senang sekali menuntut haknya, 

tetapi kadang melupakan kewajiban yang harus dilakukannya. Hal yang sering terjadi 

adalah berusaha mendapatkan haknya  hingga sengaja melanggar hak orang lain. Hal 

tersebut bias terjadi disekolah dan lingkunagn masyarakat. 

b. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Seorang warga Negara bisa juga jatuh 

pada kesadaran berbangsa dan berngara yang rendah. Berbagai factor yang dapat 

menyebabkan hal tersebut,seperti karena terkontaminasi paham kelompok tertentu 

yang bertentangan dengan dasar dan falsafah Negara. Dengan demikian kesadaran 

untuk  menjaga hak dan kewajiban antar warga Negara tidak dirasakan. Hal tersebut 

dapat menimbulkan berbagai penyimpangan. 

c. Tidak Toleran.sikap tidak toleran biasanya dimulai dari tidak adanya penghargaan 

terhadap orang lain,terlebih yang berbeda,baik lataar belakang ekonomi,ras maupun 

agama. Dengan demikian akan jatuh pada tindakan diskriminasi. Hal tersebut dapat 

memicu pelanggaran terhadap hak dan penginkaran kewajiban. 

d. Penyalah gunaan kekuasaan. Dalam hidup berbangsa dan bernegara,kekuasaan dapat 

dimiliki pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya. Pelanggaran hak dan 

penyimpangan kewajiban pun dapat yerjadi. Contohnya,para pemilik sebuah 

perusahaan tidak mempedulikan hak-hak karyawannya. 

2.   Kasus Pelanggaran hak warga Negara. 

Hak warga Negara Indonesia dijamin oleh Negara. Hal tersebut sesuai dengan 

UUD NRI Tahun 1945. Dalam konsepnya,hal tersebut dilakukan untuk mendorong 

terciptanya suatu masyarakat yang tertib,aman,dan damai. Namun dalam prateknya masih 

banyak hak warga Negara yang belum dapat diwujudkan dengan baik. Contohnya hak 

warga Negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Haltersebut masih terbatas pada 

konsep saja. Kenyataanya masih banyak rakyat Indonesia yang hidupnya miskin atau 

dibawah garis kemiskinan. Namun pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan 

sehingga hak tersebut sungguh dapat diwujudkan. 

Seperti kita ketahui,hingga saat ini,masih banyak perilaku yang dianggap 

pelanggaran terhadap hak warga Negara,baik yang dilakukan oleh Negara maupun warga 

Negara lainnya. Contohnya korupsi,pemberian upah buruh yang rendah, dan pengania 

yaan. 
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Selain itu dalampraktiknya,hak cenderung lebih diutamakan dari pada kewaji ban 

asasi warga Negara. Adapun jika terdapat tuntutan yang berlebihan atautanpa batas 

terhadap hak-hak asasi seseorang atau kelompok tertentu,oranglain yang memeilki hak 

yang sama dapat saja dirugikan. Untuk meminimalkannhal tersebut,setiap warga Negara 

hendaknya juga menyadari pentingnya pelaksanaan kewajiban asasi.jika tidak disadari dan 

dilakukan,dapat menjadi salah satu penyebab pelanggaran yerhadap hak asasi manusia. 

Pada dasarnya,hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 

Jika ada hak asasi manusia pasti ada kewajiban. Jika seseorang atau aparat Negara 

melakukan pelanggaran HAM sebenarnya ia telah melalaikan kewajiban asasinya. Sebalik 

nya jika seseorang atau kelompok orang atau aparat negara melaksanakan kewajibannya,be 

rarti ia telah memberikan hak kepada warga Negara yang memang berhak. 

Menurut UU no.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan penadapat 

dimuka umum  merupakan hak dari seorang warga Negara. Naamun,dalam penggunaanya, 

hak tersebut senantiasa disertai kewajiban yang perlu diperhatikan. Maksudnya adaalah 

seseorang atau kelompok yang ingin menyampaikan pendapat dimuka umum seperti 

berunjuk rasa atau demontrasi,dalam undang-undang tersebut,diwajibkan untuk member 

tahu kepada pihak keamanan (polisi) paling lambat tiga jari sebelum hak tersebut 

digunakan. Tujuannya adalah untuk menghormati hak orang lain sehingga tidak 

menganggu kepentingan orang banyak 

Namun banyak dalam pratiknya,masih ada pengunjuk rasa atau demontran yang 

tidak meminta ijin pihak kepolisian atau tidaak mengindahkan hak orang lain. Akibatnya 

adalah sering terjadi pelanggarn hak orang lain,sepeti menyebabkan kemaetan. Untuk itu 

marilah kita laksanakan sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban kita secara seimbang dan 

adil agar sesuatu yangkita dampakan bersama dapat terwujud dengan baik. 

a. Kasus Pelanggaran hak Asasi Manusia 

Apabila kita ingat perkembangan sejarah bangsa Indonesia,adapa beberapa peristiwa 

pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Pelanggaran ini mendapat perhatian yang 

besar dari pemerintah dan masysarakat Indonesia,bahkan masyarakat internasional.  

Pelanggaran-pelanggan hak asasi manusia itu antara lain sebagai berikut. 

1) Kasus Tanjung priuk (1984) 

2) Kasus ini terjadi tahun 1984 antara aparat dan warga sekitar yang berawal dari masalah 

SARA dan unsure politik. Dalam hal ini,diduga terjadi pelanggaran HAM yang 

menyebabkan sejumlah korban meninggal dunia. 

3)  Kasus terbunuhnya Marsinah,seorang pekerja wanita PT catur Putera surya 

porongjawa Timur (1994) 
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Marsinah adalah salaah satu korban pekerja dan aktivis hak-hak pekerja di PT Catur 

Putra Surya,Porong Jawa Timur. Ia meninggalsecara mngenaskan dan diduga menjadi 

korban pelanggaran HAM berupa penculikan,pemganiayaan dan pembunuhan. 

4) Kasus terbunuhnya wrtawan Udin dari harian umum Bernas (1996),Yogyakarta. 

Wartawan Udin ( Fuad Muhammad syafruddin) adalah seorang wartawan dar harian 

Bernas yang diduga dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya meninggal dunia. 

5) Peristiwa Aceh 

Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban,baik 

dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa aceh dipicu oleh 

unsur politis. Saat itu,terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan aceh merdeka 

dan lepas dari Negara kesatuan republic Indonesia. 

 

b. Kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya  

Selain kasus-kasus yang disampaikan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang 

lain juga terjadi. Contohnya pelanggaran yang terjadi dilingjungan keluarga, diling 

kungan sekolah,dan dilingkungan masyarakat. 

1). Contoh kasus pelanggaran HAM dilingkungan keluarga,aantara lain sebagai berikut 

a)  Orang tua memaksakan keinginannya kepada anaknya.anak tidak boleh 

sekolah,anak disuruh bekerja/dipekerjakan,dan dipaksa menikah. 

b) Orang tua menganiaya anaknya 

c) Anaak melawan/menganiaya orang tua atau saudaranya 

d) Majikan melakukan asisten rumah tangganya sewenang-wenang dan tidak  

mempedulikan hak-haknya. 

2). Contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah antara lain 

a)  Oknum guru melakuakan kekerasan fisik kepada siswanya 

b)  Oknum siswa senior melakukan tindak kekerasan fisik dan mental kepada 

juniornya. 

c)  Siswa memalak atau menganiaya siswa yang lain. 

d) Siswa melakukan tawuraan pelajar dengan teman sekolahnya atau dengan 

sekolah lain. 

3). Contoh kasus pelanggaran HAM dimasyarakat antara lain. 
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a) Pertikaian antar kelompok atau antar suku (konflik social) dan antar daerah 

b)  Perbuatan main hakim sendiri terhadap seseorang yang dituduh mencuri, 

seseorang yang tertangkap basah melakukan perbuatan asusila. 

c)  Penculikan bayi/anak kemudian minta tebusan atau dijual kepada orang lain 

d)  Pembunuhan 

e)  Merusak sarana umum karenatidak puas dengan kebijakan pemerintah. 

3. Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara  

Didalam masyarakat sering ditemukan adanya pengingkaran kewajiban antara lain. 

a. Melakukan pelanggaran hukum.contoh perilaku yang melanggar hokum antara lain. 

1) Melakukan pelanggaran tertib lalau lintas,seperti mengendarai motor tidak 

memilki SIM,melanggar rambu-rambu lalulintas,tidak memakai helm 

2) Melakukan pelanggaran Undang-Undang hak cipta,seperti pembajakan 

buku,music,vedio. 

b. Pengingkaran kewajiban untuk membela Negara natra lain terlihat dalam 

perilaku,seperti terlibat dalam berbagai tawuran dan merusak fasilitas umum. 

c. Pengingkaran kewajiban untuk menghormati hak asai manusia orang lain seperti 

melakukan perundungan (bullying). Perundungan adalah terjadinya penyalah guna 

an kekuasaan,baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh seseorang/kelompok 

sehingga korban merasa terintimidasi. Sang korban perundungan tidak mampu 

membela atau ,empertahankan dirinya kaarena lemah secara fisik atau mental. 

d. Pengingkaarankewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan 

Negara antara lain tidak membayar pajak pada waktunya,tidak mengikuti peraturan 

sekolah,melakukan aksi terror. 

e. Pengingkaran kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar antara lain dengan 

tindakan membolos sekolah.   

D. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban warga Negara 

1. Upaya Pemerintah dalam Penaganan Kasus Pelanggaran Hak dan Penging 

karan Kewajiban Warga Negara 

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No.39 Tahun 1999,pelanggaran hak asasi manusia 

adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang,termasuk aparat negara,baik 

disengaja atau tidak disengaja,atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,menghala 

ngi,membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok 

oraangnyang dijamin oleh UU dan tidak mendapatkan  atau dikhawatirkan tidak akan 
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memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdaarkanmekanisme huku yang 

berlaku. 

Pelanggaran hak asasi manusia tentu saja tidak sesuai dengan semngat sila ke dua 

Pancasila,yakni kemanusiaan yang adil dan beradab,serta tujuan negara RI untuk ikut 

serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. Oleh karena itu,berbagai upaya telah dilakukan bangsa Indonesia untuk 

mengatasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Upaya tersebut antara lainterlihat 

dengan meratifikasi instrumen-instrumen penting PBB tentang hak asasi manusia. 

Instrumen-instrumen ituantara lain. 

a. Konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya termasukmperlakuan 

merendahkan dan hukuman (Convention against Torture an Onther Cruel Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment/CAT ) 

b. Kovenan Internasional untuk hak politik dan haksipil (Internasional Covenant on 

Civil and political Rights/CCPR) 

c. Konvensi penghapusansegala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention on 

the Elimination of all Forms of Racial Diccrimination/CERD) 

d. Konvensi International Penghapusan segala bentuk dikriminasi Ras (Internatinal 

Convention on the elimination of all Forms of Raacial Discrimination/CERD. 

e. Kovenan Internasional  untuk hak-hak ekonomi,sosial dan budaya (Covenant on 

Economic social and Cultural Rights/ICESCR) 

f. Konvensi Hak-Hak Anak(Convention on the Rights of the Child/CRC) 

Dengan rativikasi ini,negara diwajibkan untuk memastikan pemenuhan dan 

pelindungan HAM terhadap warga negaranya. Terkait dengan hal ini,ada tiga kewajiban 

besar negara. Ketiga kewajiban itu adalah. 

a. Kewajiban untuk melindungi HAM  dengan memberikan jaminan pelindungan dan 

menceegah segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 

b. Kewajiban untuk meghormati dan memajukanHAM dengan mengeluarkan regulasi, 

kebijakan ataupun peraturan yang tidak bertentangan denagn nilai,norma,dan aturan 

hukum HAM 

c. Kewajiban untuk memenuhi HAM  dengan mengalokasikan anggaran,menyusun 

program dan membuat kebijakan-kebijakan dalam suatu konteks, yaitu mwnjamin 

pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara bdapat berjalan dengan baik 

tanpa gangguan dan ancaman. 

Selain itu,tingkat regional,sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia ikut serta 

dalam komisi antar pemerintahan negara-negara ASEAN untuk hak asasi manusia.(ASEAN 
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IntergovermentalCommission on Humman Rights/AICHR). Dengan keikut sertaan ini 

Indonesia memiliki kewajiban menjunjung tinggi HAM di wilayahnya 

2. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan terjadinya 

Pelanggaran hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara     

Pengingkaran terhadap kuwajiban tentu saja tidak dapat dibiarkan begitu saja. 

Pengingkaran terhadap keawjiban harus segera diatasi. Ada dua cara yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi pengingkaran kewaajiban warga negara,yaitu cara preventif 

dan represif.   

a. Cara preventif adalah upaya yang diklakukan untuk mencegah terjadinya penging 

karan kewajibanitu terjadi. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui proses 

sosialisasi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Hal ini 

antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan,tulisan,spanduk dan iklan 

layanan masyarakat. 

b. Cara represif adalah suatu tindaakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat 

pengingkaran kewajiban terjadi agar penginkaran itu tidak terulang kembali. 

Contohnya dengan pemberlakuan denda bagi mereka yang parkir dijalan umum, 

tidak pada tempat parkir yang ditentukan.  

Penerapan vara preventif dan represif diharapkan mampu menjaga keseimba 

ngan antara pelaksanaan hak dan kewajiban . keseimbangan yang terjadi akan mencipta 

kan situasi yang harmonis dalammasyarakat. Hal tersebut sangat mendukung tercapai 

nya cita-cita negara Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

BAB 1.      

 

Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan 

Pengingkaran Kewajiban Warga Negara 

 

  

Evaluasi 

A. Pilihan Ganda 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat denagan mmemberi tanda silang (x) 

1. Hak warga negara sesuai pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi….. 

A. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan da penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan 

B. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 

C. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dsn pemerintahan 

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya 

D. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 

tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang 

E. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh,dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.   

2. Hak legal merupakan hak warga negara. Hak legal ini timbul berdasarkan….. 

A. Jaminan UU dan peraturan perundang-undangan dibawahnya (subordinate 

legislations) 

B. Kebijakan-kebijakan politik danhukum yangdikeluarkan oleh pemerintah pusat  

C. Pancasila UUD NRI Tahun 1945,dan peraturan pemerintah 

D. Peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang mengekanng warga negara. 

E. Perlindungan dari presiden dan MPR. 

3. Hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa,hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, 

hak beragama,hak untuk tidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi,dihada 

pan hukum,dan hak untuk tidak dituntut aatas dasar hukum yang berlaku surut ada 
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lah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal 

tersebut tertuang dalam UUD NRI Taahun 1945 Pasal…………. 

A. 27 ayat (3) 

B. 28H ayat (4) 

C. 28I ayat (1) 

D. 29 ayat (2) 

E. 33 ayat (1) 

4. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan contoh hak legal 

warga negara yang tertuang dalam…………. 

A. UU No.9 Tahun 1998 Pasal 5 

B. UU No.20 Tahun 2003 Pasal 5 

C. UU No.36 Tahun 2009 Pasal 4 

D. UU No.36 Tahun 2009 pasal 5 

E. UU No.38 Tahun 2014 Pasal 5 

5. Arman adalah penduduk negara A karena faktor keturunan. Dengan demikian, ia 

mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai anggota dari negara tersebut. Oleh 

karena itu, arman dapat disebut sebagai…………… 

A. Masyarakat 

B. Penduduk 

C. Warga negara 

D. Kelompok 

E. Orang asing. 

6. Pasal 5 ayat (3) UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berbunyi 

A. Warga negara yang memepunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak 

memperoleh pendidikan khusus. 

B. Aetiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan 

yang bermutu. 

C. Waarga negara yang mempunyai kelainan fisik,emosional,mental,intelektual, 

dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 
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D. Warga negara di daeah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang ter 

pencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 

E. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan 

sepanjang hayat. 

7. Berikut yang tidak termasuk kuwajiban sebagai warga negara adalah……… 

A. Membayar pajak dan restribusi yang telah diterapkan pemerintah  

B. Turut serta dalammembangun bangsa agar lebih maju 

C. Mengintimidasi warga negara lain yang terbukti melakukan kecurangan 

D. Mempertahankan kedaulatan bangsa dariseranganmusuh 

E. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan  dengan sebaik-baiknya  

8. Contoh pelanggaran terhadap kewajiban sebagai warga negara adalah……… 

A. Orangtua memaksakan keinginannya kepada anaknya 

B. Siswa memalak atau enganiaya siswa yang lain 

C. Mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM 

D. Perbuatan main hakim sendiri terhadap seorang yang dituduh mencuri 

E. Merusak sarana/fasilitas umum karena kecewa dengan pemerintah 

9. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No.39 Tahun 1999,pelanggaran HAM adalah….. 

A. Suatu istilah yang merujuk pada suatu tindakan merampas atau menghancurkan 

hak-haak dasar manusia,seperti hak hidup dan hak kebebasan 

B. Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara,baik se 

ngaja maupun tidak sengaja atau kelaaian yang secara hukum mengurani, 

mengha langi,dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok 

orang yang dijamin oleh UU dikhawatirkan tidak akan memperoleh 

penyelesaian huku yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang 

berlaku 

C. Pelanggaran atau pelaiaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh 

seseoraang atau kelompok orang kepada orang lain. 

D. Setiap perbuatanyang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh 

atau sebagian kelompok,bangsa,etnis,ras,dan kelompok agama. 
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E. Pelanggaran yang mengancam dan menghilangkan nyawa seseorang,pelangga 

ran ini hanya bersifat kejahatan terhadap materi dan terhadap fisik akan tetapi 

tidak sampai mngancam atau menhilangkan nyawa seseorang. 

10. Contoh nilai instrumental sila persatuan Indonesia adalah………. 

A. Mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah 

B. Mendapatkan hak memiliki hak milik 

C. Hak manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan 

D. Memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap warga 

E. Menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing tanpa mengganggu orang 

lain  

11. Tidak boros,hidup sderhana,serta menghargai karya orang lain merupakan sikap 

yang ditujukan dari nilai praksis sila…. 

A. Ketuhanan Yang Maha Esa 

B. Persatuan Indonesia 

C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

D. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

E. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan. 

12. Contoh nilai-nilai praksis sila ke-4 Pancasila adalah…. 

A. Ikut setta membantu orang-orang yang membutuhkan,seperti pendidikan 

B. Menumbuhkan kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara 

C. Berani dan siap mempertanggung jawabkan setiap keputusan musyawarah seca 

ra moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

D. Menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga tercipta keruku 

nan berbangsa dan bernegara 

E. Menghargai dan menjung nilai kemanusiaan 

13. Berikut yang bukan merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran 

hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah……. 

A. Tidak toleran 

B. Egois dan mementingkan diri sendiri 
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C. Menyalah gunakan kekuasaan  

D. Kesadaran berbangsa yang rendah 

E. Peduli akan kehidupan berbangsa 

14. Seseorang berusaha mendapatkannhaknya,bahkandengan sengaja melanggar hak 

orang lain,baik di sekolah maupun dilingkungan masyarakat. Hal tersebut merupa 

kan bentuk sikap………… 

A. Tidak toleran 

B. Egois dan mementingkan diri sendiri 

C. Menyalahgunakan kekuasaan 

D. Kesadarannakan berbakti kepada bangsa 

E. Peduli akan kehidupan berbangsa 

15. Berikut yang bukan contoh kasus pelanggaran HAM  di masyarakat adalah……. 

A. Merusak sarana umum yang disediakan pemerintah 

B. Majikan memperlakukan pembantunya sewenang-wenang 

C. Pertikaian antar kelompok 

D. Menculik bayi kemudian meminta tebusan 

E. Mainhakim sendiri terhadap seorang yang dituduh mencuri. 

16. Contoh pengingkaran kewajiban untuk membela negara adalah……… 

A. Melanggar rambu-rambu lalu lintas 

B. Membolos disaat jam pelajaran 

C. Tidak emembayar pajak pada waktunya 

D. Tawuran dan merusak fasilitas umum 

E. Melindungi pencuri dari amukan warga 

17. Terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ,baik fisik maupun mental yang dilakukan 

oleh seseorang,sehingga korban merasa terintimidasi disebut…….. 

A. Perundungan 

B. Pemukulan 

C. Penipuan 
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D. Pengingkaran 

E. Pemerasan 

18. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 

1) Mencegah segala bentuk pelanggaran terhadapHAM 

2) Menjaga keutuhan bangsa dengan cara tidak membuka akses terhadap warga 

asing 

3) Menghormati dan memajikan HAM  dengan mengeluarkan regulasi 

4) Menjunjung tinggi harkat dan martabat pihak-pihak yang mendatangkan 

keuntungan 

5) Membuat kebijakan dalam konteks menjamin pemenuhan dan perlindungan 

HAM . 

Kewajiban Negara untuk memastikan pemenuhan danperlindunganHAM 

terhadap warga negaranya ditunjukkan nomor……… 

A. 1,2 dan 3 

B. 1,3 dan 5 

C. 2,3 dan 4 

D. 2,4 dan 5 

E. 3,4 dan 5 

19. Polisi lalulintas menilang para pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan 

helm. Halini termasuk cara mengatasi pengingkaraan kewajiban warga Negara yaitu 

A. Prebentif 

B. Represif 

C. Koersif 

D. Persuasive 

E. Kreatif. 

20. Pihak berwajib memasang spanduk tenang bahaya narkoba di beberapa tempat. Hal 

tersebut dilakukanagar masyarakat,terutama remaja menjauhi narkoba karena sangat 

bernahaya. Hal ini termasuk cara mengatasi pengingkaran kewajiban WNI yaitu… 

A. Preventif 
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B. Represif 

C. Koersif 

D. Persuaif 

E. Kolektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

B. Esay 

Jawablah pertanyaan-Pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan ringkas. 

1. Jelaskan yang anda ketahui tentang hak dan kewajiban warga Negara. 

2. Tuliskan berbagai hak warga Negara Indonesia yang tertuang dalam pasal-pasal UUD NRI 

Tahun 1945. 

3. Mengapa setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban dalam hidup bernegara? 

4. Jelaskan hak konstirusional warga Negara menurut Jimly asshiddiqie. 

5. Jelaskannkasus pelanggaran hak yang kamu ketahui  

6. Bagaimana upaya untuk mengatasi pelanggaran HAM ? 

7. Seperti apa hak dan kewajiban warga Negara dalam nilai ideal Pancasila 

8. Bagaimana sikap yang dapatditunjukkan sesuai nilai praksis sila kemanusiaan yang adil 

danberadab? 

9. Apa saj penyebabpelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara? 

10. Tuliskan contoh pelanggaranhak asasi manusia di dalam keluarga. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-20 5 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

10 10 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar      

   
Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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 Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan   

 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  10 

 Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   

 Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil    

 Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya  15 

 Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja   

 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu   

 Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

 

 

 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 

 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

 

24 Rev : 02                                                                                                      No : F.02.55  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

3.22 Mengevaluasi Perlindungan dan Penegakan hokum untuk menjamin keadilan dan 

kedamaian 

4.22 Mendemontrasikan praktek perlindungan dan penegakan hokum untuk menjamin 

keadilan dan kedamaian 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 

    - 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
    - 

 

 
 

 

BAB  2 

Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia 

A. Hakekat Perlindungan  dan Penegakan Hukum  

Pada klas X dan XI, anda telah mempelajari hakekat hukum dan praktik penegakan 

hukum di Indonesia. Pada klas XII ini kita akan belajar pentingnya pelaksanaan 

perlindungan dan penegakan hukumdi Indonesia. 

Manusia adalah mahkluk yang bebas dan memiliki kepentingan masinh-masing. 

Pada awalnya,tiap orang memperjuangkan kepentingannya dengan bebas. Akhirnya 

manusia menyadari bahwa kepentingannya mempunyai batasan,yakni kepentingan orang 

lain. Untuk menghindari benturan kepentingan,dibangunlah berbagai tatanan hukum. 

Tatanan dibangun untuk menjamin agar setiap orang memiliki kesamaan kesempatan da 

lam mencapai kepentingannya masing-masing  dalam batasan tertentu. Untuk lebih 

memahaminya mari kita ambil contoh berikut. 

Setelah pulang sekolah,Anda mempunyai kepentingan untuk sampai kerumah 

dengan segera. Anda menggunakan jalan raya. Di jalan raya,anda menemui banyak orang 

yang menggunakanjalan tersebut untuk kepentingannya masing-masing. Ada orang yang 

mengantar barang,ada yang ketempat rekreasi,atau ada yang pergi untuk ,memmbeli 

sesuatu. Setiap orang cenderung ingin menyelesaikan kepentingannya dengan segera. 

Bayangkanlah apabila di perempatan jalan raya,setiap orang yang ingin meyelesaikan ber 

temu dan tidak ada hukum aatau peraturan di sana. Tentu dapat terjadi kekacauan. Agar 

setiap kepentingan orang berjalan dengan lancar dan mmempunyai kesempatan yang 

sama untuk mencapainya,dibentuklah suatu hukum dan peraturan tertentu. Ini adalah 

ilustrasi awal pentingnya peraturan dan hukum dalam kehidupan masyarakat. 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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1. Hakekat Hukum  

Sebelum mempelajari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia,ada baiknya 

kita mempelajari kembali hakekat hukum itu sendiri. 

a. Pengertian Hukum 

Pengertian hukum sangat beragam. Banyak ahli hukum yang mencoba memberikan 

difinisi mengenai hukum . Berikut beberapa pengertian dari hukum menurut para ahli. 

1) Imamanuel Kant 

Menurut Immanuel Kant,hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak 

bebas dari oraang yang satu dapat menyesuaikan  diri dari kehendak bebas dari orang 

yang lain,menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. 

2) Leon Duguit 

Leon duguit memberikan penjelasan bahwa hukum adalah aturan yang mengandung 

pertimbagaan kesusilaan yang ditujukan kepada tngkah laku manusia dalam 

masyarakat danyang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam 

melakukan tugasnya. 

3) S.M. Amin 

S.M. Amin,SH dalam bukunya yang berjudul Bertamsya ke alam hukum   

merumuskan hukum sebagai kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sangsi-

sangsi;danbtujuan hukaum ialah mengadakan ketertiban dalam pergaaulan manusia 

sehingga kedamaian dan ketertiban terpelihara. 

4) J.C.T. Simorangkir SH.dan Woerjo Sastropranoto SH. Dalam bukunya,Pelajaran 

Hukum Indonesia,memberikan definisi hukum sebagai peraturan-peraturan yang 

bersifat memaksa,yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan 

masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib,pelanggaran terhadap 

peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan,yaitu dengan hukuman 

tertentu. 

b. Sifat dan Unsur hukum 

Setelah melihat beberapa penjelasan tentang pengertian negara hukum. Ternyata 

hukum memilki beberapa unsur dan sifat yang melekat.dari penjelasan dan pengatar 

kita sudah bisa memahami hukum dibentuk sebagai usahuntuk menjaga tata tertib da 

lam kehidupan masyarakat. Tata tertib itu harus dijalankan dengan menjunjung 

tinggi nilai keadilan. Oleh karena itu,dibentuklah suatu hukum. 

Denagn tugas menjaga ketertiban,sifathukum pertama –tama adalah mengatur 

dan memaksa. Hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempu 

nyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. 
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Adapun unsur dari hukum adalah sebagai berikut. 

a) Perturan tentang tingkah laku manusia  

b) Peraturanitu dilegalkan oleh badan-badan resmi yang ditunjuk secara khusus 

untuk menangani hukum. 

c) Peraturanitu mempunyai sikap yang memaksa. 

d) Karena mempunyai sifat mengatur dan memaksa,hukum mempunyai sangsi 

yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan tersebut. 

c.  Ciri dan Tujuan Hukum 

Prof.Drs.C.S.T Kansil SH. Dalam bukunya yang berjudul pengantar Ilmu 

Hukum Indonesia memberikan penjelasan tentang ciri-ciri hukum sebagai berikut. 

Ciri-ciri hukum adalah; 

1) Adanya perintah dan/larangan,dan 

2) Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi atau ditaati setiap orang. Oleh 

karena itu,setiap orang wajib menjalankan hukum dimana hokum tersebut 

diperlakukan. Siapapun yangdengan segaja melanggar kaidah tersebut akan 

dikenakan snksi berupa hukuman. 

Tujuan hukum dapat dipahami dari berbagai pendapat ahli sebagai berikut. 

1) Prof.C.S.T Kansil mengemukakan,hukum bertujuan menjamin adaanya kepas 

tian hokum dalam masyarakat dan hokum itu harus pula bersendikan pada 

keadilan,yaitu asas-asa keadilan daari masyarakat itu. 

2) Prof soebakti S.H. menyatakan ,hokum mengabdi kepada tujuan Negara 

3) Prof.Mr.Dr.L.J van Apeldoorn mengungkapkan,tujuan hokum ialah mengatur 

pergaulan hidup manusia secara damai. Hokum menghendakiperdamaian. 

2. Indonesia Sebagai Negara Hukum. 

Setelah kita mempelajari hakekat hukum ,mari kta membahas konsep Indonesia 

sebagai Negara hukum. 

a. Hakekat Negara Hukum. 

Konsep Negara hukum telah dibahas sejak masa pemikir Yunani Kuno, 

seperti Plato dan Aristoteles. Perkembangan selanjutnya,pembahasan mengenai 

Negara hukum berkembang pada paaham Anglo saxon dan Eropa Kontinental. 

Pada penganut paham atau aaliran Anglo Saxon konsep egara hokum 

menggunakan istilah rule of law. Negara penganut paham Anglo saxon antara 
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lain Inggris dan amerika Serikat. Disisi lain pada paham atau aliran Eropa 

Kontinental,konsep Negara hokum sering di identikan dengan istilah rechtsstaat 

Negara penganut aliran ini mencakup Negara-negara eropa,kecuali inggris. 

Menurut Sayuti (2001) kedua istilah tersebut,meskipun memiliki sistem 

pelaksanaan yang sedikit berbeda,pada intinya sama,yakni berupaya meman 

dang suatu negara dimana penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan atas 

hokum. 

1) Cirri Negara hokum menurut Aliran Anglo Saxoon 

Sehubungan dengan Negara hukum dari Aliran Anglo Saxoon ,Albert venn 

Dicey lewat bukunya introduction to the study of the law of the  Consti 

tution (1885)  menyatakan ada tiga cirri Negara hokum,yaitu sebagai 

berikut (sayuti,2001) 

a) Supermasi hokum (supremacy of law) dalam arti tidak boleh ada kese 

wenang-wenaangan sehingga seseorang hanya boleh dihukumbila 

melanggar hokum. 

b) Kedudukan yang sama didepan hukum (equality before the law) baik 

bagi rakyat biasa maupun pejabat. 

c) Penegasan serta perlindungn hak-hak manusia melalui konstitusi  dan 

keputusan-keputusan pengadilan (constitution based on individual rights 

and enforced by the courts) 

2) Cirri Negara Hukum Menurut Aliran Eropa Konstinental.  

 Adapun menurut aliran Eropa Kontinental,seperti yang dikatakan oleh 

Friedrich Julius Stahl,negara hukum  (rechstaat) memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut. 

a) Mengakui danmelindungi hak-hak asasi manusi 

b) Untuk melindungi hak asasi tersebut,penyelenggaraan negara harus 

berdasarkan pada pemisahan atau pembagian kekuasaan, 

c) Dalam emnjalankan tugasnya,pemerintah bekerja berdasarkan pada 

peraturan atau Undang-undang. 

d) Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan UU 

masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan 

pribadi seseorang) ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya 

Menurut Azhary dalam Sayuti (2001),konsep negara hukum indonesia 

berbeda dari konsep negara hukum  daari aliran anglo saxoon dan eropa 

Kontinental. Pada kedua kelompok tersebut,konsep Negara hukum berdasarkan 
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pada paham liberal individualistis,adapun Negara hukum Indonesia  berdasarkan 

pada pandangan hidup Indonesia sendiri,yaitu Pancasila. 

b. Dasar dan Ciri Indonesia sebagai Negara Hukum 

1) Dasar Indonesia sebagai Negara hokum 

Indonesia sebagai Negara hokum terlihat jelas dalam UUD 11945 pasal 1 

ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hokum 

“.selanjutnya dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) diletakkan kembali dasar 

hokum setiap warga  Negara ,yakni “ Segala warga Negara bersamaan 

kedudukannya dalam hokum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 

hokum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dengann 

demikian,UUD NRI tahun 1945 pasal 1 ayat (3) serta pasal 27 ayat (1) 

dengan tegas menyatakan Indonesia merupakan Negara hokum sehingga 

bersifat mengikat bagi seluruh warga Negara dan pemerintahan serta wajib 

seluruh warga Negara dan pemerintahan untuk menjunjung tinggi hokum. 

2) Cirri Indonesia sebagai Negara Hukum 

Dalam bukunya,Negara hokum Indonesia (1945),azhary merumuskan 

cirri khas Indonesia sebagai Negara hokum ialah memiliki unsure-unsur 

utama sebagai berikut. 

a) Hukumnya bersumber pada Pancasila 

b) Berkedaulatan rakyat 

c) Pemerintahan berdasrkan atas system konstitusi 

d) Persamaan kedudukan dalam hokum (equality before the law) 

e) Kekuasaan kehakiman yangbbebas dari pengaruh kekuaaan lainnya. 

f) Pembentukan UU oleh presiden bersaama-sama dengan DPR. 

Adapun Prof Dr.H.Kaelan dalam bukunya Pendidikan Kewarganega 

raan untuk perguruan tinggi (2016) juga menegaskan tentang cirri suatu 

Negara hukum,yakni sebagai berikut. 

a) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung per 

samaan dalam bidang politik,hokum social,ekonomidan kebudayaan. 

b) Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan 

lain dan tidak memihak. 

c) Jaminan kepastian hokum,yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya 

dapat dipahami,dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakan 

nya. 
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Prof.Kaelan juga menekankannegara Indonesia adalah mdgara 

hukum yang berdasarkan Pancasila,bukan pada kekuasaan. Pancasila 

merupakan dasar Negara yang mencerminkan jiwaa bangsa Indonesia 

yang harus meenjiwai semua peraturan hokum dan pelaksanaannya. 

 

3. Perlindungan dan Penegakkan Hukum di Indonesia 

a.  Hakekat Pelindungan dan PenegakkanHukum 

1) Hakekat Perlindungan Hukum 

Pada bagian sebelumnya,kita telah mempelajari Indonesia adalah Negara 

hokum. Selanjutnya akan dibahas mngenai perlindungan dan penegakakan 

hukum di Indonesia.Berkaitan dengan hal itu,anda mungkin ingin tahu apa 

sebenarnya perlindungan tersebut?  Terdapat berapa pendapat mengenai 

pengertian perlindungan hokum,antara lain sebagai berikut. 

a) Menurut satjipto Rahardjo,Perlindungan hokum adalah memberikan 

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikannkepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata 

lain,perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus 

diberikan rasaa aman baik secara pikiran atau fisik,dari gangguan dan 

berbagai ancaman dari pihak manapun. 

b) Menurut Philipus M.Hadjon,perlindungan hukum adalah perlindungan 

akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi 

manusia yang dimiliki oleh subjek hokum berdasarkan ketentuan hokum 

dari kesewenangan aatau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang 

akan dapat melindungi suatu hal dari yang lain. 

c) Menurut C.S.T.Kansil,perlindungan hokum adalah penyempitan arti dari 

perlindungan,dalam hal ini hanya perlindungannoleh hokum saja. Perlin 

dungan yang diberikan oleh hukum,terkait pula dengan adanya hak dan 

kewajiban . dalam hal ini,yang dimilki oleh manusia sebagai subjek 

hokum dalam interaksinya dengan sesame manusia serta lingkungannya. 

Sebagai subjek hokum manusia memiliki hak dan kewajiban suatu 

tindakan hokum. 

2) Hakekaat Penegakkan nHukum 

Pengertian penegakkan hokum juga disampaikan oleh sejumlah tokoh, 

antara lain sebagai berikut. 
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a) Menurut satjipto Rahardjo,penegakka nhukum pada hakekatnya meru 

pakan penegakkan idée-ide atau konsep-konsep tentang keadilan,kebe 

naran kemanfaatan social dan sebagainya. Jadi peegakkan hokum 

merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tersebut 

menjadi kenyataan (Dellyana) 

b) Penegakkan hokum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses 

dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma 

hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau 

hubungan-hubungan hokum dalam kehidupan masyarakat dan 

bernegara. 

Menurut Jimly asshiddiqie penegakan hukum dapat dibedakan dari sudut objek 

dan subjeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya,penegakan hukum itu dapat dilakukan 

dalam arti luas atau sempit. Dalam arti luas proses penegakkan hukum melibatkan 

semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit,penegakkan 

hukum  diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan 

memastikan bahwa suatu aturan berjalan sebagaimana mestinya. 

Adapun ditinjau dari sudut objeknya ,yaitu dari segi hukumnya,penegakkan hu 

kum mencakup arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakkan hukum itu menca 

kup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun 

nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit,penegakkan 

hokum itu hanya menyangkut penegakkan peraturanyang formal dan tertulis saja. 

b.  Perlindungan dan Penegakkan Hukum     

Kita telah membahas pengertian perlindungan hokum dan penegakkan hukum 

Melalui perlindungan hukum,hukum dapat menjalankan fungsinya,yakni 

menjamin setiap hak dan kewajiban masyarakat daapat berlangsung secara adil 

dan tertib.. dasar dari perlindungan hokum Indonesia tertera dalam UUD NRI 

tahun 1945. Kita bias melihat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yakni se 

gala warga Negara bersamaan kedudukanya dalam hokum dan pemerintahan 

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecuaalinya,serta pada pasal 28 D  ayat (1) yakni setiap orang berhak atas 

pengakuan,jaminan dan perlindungan dan kepastian hokum yang adil serta 

perlakuan yang sama didalam hukum. 

 Di Indonesia ,salah satu contoh perlindungan hokum adalah perlindu 

ngan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam UU No.8 Tahun1999 

tentang perlindungan konsumen. 

 Selain perlindungan hokum terhadap konsumen ,terdapat pula perlindu 

ngan hokum yang diberikan pada hak atas kekayaan intelektual ( HaKI ) . 

peraturan tentang perlindungan pada hak kekayaan intelektual mencakup hak 
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cipta dan hak atas kekayaan industry. Sejumlah peraturannyang mengtur 

perlindungan HaKI antara lain  UU NRI  No.28 Tahun 2014  tentang hak cipta  

UU NRI No. 20 tahun 2016  tentang Merek,dan indikasi geografis,serta UU 

NRI No.13 Tahun 1006 tentang Paten. 

 Sementara itu penegakkan hokum  dapat dipahami pula sebagai sebuah 

tindakan yang bertujuan agar hokum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

Dasar dari penegakkan hukum terkait dengan UUDRI tahun 1945 Pasal 24 

ayat (1)  yakni kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaannyang merdeka un 

tuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukumdan dannkeadilan. 

Selainnitu terkait pula dengan UUD Tahun 1945 pasal 30 ayat (4) yakni 

kepolisian RI sebagai alat yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

bertugas melindungi,mengayomi, dan melayani masyarakat serta 

menegakkannhukum. 

 Penegaakkan hokum sendiri menurut Sudarto (dalam Antika,2012) dapat 

dilaksanakan dengandua cara berikut. 

1) Upaya preventif. Upaya penegakkan hukum ini lebih menitikberatkan pada 

pencegahansebelum terjadinya  kejahatan  dan secara tidak langsung dilaku 

kan tanpa menggunakan sarana pidana,misalnya pemberian pengawasan 

pada objek kriminalitas,mengurangi atau menghilangkan kesempatan 

berbuat criminal dengan perbaikan lingkungan,dan penyuluhan kesadaran 

mengenai tanggung jawab bersama. 

2) Upaya represif. Upaya represif merupakan salah satu upaya penegakkan 

hokum atau segala tindakan yang diklakukan oleh aparatur penegak hokum 

yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya 

kejahatan yang dilakukan dengannhukummpidana yaitu sanksi pidana yang  

merupakan ancaman bagi pelakunya. 

Di Indonesia sendiri,perlindungan dan penegakkan hukum harus 

dilakukan oleh setiap warga. Meskipun demikian,dalam praktik sehari-

hari perlindungan danpenegakkan hukum dilakukan oleh lembaga-

lembaga Negara yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. 

4. Pentingnya Perlindungan dan Penegakkan Hukum. 

Menurut Prof.Subekti dalam bukunya Dasar-Dasar hokum dan pengadilan  

(1983),hokum berkaitan dengan mengabdikan diri kepada tujuan Negara  yang 

pokoknya adalah untukmendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada 

rakyatnya. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan hokum yang mengadakan 

keadilan  dan ketertiban. Maka,kepentingan untuk melindungi dan menegakkan 

hokum adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga Negara. 
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 Kondisi apabila perlindungan dan penegakkan hukum daapat dilaksa 

nakan dengan baik,antara lain sebagai berikut. 

a. Terciptanya supremasi Hukum 

Pengertian supremasi hukum adalah hokum mempenyaai kekuasaan mutlak 

dalam mengatur kehidupan berbangsa danbernegara. Soetandyo wignjosoe 

broto menyatakan baahwa supremasi hokum merupakan upaya untuk 

menempatkan dan menegakkan hukumpada posisi tertinggi yang dapat 

melindungi setiap lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak 

manapun termasuk mpenyelenggara Negara. Perlu diketahui bahwa 

supremasi hukum sejalan dengan penegakkan dan perlindungan hukum yang 

berlaku. Supremasi hukum ini dapat terwujud  apabila aturan-aturan hukum 

dilaksanakan dengan baik oleh seluruh warga Negara maupun aparat 

penegak hukum. 

b. Tegaknya Keadilan dalm Masyarakat.  

Seperti yang diungkapkan oleh Prof,subekti,tujuan dari hukum tercapai 

apbila hukum tersebut dapat mengadakan keadilan. Prof .Subekti 

menambahkan bahwa keadilan tersebut keadilan tersebut digambarkan 

sebagai sebuah kondisi keseimbangan yang membawa ketentraman dalam 

hati setiap orang yang apabila terusik atau dilanggar dapat menimbulkan 

goncangan dan kegelisahan. Keadilan dalam kehidupan bernegara dapat 

dipahami sebagai sebuah kondisi dimana setiap warga negara dapat 

menikmmati haknya dan menjalankan kewajibannya sebagai warganegara 

dalam porsi yang sesuai. Dengan ditegakkannya perlindungan dan peene 

gakkan hukum,maka keadilan dapat diusahakan terwujud dalam masyarakat. 

c. Menjamin masyarakat yang tertib 

J. van Kan dalam bukunya yang berjudul inielding tot de 

rechtswetenchap (1956) meyatakan bahwa setiap orang mmempunyai 

kepentingannya masing-masing. Memang dalam masyarakat terdapat 

beberapa kaidah ,seperti agama,kesusilaan dan kesopanan. Meskipun 

demikian kaidah-kaidah tersebut tidaklah cukup. Untuk menjamin serta 

mengatur kepentingan  dalam masyarakat tersebut, diperlukanya hukum. 

Van Kan menyatakan hukum diperlukan agar kepentingan masyarakat tidak 

dapat diganggu. Dengan demikuan hukum menjamin terdapatnya sebuah 

kepastian. Setiap anggota masyarakat tidak diperbolehkan menjatuhkan 

hukuman atau menghakimi atas perkaranya sendiri melainkan harus 

diselesaikan dalam proses hukum.  

Disisi lain menurut Soerjono soekanto,perlindungan dan penegakan 

hukum tidak serta merta terjadi. Terdapat sejumlah faktor yang mempenga 
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ruhi perlindungan dan penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain 

sebagai berikut. 

a. Hukum. Unsur-unsur dalam hukum,antaralain perundang-undangan, 

traktat,dan yurisprodensi idealnya tidak bertentangan. Selain itu bahasa 

yang digunakan harus jelas,sederhana dan tepat. 

b.   Penegak hukum. Para penegak hukum yakni pihak-pihak yang memben 

tuk maupun menerapkan hukum. Pihak-pihak ini harus menjalaankan 

tugasnya denganbaik sesuai dengan peraturan atau perundang-

undangan yang mengaturnya. 

c. Sarana atau fasilitas yang mendukun penegakan hukum. Sarana atau 

fasilitas tersebut antara lain sumberdaya manusia,organesasi,peralatan 

dan keuangan. 

d. Masyarakat yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. Masyarakat seharusnya memahami dan mematuhi 

hukum yang berlaku. 

e. Kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan sepatutnya mendasari hukum yang 

berlaku. Nilai-nilai ini berkaitan dengan apayang dianggap baik dan apa 

yang dianggap buruk. 

Perlindungan dan penegakan hukum mempunyai peran penting dan 

menjadi pondasi dasar keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Seperti 

yang sudah diungkapkan oleh Prof.Subekti hukum mengabdi pada tujuan 

negara. Oleh karena itu, perlindungan dan penegakkan hukum merupakan 

sebuah keharusan  bagi negara dalam upaya mencapaai tujuan dari negara itu 

sendiri. Semakin banyak masyarakat mengerti hukum smakin baik pelaksanaan 

hukum. 

B. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan 

1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Sebelum memahami peran kepolisian negara republik Indonesia ini,ada baiknya jika 

melihat UUD RI tahun 1945 Pasl 30 tentang pertahanan dan keamanan negara. 

Dengan melihat UUD 1945 bagian pertahanan negara  dan keamanan negara tersebut 

jelaslah bahwa kepolisian negara merupakan alat negara untuk menjaaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi,mengayomi,melayani masyarakat serta 

menegakkan hukum. Pada Uud 1945 pasal 30 ayat( 5) terdapat penjelsan bahwa susunan 

dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia,Kepolisian RI,hubungan dan kewenangan 

TNI dan Polisi didalam menjalankan tugasnya ,syarat-syarat keikut sertaan warganegara 

dalam usaha pertahanan dan keamananya diaturcdengan undang-undang. 
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Dalam menjalankan perannya,kepolisian diatur oleh UU No.2 tahun 2002 tentang 

kepolisian negara RI.dalam undang-undang tersebut dinyatakan hal-hal berikut. 

a. Hakekat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Pengertian mengenai kepolisian RI terdapat pasal 5 ayat (1) yaitu alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,penegakan hukum, 

serta memberikan perlindungan,pengayoman dan pelaayanan kepada masyarakat dalam 

rangka terpeliharanya keamanan dalamnegeri. 

b. fungsi  

Fungsi kepolisian terdapat pada pasal 2,yaitu salah satu funsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan keteriban masyarakat,penegakan hukum, perlin 

dungan pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

c. Tugas 

2. UU no.2 tahun 2002 pasal 13 menyatakan tugas pokok kepolisian negara sebagaai 

berikut. 

1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat  

2) Menegakan hukum  

3) Memberikan perllindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

Tugas pokok tersebut dijabarkan lebih lanjut pada UU No.2 Tahun 2002 pasal 14 

,yaitu sebagai berikut. 

1) Melaksankan pengaturan,penjagaan pengawalan,dan patroli terhadap kegia 

tan masyarkat dan pemerintah sesuai kebutuhan  

2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,ketertiban 

dan kelancaran lalulintas dijalan. 

3) Membina masyarakat untk meningkatkan partisipasi masyarakat,keasdaran 

hukum masyarakat,serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan. 

4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional 

5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum 

6) Melakukan koordinasi pengawasandan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

kusus,penyidik pegawai negri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarya 
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7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengannhukum acara pidana dan peraturan perudang-

undangannlainya. 

8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian,kedokteran kepolisian,laborato 

rium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian 

9) Melindungi keselamatan jiwa raga,harta benda,masyarakat dan lingkungan 

hidup dari ganguan dan ketertiban dan dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia. 

10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh intasi pihak yang berwenang. 

11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian 

12) Melaksnakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

d. Wewenang 

1) Wewenang secara umum kepolisian RI tercatat pada UU No.2 tahun 2002 

pasal 15 aayat (1) yaitu sebagai berikut. 

(1) Menerima laporan pengaduan 

(2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum 

(3)    Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat 

(4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan/ mengancam 

perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa. 

(5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian 

(6) Mencari keterangan dan barang bukti 

2) Wewenag Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan 

proses pidana tercatat pada UUNo.2 tahun 2002 pasal 16 yaitu sebagai 

berikut. 

(1) Melakukan penangkapan,penahanan,penggledahan,dan penyitaan 

(2) Melarang setiaporang memasuki tempat kejadian perkara untuk 

kepentingan penyidikan 
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(3) Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangkapenyi 

dikan 

(4) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 

(5) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi 

(6) Megadakan penghentian penyidikan 

(7) Menyerahkanberkas perkara kepada penuntut umum  

2. Peran Kejaksaan Negara Republik Indonesia 

a. Hakekat kejaksaan RI 

Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khu 

susnya dibidang penuntutan.tugas penuntutan ini dapat dilakukan jaksa. Jaksa adalah 

pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai 

penuntut umum  dan pelkasana  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

nhukum tetap serta wewenag lain berdasarkan UU. 

Jaksa memililki peran yang berbeda  dalam ranah hukum pidana dan hukumperdata. 

Dalam perkara pidana,jaksa berperan sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan 

penagdilan  yang telah berkekuatan tetap.  

Adapun perkara perdata berbeda denganperkara pidana. Hubungan perdata merupa 

kan hubungan antar anggota masyarakat yang umumnya berdasarkan perjanjian. Jaksa 

dapat berperan dalam perkara perdata apabila negara atau pemerintah menjadi salah 

satu pihaknya dannjaksa diberikan kuasa untuk mewakili. Untuk perkara 

perdata,pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru 

sita dan panitera dipimpin oleh ketua pengadilan. Selain itu,jaksa juga daapat berperan 

bidang hukum tata Usaha Negara,yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara tata 

usaha negara saebagai jaksa pengacara negara. 

b. Tugas dan Wewenag Kejaksaan 

Tugas dan wewenag kejaksaan berdasarkan UU No.16 tahun 2004 tentang kejaksaan 

RI dibagi dalam tiga bagiannyaitu. 

1) Pidana  

Tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidaana adalah sebagai berikut. 

a) Melakukan penuntutan 

b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh hukum tetap. 
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c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pengadilan bersyarat,putusan pidana pengawasan,dan keputusan 

lepas bersyarat. 

d) Melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana tertentu berdasarkan UU. 

e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemerik 

saan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalaam pelaksa 

naannya dikoordinsiksn dengsn penyidik. 

2) Perdata dan tata usaha Negara 

 Di bidang perdata dan tata usaha Negara,kejaksaan dengan kuasa khusus dapat 

bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara 

atau pemerintah. 

3)  Ketertiban dan ketentraman umum 

Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum,kejaksaan turut menyelenggara 

kan kegitan : 

(a) Peningkatan kesadaran hokum masyarakat 

(b) Pengamanan kebijakan penegakan hokum 

(c) Pengawasan peredaran barang barang cetakan 

(d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan 

Negara. 

(e) Pencegahan penyalahgunaan /penodaan agama 

(f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kiminal 

3. Peran Hakim sebagai sebagian Pelaksana Kekuasaan Kehakiman 

a. Kekuasaan Kehakiman 

UUD RI Tahun 1945  pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan. Hal tersebut juga 

ditekankan dalam UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 

pasal 1 yakni kekuasaan adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dan UUD 945 demi terselenggaranya Negara,dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi. 

b. Pelaku kekuasaan Kehakiman 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

 

38 Rev : 02                                                                                                      No : F.02.55  

 
 

 

 Pelaku-pelaku kekuasaan kehakiman tertera dalam UU  No. 48 tahun 

2009 pasal 18, yaitu oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan 

agama,lingkungannperadilanmiliter,lingkungan PTUN,dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi. 

c. Hakekat dan Jenis Hakim          

Pihak yang melakukan kekuasaan kehakiman dinyatakan pada UU No.48 

Tahun 2009 pasal 19,yaitu hakim dan hakim konstitusi. Hakim adalah pejabat 

peradilan Negara yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili. 

Berdasarkan UU No.48 tahun2009 pasal 18 jenis hakimdapat dibedakan 

berdasarkan lembaga peradilannya, yakni sebagai berikut. 

1) Hakim adalah Mahkamah Agung. Hakim pada lembaga peradilan ini 

disebut Hakim Agung. 

2) Hakim yang berada pada badan peradilan yang berada dibawah 

Mahkamah Agung ,yaitu peradilan umum,peradilan agama,militer PTUN. 

3) Hakim pada MK ,hakim pada lembaga peradilan ini disebut hakim 

konstitusi.  

Hakim memiliki peran sangat penting demi tegaknya negara hukum. UUD 

1945 mengatur secara khusus mengenai kekuasaan kehakiman,yaitu Bab IX 

kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari pasal 24 dan pasal 25. Hal ini 

mempertegas  bahwa kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indo 

nesia bertugas menyelenggarakan peradilan yang merdeka dan bebas dari 

intervensi pihak manapun untukmenegakkan hukum dari keadilan 

Hakim mempunyai peranan penting dalam memutuskan suatu perkara 

demi menegakkan keadilan. Seorang hakim tidak hanya dituntut memahami 

hukum –hukum positif yangberlaku,melaaikan juga harus mempunyai rasa 

keadilan yang tajam serta moralitas yangmumpuni. 

 Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang hakim 

adalah seorang yang bergerak dalam kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah 

Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai peran yang sangat penting 

karena sebuah keputusan dalam peradilan. Peranhakim menjadi yang sangat 

penting karena dalam sebuah keputusan yang dijatuhkan hakim,tidak serta 

merta merupakan suatu tafsir dari hukum yang berlaku pada negara Indonesia 

saja melainkan sebuah paduan dari tafsir akan nhukum-hukum denganrasa 

keadilan dan nilai-nilai moralitas dalam suatu perkara yang dihadapinya. 

4. Peran Advokad dalam Penegakan Hukum. 

a. Hakikat Advokad 
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Pengertian tentang advokad tertuang dalam  UU No.18  tahun 2003 tentang 

advokad. Pada pasal 1 UU No.18 Tahun 2003 tertulis bahwa advokad adalah orang 

yang berprofesi memberi jasa hukum,baik didalam maupun diluar pengadilan yang 

memenuhi persyaratan UU ini. Lebih lanjut dijelaskan jasa hukum adalah jasa 

yaang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum,menjalankan kuasa, 

membela,mendampingi,dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan 

hukum klien.  

Advokat sebagai penegak hukum memiliki kedudukan setara dengan penegak 

hukum lainnya,yaiti kalim,jaksa,dan polisi. Selain itu sebagai penegak hukum, 

advokat daalam menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili 

kepentingan masyarakat.dan tidak terpengaruh kekuasaan negara. 

Titik berat tugas seorang advokat dalam penegakan hukum adalah memberikan 

pelayanan kepada klien,bukann semata-mata pada bidang hukum,melaikan dalam 

memberikan nasehat-nasehat hukum (Sumaryono,1995).  Denganndemikian 

advokat dapat memberi pendampingan hukum,membela serta memastikan bahwa 

kliennya mendapatkan hak-hak dalam menjalankan proses hukum . 

Terdapat sejumlah profesi kekhususan advokat. Setiap advokat yang telah 

diangkat dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang 

hukum ytertentu. Seorang advokat antara lain dapat menggeluti bidang hukum. 

1) Perusahaan 

2) Pasar modal 

3) Hak kekayaan intelektual 

4) Syariah 

5) Perpajakan 

6) Ketenagakerjaan. 

7) Pidana khusus. 

b. Persyaratan advokat 

Terdapat perbedaan antara advokat dengan pengacara. Menurut Ahmad 

Ali(2012) advokat adalah pengacara profesional, seorang pengacara yang memang 

pekerjaan pokoknya pengacara dan telah resmi diangkat oleh negara menjadi 

advokat. Adapun pengacara lebih luas pengertiannya. Pengacara mencakup advokat 

sdrta setiap badan hukum yang menjalankan profesi pengacara,misalnya dosen-

dosen di fakultas hukum yang aktif dibiro bantuan hukum difakultas hukum 

masing-masing. Oleh karena itu untuk menjadi advokat,seseorang harus memenuhi 

sejumlah syrat tertentu. 
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Persyaratanmenjadi advokat tertuang dalam UU No.18 Tahun2003 pasal 3 

sebagai berikut 

1) Warga negara Republik Indonesia 

2) Bertempat tinggal di Indonesia 

3) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara 

4) Berusia sekuraang-kurangnya 25 tahun 

5) Berijazah sarjana hukum. 

c. Hakekat advokat 

Hak advokat tertuang dalam UU No.18 Tahun 2003 yaitu sebagai berikut. 

1) Advokat bebas mengeluarkan pendapat.atau pernyataan dalam membela 

perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan 

dengantetap berpegang dengannkode etik profesi. 

2) Advokat bebas dalammenjalankan tugas profesinya untuk membela perkara 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

3) Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana.dalam 

menjalankan tugas profesinya. 

4) Dalammmenjalankan profesinya advokat berhak memperoleh informasi 

data dan dukumen lainya baik dari pemerintah maupu swata. 

d. Kewajiban Advokat 

Adapun kewajiban advokat sebagaimana tertuang dalam UU No.18 tahun 2003 

antaralain sebagai berikut. 

1) Advolat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membeda-bedakan 

perlakuan terhadap kliennya. 

2) Aadvokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan 

profesinya 

3) Advokat yang mnjadi pejabat negara,tidak melaksanakan tugas profesi 

advokat selama memangku jabatan tersebut. 

5. Peran komisi Pemberantasan Korupsi  

a. Hakekat KPK 

Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) dibentuk berdasakan UU No.30 tahun 

2002 tentang komisi pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi. KPK merupakan 
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lembaga negara negara yang bersifat indepensen. Dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya, KPK bebas dari kekuasaan manapun. KPK diberi amanah 

melakukan pemberantasan korupsi secara profesional,intensif, dan berkesi 

nambungan. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil 

guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidaana korupsi. KPK 

bertanggungjawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka 

dan berkala kepada presiden,DPR,dan BPK. 

b. Visi dan Misi KPK 

Visi Komisi Pemberantasan Korubsi (KPK) bersama elemen bangsa, 

mewujudkan indonesia yang bersih dari korupsi. Adapun misi KPK adalah 

meningkatkan  sfisiensi dan efektifitas penegakan hukum dan menurunkan 

ntingkat korupsi di indonesia melalui koordinasi,supervisi,monitor,pencegahan 

dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangasa. 

c. Tugas, Wewenang asas, dan Kewajiban KPK 

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas : 

1) Berkordinasi denganintansi yang berwenang melakukan melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

2)  Superisi terhadap instansi    yang berwenang melakukan melakukan pembe 

rantasan tindak pidana korupsi. 

3) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi 

4) Memonitor penyelenggaraan pemerintahan Negara. 

Dalam menjalankan tugasnya KPK berwenang antara lain: 

1) Mengkordinasikan penyelidikan,penyidikan dan penuntutan tindak pidana 

korupsi. 

2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak 

pidana korupsi 

3) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana 

korupsi.  

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan: 

1) Kepastian hukum yakni asas dalam Negara hokum yang mengutamakan 

landasan peraturan perundang-undangan,keputusan dan keadilan dalam 

suatu kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK 
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2) Keterbukaan,yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar,jujur dan tidak diskriminatif 

tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

3) Proporsionalitas yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara 

tugas,wewenang,tanggung jawab dan kewajiban KPK. 

KPK memiliki kewajiban sebagai berikut. 

1) Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampai 

kan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak 

pidana korupsi. 

2) Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau 

member bantuan untuk memeperoleh data lain yang berkaitan dengan 

hasil penuntutan tindak pidanakorupsi yang ditanganinya. 

3) Menegakan sumpah jabatan 

4) Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada presiden 

RI.DPR RI,dan BPK. 

C.  Dinamika Pelanggaran Hukum  

1. Hakekat Pelanggaran Hukum 

Anda pernah membaca berita mengenai pencurian,prampokan,maupun korupsi. 

Tindakan –tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Apakah yang 

dimaksud pelanggaran hukum ?secara sederhana pelanggaran hokum adalah 

tindakan yang meelanggar hokum yang berlaku. Sanksi atas pelanggran hokum 

adalah saksi pidana yang bersifat memaksa. 

2. Pelanggaran hokum Menurut Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) 

Dalam KUHP di buku ketiga dijabarkan mengenai pelanggaran-pelanggaran 

hokum dibagi menjadi Sembilan bagian,yakni sebagai berikut.  

a. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan (Pasal 

489-502) beberapa tindakan yang termaksud dalampelanggaran jenis ini 

adalah sebagai berikut. 

1) Kenakalan terhadap orang atau barang yang daapat menimbulkan bahaya, 

kerugian,atau kesusahan. 

2) Membiarkan hewan peliharaan meyerang orang atau hewan lain, dan tidak 

memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau 

pejabat lain. 
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3) Membiarkan orang gila yang menjadi tanggung jawabnya berkeliaran tanpa 

penjagaan  dan juga meninggalkan anak tanpa dijaga sehingga dapat timbul  

baahaya bagi anak tersebut atau orang lain. 

4) Mabuk di muka umum merintangi lalu lintas,atau mengaanggu ketertiban,atau 

mengancam keamanan orang lain atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan 

dengaan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih 

dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain. Dll. 

b. Pelanggaran Ketertiban Umum (pasal 503-520) 

Jenis-jenis tindakan yang melanggar ketertibn umum sesuai dengan pasal 503-520 

KUHP,antara lain sebagai berikut. 

1) Barang siapa membikin ingar atau riuh,sehingga ketentraman malam hari dapat 

terganggu,barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan 

ibadah yang di bolehkan di waktu ada ibadah. 

2) Barang siapa sudah berusia enam belas tahun mengemis dimuka umum dan 

bergelandangan tanpa pencarian. 

3) Barang siapa menarik keuntungan daari perbutan cabul terhadap seorang wanita 

dan menjadikannya sebagai pencaharian.dll. 

c. Pelanggaran terhadap penguasa Umum (pasal521-528) 

Pelanggaran terhadap penguasa umum seperti tertera dalam KUHP pasal 521-528 

adalah tindakan-tindakan sebagai berikut. 

1) Melanggar ketentuan peraturan penguasa umum yang telah diumumkan menge 

nai pemakaian dan pembagian airdai pelengkapan air guna keperluan numum.     

2) Saksi,ahli atau juru bahasa yang dipanggil menurut UU tidak datang atau 

melawan secara hukum. 

3) Membuat salinan atau petikan darinsurat-surat jabatan negara dan alat-alatnya 

yang dengan perintah penguasa umumharus dirahasiakan. 

d. Pelanggaran mengaenai asal-usul perkawinan (pasal 529-530) 

Pelanggaran mengenai asal-usul perkawinan dapat berupa tindakan-tindakan 

sebagai beeikut. 

1) Tidak memenuhi kewajibannya menurut UU untuk melaporkan kepada pejabat 

catatan sipil atau perantaranya tentangkelahiran dan kematian. 

2) Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan,yang hanya 

dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil,sebelum dinyatakan paadanya 

bahwa perlangsungan dimuka pejabat itu sudah dilakukan. 
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e.  Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongsn (pasal 531) 

Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan adalah ketika menyaksi 

kan ada orang yang sedang menghadapi maut,tetapi tidak memberi pertolongan 

yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya yang menimbulkan bahaya bagi 

dirinya atau orang lain. 

f.    Pelanggaran kesusilaan  (pasal532-547) 

Tindakan atau hal yang termaksud pelanggaran kesusilaan menurut pasl 532-547 

adaalah sebagai berikut. 

1) Menyanyikan lagu-lagu,mengadakan pidato dan membuat tulisa atau gambar 

yang melanggar kesusilaan yang dilakukan dimuka umum. 

2) Terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum. 

3) Melakukan perjudian 

4) Menjadikan sebagai pencaharianya untuk menyatakan peruntungan seseorang, 

untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian.dll. 

g. Pelanggaran Mengenaitanaah ,tanaman dan pekarangan (pasal 548-551) 

Tindakan atau hal  yang termaksud pelanggaran mengenai tanah,tanaman dan 

pekarangan adalah sebagai berikut. 

1) Tanpa wewenang membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun,di tanah 

yang sudah ditaburi,di tugali atau ditanami. 

2) Tanpa wwenang berjalan atau berkendaraan di tanah yang sudah ditaburi, 

ditugali,ditanami. 

3) Tanpa wewenang berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya 

dengan jelas dilarang memasukunya. 

h. Pelanggaran jabatan (pasal 552-559) 

1) Seorang pejabat yang berwenang  mengeluarkan salinan atau petikan 

putusan pengadilan,jika mengeluarkan salinan atau petikan demikian itu 

sebelum putusan ditandatandatangi sebagaimana mestinya. 

2) Seorang bekas pejabat yang tanpa izin penguasa yang berwenang menahan 

surat-surat jabatan. 

3) Seorang pejabat sipil sebelum melangsungkan perkawinan tidak minta 

diberikan padanya bukti-bukti atau keterangan-ketrangan yang diharuskan 

menurut aturan-aturan umum. 
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i. Pelanggaran Pelayaran (pasal 560-569) 

Beberapa pelanggaran hukum terkait pelayaran seuai dengan pasal 560-569 

adalah sebagai berikut. 

1) Seorang nahkoda kapal Indonesia berangkat sebelum dibikin dan ditanda 

tangani daftar anak buah yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang. 

2)  Seorang nahkoda kapal Indonesia tidak mempunyai dikapalnya  kertas-

kertas kapal,buku-buku,dan surat-surat yang diharuskan olehketentuan 

undang-undang.dll. 

3. Macam-macam Sanksi atas Pelanggaran hukum. 

KUHP menjelaskan sanksi-sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar. 

Dalam pasal 10 KUHP dijelaskan ada dua macam sanksi atas pelanggaran hukum 

yakni. 

a.  Pidana pokok,yaitu pidana mati,penjara,kurungan,denda dan tutupan. 

b. Pidana tambahan ,yaitu pencabutan hak-hak tertentu,persamaan barang-barang 

tertentu,dan pengumuman putusan hakim 

Berikut penjelasan hukuman pidana 

• Hukuman mati,yaitu di indonesia debrikan kepada beberapa kasus seperti 

pengedar narkotika. 

• Penjara,ahwa pidana penjara dilakukan selama sumur hidup atau selama 

waktu tertentu. 

• Kurungan ,bahwa pidana kurungan paling sidikit satu hari dan paling lama 

satu tahun. 

• Denda. Salah satu bentuk sanksi adalah hukuman denda. Besarnya 

hukuman denda diatur dalam undang-undang terkait dengan tindakan 

pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan. 

• Tutupan. Bahwa hukuman tutupan dilakukan untuk menggantikan 

hukumanpenjara. 

4. Partisipasi Masyarakat dalam melindungi dan Menegakan Hukum di 

Indonesia 

Ada berbagai macam bentuk partisipasi masyarakat dalam melindungi dan 

menagakkan hukum di Indonesia. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk 

melindungi dan menegakan hukum sebagai berikut, 

1) Perlindungan dan penegakan hukum dibidang pendidikan. 
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2) Menciptakan para penegak hukum yang profesioanal dan bersih. 

3) Memupuk budaya hukum 

 

 

 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

BAB  2 

Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia 

 

Evaluasi  

A. Pilihan Ganda. 

Pilihlah salah satu jawaaban yang paling tepat. 

1. Isi dari UUD 1945 pasal 1 ayat (3) adalah… 

A. Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan 

B. Negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia 

C. Negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan semboyan Bhineka 

Tunggal Ika. 

D. Lambang negara Indonesia adalah Burung Garuda 

E. Negara Indonesia adalah negara hukum 

2. Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari 

otrang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dariorang 

lain,menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Definisi hukum dicetuskan 

oleh…. 

A. Imanuel Kant 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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B. Leon duguit 

C. S.M. amin S.H. 

D. J.C.T Simorangkir S.H 

E. Prof. Drs. C.S.T. Kansil S.H. 

3. Perhatikan pernyataan berikut. 

1) Hukum bersumber pada Pancasila 

2) Berkedaulatan rakyat 

3) Hukum memberikan sanksi tegas pada masyarakat 

4) Jaminan kepastian hukum bagi semua orang 

5) Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya 

6) Hukum adat tidak berlaaku di Indonesia. 

Ciri-ciri khas negara hukum Indonesia menurut Azhari ditinjukan nomor  

A. 1),3), dan 5) 

B.  1),2) dan 5) 

C. 2),3)  dan 6) 

D. 2),4)  dan 5) 

E. 3),4) dan 5) 

4. Hukum yang berisi pengaturan bentuk,susunan pemerintahan,seta hubungan 

kekuasaan antara alat-alat negara ialah hukum…. 

A. Administrasi negara 

B. Tata negara 

C. Pidana 

D. Perdata 

E. Acara 

5. Hukum yang berisi tentang tindakan-tindakan yang dilarang dan hukuman bagi 

yang melakukannya ialah hukum…. 

A. Administrasi negara 
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B. Tata negara 

C. Pidana 

D. Acara 

E. Perdata 

6. Heiraki peraturan yang benar menurut undang-undang no.12 Tahun 2011 adalah. 

A. UUD NRI Tahun 1945,Ketetapan MPR,UU,Peraturan Presiden,Peraturan 

Pfovinsi,Peraturan daerah. 

B. UUD RI tahun 1945 UU,Ketetaapan MPR,PerPres,Per Provinsi,PerDa. 

C. UUD RI Tahun 1945, UU, Tap MPR, PerPres, Per Provinsi, PerDa. 

D. UUD RI Tahun 1945 Tap MPR, Per Pres, Per Provinsi,PerDa,UU. 

E. UUD RI Tahun 1945 ,Per Pres,Tap MPR,Per Provinsi,PerDa.UU. 

7. Lembaga-lembaga yang termaksud dalam kekuasaan yudikatif di Indonesia 

adalah…. 

A. MA,MK,KY,dan Presiden 

B. Presiden,MA,MK,BPK 

C. MA,MK,BPK,dan KPK 

D. MA,MK,KY,dan BPK 

E. MA,MK,KPK dan BPK 

8. Perhatikan beberapa tindakan berikut 

1) Melaksanakan pengaturan,penjagaan,pengawalan,dan patroliterhadap kegia 

tan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan 

2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,ketertiban 

dan kelancaran lalu lintas 

3) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional 

4) Memelihara ketertiban danmenjaminnkeamanan umum 

5) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semuatindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

6) Melindungi keselamatan jiwa raga,harta benda,masyarakat dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban. 
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Tindakan-tindakan tersebut merupakan tugas dari…. 

A. Polisi 

B. KPK 

C. Advokat 

D. Hakim 

E. Kejaksaan 

9. Memberikan konsultasi hukum,bantuan hukum,menjalankan kuasa,mendampingi 

dan membela kepentingan umum,klien adalah tugas dari.. 

A. Polisi 

B. KPK 

C. Advokat 

D. Hakim 

E. Kejaksaan 

10. Tindakan yang mencerminkan usaha untuk melindungi hukum  adalh…… 

A. Menahan pohon dipekarangan rumah 

B. Membantu korban kecelakaan 

C. Olah raga setiap pagi 

D. Mentaati rambu lalu lintas 

E. Menggunakan kendaraan umum. 

11. Perhatikan hal berikut. 

1) Mengatur orang-orang 

2) Menjamin kepastian hukum 

3) Memaksa orang untuk melakukannya 

4) Dikeluarkan oleh badan resmi yang ditunjuk khusus 

5) Menghendaki perdamaian 

6) Adanya sanksi yang jelas. 

Tujuan dari hukum ditunjukkan nomor. 
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A. 1) dan 2) 

B. 2) dan 5) 

C. 5) dan 6) 

D. 2) dan 4) 

E. 3) dan 5) 

12. Seseorang yang dihukum dalam lembaga permasyarakatan untuk waktu paling 

sedikit satu hari dan paling lama tidak lebih dari satu tahun empat bulan sering 

disebut sebagai pidana ….. 

A. Denda 

B. Tutupan 

C. Penjara waktu tertentu 

D. Kurungan 

E. Penjara 

13. Dalam arti luas hukum sipil meliputi hukum…………… 

A. Acara pidana dan acara perdata 

B. Administrasi negara dan dagang 

C. Perdata dan dagang 

D. Tata negara dan administrasi negara 

E. Pidana dan perdata 

14. Lembaga negara yang secara khusus bertugas dibidang penuntutan ialah… 

A. DPRD 

B. Advokat 

C. KPK 

D. Polisi 

E. Kejaksaan 

15. Sebuah tatanan yang didalamnya hukum mempunyai kekuasaan mutlak untuk me 

ngatur kehidupan berbangsa dan bernegara,serta menempatkan hukum dalam 

posisi tertinggi dalam melindungi setiap lapisan masyarakat sering disebut…. 
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A. Keadilan sosial 

B. Absolutisme hukum 

C. Perlindungan dan penegakan hukum 

D. Supremasi hukum 

E. Kemutlakan hukum 

16. Perhatikan beberapa pernyataan berikut  

1) Menyanyikan lagu-lagu,mengadakan pidato dan membuat tulisan atau gam 

bar yang melanggar kesusilaan yang dilakukandi muka umum  

2) Tdak memenuhi kewajibannya menurut UU untuk melaporkan pada pejabat 

catatan sipil tentang kelahiran dan kematian 

3) Terang dalam keadaan mabuk di jalan umum 

4) Seorang pejabat catatan sipil sebelum melangsungkan perkawinan dan minta 

diberikan padanya bukti-bukti atau keterangan yang diharuskan menurut 

aturan-aturan undang-undang. 

5) Melakukan perjudian 

6) Tidakizin kepada polisi atau intansi terkait ketika mengadakan pesta atau 

keramaian di tempat umum. 

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan di tunjuka nomor… 

A. 1),2) dan 6) 

B. 1),3) dan 5) 

C. 1),5) dan 6) 

D. 2),3) dan5) 

E. 2),4) dan5) 

17. Partisipasi masyarakat dalam bidang perlindungan dan penegakan hukum akan 

sangat berkembang pesat apabila didukung dengan ….. 

A. Sosialisasi hukum sejak dini 

B. Jelasnya penegakan hukum 

C. Adanya  polisi yang tegas dan profesional 

D.  Hukum yang memihak rakyat kecil 
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E. Pemberian hukum yangberat bagi para pelanggar hukum 

18. UUD RI 1945 pasal 30 menekankan bahwa usaha pertahanan dan keamanan 

negara merukan tugas dari …………sebagai kekuaatanutama 

A. Seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat 

B. TNI 

C. Kejaksaan Agung 

D. TNI dan Polisi 

E. Seluruh rakyat Indonesia 

19. Memalsukan uang,membuat riuh pada malam hari, dan tanpa izin mengadakan 

pesta merupakan pelanggaran-pelanggaran yang sering kita jumpai yang pada 

umumnya melanggar….. 

A. Ketertibanumum 

B. Jabatan/pekerjaan 

C. Lingkungan hidup 

D. Keamanan umum 

E. Kesusilaan 

20. Indonesia menganut paham………untuk menghindari penumpukan kekuasaan 

pada seseorang atau suatu lembaga sehingga menimbulkan kecenderungan 

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) 

A. Kekuasan pada MPR 

B. Otonomi daerah 

C. Perlindungan dan penegakan HAM 

D. Demokrasi liberal. 

E. Trias politica. 
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Penilian Pengetahuan (Essay) 

    B.Esay 

Jawablah pertanyaan –pertanyaan di bawah ini 

1. Jelaskan sifat-sifat dari hukum. 

2. Apakah yang menjadi ciri khas hukum di Indonesia 

3. Tuliskan secara urut hierarki hukum yang ada di Indonesia. 

4. Jelaskan maksud dari pernyataan bahwa KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas 

pemberantasan korupsi dari lembaga yang telah ada sebelumnya. 

5. Apakah pengertian hukum pidana  

6. Mengapa masyarakat perlu melindungi dan menegakkan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat? 

7. Tuliskan pelanggaran-pelanggaran yaang dilakukan masyarakat dalam poin pelanggaran 

terhadap ketertiban umum. 

8. Sebutkanlah pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dalam bidang politik dan hukum di 

Indonesia 

9. Jelaskan sanksi-sanksi pelanggaran hukum yang ada di Indonesia 

10. Apa yang anda dapat lakukan sebagai seorang pelajar untuk melindungi dan menegakan hukum 

di Indonesia. 
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3.23 Menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance. 

4.23. Menyaji hasil analisis tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai good governance. 
 

KD/INDIKATOR SKKN 

            - 

KD/INDIKATOR IDUKA 
           - 

 

 
 

 

BAB 3 

Pelaksanaan Pemerintahan Sesuai dengan Karakteristik Good 

Governance 

A. Hakekat Good Governence 

Istilah good vernence pertama kali dipopulerkan oleh Bank Dunia ( World Bank) 

dalam laporan-laporannya mengenai pembangunan di Negara-negara Afrika 

berkenaan dengan pemberian bantuan-bantuan kepada Negara-negara berkembang 

pada umumnya. Good Governence kemudian menjadi kebutuhan bagi setiap Negara 

terkait dengan makin kuatnya tuntutan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan 

yang bebas dari kurupsi,kolusi,dan npotisme ( KKN) 

1. Pengertian Good Governence 

Good governance merupakan istilah dalam bahasa Inggris. Good governance 

berasal dari gabungan kata governance pada umumnya diartikan sebagai “Pengelolaan 

pemerintahan yang baik” atau “penyelenggaraan yang baik” atau tata kelola 

pemerintahan-pemerintahan yang baik”. Bank Dunia sendiri tidak memberikan 

definisi mengenai hal ini,tetapi hanya merujuk pada beberapa ciri mengenai apa yang 

disebut good governance itu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud itu harus dapat 

diperkirakan,terbuka,serta proses pengambilan kebijaksanaannya bebas dari 

kecurigaan dan bias dipertanggung jawabkan. Tata pemerintahan yang semacam itu 

harus akuntabel,transparan,terbuka,menerima perbrdaan,mengontrol masyarakat serta 

menegakan rule of law secara eklusif. 

Terdapat sejumlah pengertian mengenai good governance,antara lain sebgagai 

berikut. 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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a) Menurut UNDP (United Nations Development Programme) dalam dokumen 

kebijakkannya yang berjudul “Governence and Sustainable Human Development” 

good governance adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara 

negara,sector swasta dan masyarakat dalam prinsip-prinsip partisipasi,supremasi 

hokum,transparansi,cepat tanggap,membangun consensus,kesetaraan,efektif dan 

efisien,bertanggung jawab,serta bervisi strategis. 

b) Menurut badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM 

RI,good governance dapat diartikan secara luas sebagai sesuatu tata penyelengga 

raan pemerintahan yang baik di suatu negara. Adapun dalam arti sempit,good 

governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama berkaitan 

dengan pelaksanaan fungsi administrasi Negara. 

2. Prinsip- prinsip Good Governence 

Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance tidak dapat dilepaskan 

dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraannya. Ada beberapa pendapat mengenai 

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,antara lain sebagai berikut. 

a. Menurut UNDP 

Menurut UNDP,prinsip-prinsip good governance meliputi hal-hal berikut. 

1)  Partisipasi masyarakat . Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam penga 

mbilan keputusan,baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwaki 

lan yang syah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh itu di 

bangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta 

kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif. 

2) Tegaknya supremasi hokum ( rule of law). Hokum harus adil dan diberlakukan 

tanpa pandang bulu,termasuk didalamnya hokum-hukum yang menyangkut hak 

asasi manusia. 

3) Tansparansi . seluruh proses pemerintahan perlu dapat diakses  oleh pihak-pihak 

yang beekepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat 

dipahami dan dipantau. 

4) Daya tanggap. Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk 

melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) . 

5) Berorentasi pada konsensus. Pemerintah yang baik harus dapat menjembatani 

berbagai kepentingan yang berbeda demi terbangunnya kesepakatan menyeluruh 

akan apa yang dianggap terbaik bagi kelompok –kelompok masyarakat. 

6) Kesetaraan dan berkeadilan (equaity). Semua warga masyarakat mempunyai kesem 

patan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. 
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7) Efektifitas dan efisiensi. Hasil proses pemerintahan sesuai kebutuhan warga masya 

rakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal 

mungkin. 

8) Akuntabilitas. Para pengambil keputusan bertanggung jawab,baik kepada masyara 

kat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. 

9) Visi strategis. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang lua dan 

jauh ke depan atas tata pememerintahan yang baik dan pembangunan manusia. 

b. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bapenas) 

     Menurut Bapenas,prinsip-prinsip good governance adalah sebagai berikut. 

1) Mempunyai pandangan jauh ke depan (visionary) 

Wawasan ke depan mengandung pengertia adanya pemahaman mengenai permasa 

lahan,tantangan,dan potensi yang dimiliki oleh suatu unit pemerintahan. Selain itu 

mampu merumuskan gagasan-gagasan ddngan visi dan misi untuk perbaikan 

maupun pengembangan pelayanan dan menuangkannya dalam strategi pelaksana 

an,rencana kebijakan,dan program-program kerja ke depan bekaitan dengan 

bidang tugasnya. 

 Semua kegiatan pemerintahan berupa pelayanan public dan pembangunan 

diberbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi tertentu diertai 

strategi implementasi yang jelas. Lembaga-lembaga pemerintahan pusat dan 

daerah perlu memiliki rencana strategis sesuai dengan bidang tugas masing-

masing sebagai pegangan dan arah pemerintahan di masa mendatang. Program 

pembangunan nasional (propenas),Program Pembangunan Daerah,Rencana 

strategi Departemen/Lembaga /Dinas merupakan wujud dari prinsip tata 

pemerintahan yang mempunyai pandangan jauh ke depan. Jangkauan waktu 

pembangunannya pun tidak hanya sesaat,tetapi berpikir jauh ke depan. Hal ini 

karena pada periode tertentu akan terjadi pergantian orang yang duduk di 

pemerintahan sebagai konsekuensi pemilihan,seperti pemilihan presiden,kepala 

daerah tingkat provinsi dan kepala daerah tingkat kabupaten kota. Namun siapa 

pun pemegang pemerintahan tetap dapat melanjutkan program jangka panjang 

sebagai upaya implementasi visi pemerintahan yang berdaulat sebelumnya. 

2) Tata pemerintahan yang bersifat terbuka ( Transparansi)  

Transparansi dalam pemerintahan merupakan konsekuensi dari pelaksanaan 

system demokrasi,ketika setiap kebijakan public harus diketahui secara terbuka 

oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulkatan tertinggi. Masyarakat berhak 

mendapatkan informasi mengenai proses pembentukan dan pelaksanaan setiap 

kebijakan publik pemerintah. Masyarakat bahkan berhak mengawasi kebijakan 

public tersebut. 
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 Dalam kontek ini,aparat pemerintahan seharusnya bersedia secara terbuka dan 

jujur memberikan informasi yang dibutuhkan public. Upaya pembentukan masyara 

kat transparansi,forum komunikasi langsung dengan ekskutif dan dengan 

nlegislatif,wadah komunikasi dan informasi lintas pelaku melalui media cetak 

maupun elektronik,merupakan contoh wujud  nyata dari prinsip tata pemerintahan 

yang bersifat transparan. 

3) Tata Pemerintahan yang cepat tanggap (responsif) 

Karakteristik ini dibutuhkan karena selalu ada kemungkinan munculnya situasi 

yang tidak terduka. Atau adanya perubahan yang cepat dari kebutuhan masyarakat 

akan pelayanan public ataupun yang memerlukan suatu kebijakan. Karakteristik 

ini juga dibutuhkan karena tidak ada rancangan yang sempurna sehingga berbagai 

prosedur dan mekanisme baku dalam rangka pelayananan publik perlu segera 

disempurnakan atau diambil langkah-langkah penanganan segera. Bentuk 

nyatanya dapat berupa tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat sampai 

dengan adanya unit yang khusus menangani krisis dan pengambilan keputusan ser 

ta tindak lanjutnya selalu dilakukan dengan cepat. 

 Aparat juga harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus menindaklan 

jutinya dalam bentuk peraturan /kewajiban,kegiatan,proyek,atau program yang 

diusulkan. Wujud nyata dari prinsip tata pemerintahan yang reponsif antara lain 

adalah penyediaan pusat pelayanan bagi keluhan masyarakat,pusat pelayanan 

masyarakat dalam hal-hal yang bersifat kritis dan gawat,kontak saran,surat pemba 

ca dan tanggapannya,serta berbagai bentuk tanggapan  eksekutif dan legislative 

dalam forum-forum pertemuan publik. 

4) Tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel) penerapan prinsip akuntabi 

litas atau bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan diawali pada 

saat penyusunanan program pelayanan public xdan pembangunan 

(programaccaountability) pembiyaanya (fiscal accountability),pelaksanaan,serta 

pemantauan dan penilaiaanya (process accountability ) sehinga program tersebut 

dapat memberikan hasil atau dampak seoptimal mungkin sesuai dengan sasaran 

atau tujuan yang dintetapkan. Para penyelenggara pemerintahan menerapkan 

prinsip akuntabilitas dalam hubungannya dengan masyarakat atau publik  

(outwards accountability) ,dengan aparat bawahan yang ada di dalam intansi peme 

rintahan itu sendiri ( downwards accountability) dan pada atasan mereka (upwards 

accountability). 

 Bedasarkan subtansinya,prinsip bertanggung jawab atau akuntabel mencakup 

akuntabilitas administratrif,seperti penggunaan system dan prosedur tertentu 

(administratrif accountability),akuntabilitas hokum (legal accountability) ,akunta 

bilitas antara eksekutif kepada legislatif (political accountability) ,akuntabilitas 

professional,serta penggunaan metode dan teknik tertentu ( professional account 

tability) dan akuntabilitas moral (ethical accountability) apabila semua yang 
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dinyatakan tersebut dapat dipenuhi,akan tumbuh kepercayaan terhadap aparat dan 

keandalan lembaga pemerintahan yang ada. 

5) Tata pemerintahan nyang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi.  

Pemberian pelayanan public dan pembangunan membutuhkan aparat pemerintahan 

yang memeilki kualifikasi tertentu dengan profesionalisme ysng sesuai. Maka dibu 

tuhkan upaya untuk menempatkan aparat secara tepat,dengan mempehatikan 

kecocokan antara tuntutan pekerjaan dan kualifikasikemampuan dan profesio 

nalisme. Tingkat kemampuan dan profesionalisme aparat tersebut perlu terus 

dinilai kembali. Berdasarkan penilaian tersebut,dapat dilakukan peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia sesuai tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab 

melalui,pendidikan,pelatihan,lokakarya,dan sebagainya. 

 Wujud nyata prinsip kompetensi dan profesionalisme dapat dilihat dari upaya 

penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan 

profesionalisme sumber daya manusia yang ada. Selain,itu dapat dilihat darin 

upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

6) Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan 

efektif. 

Agar dapat meningkatan kinerja tata pemerintahan dibutuhkan dukungan struktur 

yang tepat. Oleh karena itu,pemerintahan,baik pusat maupun daerah,dari waktu ke 

waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan periubahan 

structural sesuai dengan tuntutan perubahan,seperti menyusun kembali struktur 

kelembagaan secara keseluruhan dan menyusun jabatan dan fungsi yang lebih 

tepat. Selain itu,pemerintah yang ada juga harus sekalu berusaha optimal dengan 

me manfaatkan dana sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien. Dalam kon 

teks ini, harus ada upaya untuk selalu menilai efektivitas dan efisien pemanfaatan 

sumber daya yang tersedia. 

7) Tata pemerintahan yang terdesentralisasi 

Upaya mendelegasikan kewenangan pusat kepada daerah untuk dapat mengurusi 

rumah tangganya telah dilakukan diseluruh Indonesia. Namun,pendelegasian kewe 

nangan tersebut harus juga dilakukan di daerah,seperti pendelegasian wewenang 

oleh bupati/walikota kepada dinas-dinas atau badan/lembaga teknis yang ada di 

bawahnya,agar mereka memiliki keleluasaan yang cukup untuk memberikan 

pelayanan public dan menyukseskan pembangunan di daerah. Wujud nyata dari 

prinsip tata pemerintahan yang terdesentralisasi adaalah pemberian kewenangan 

yang luas disertai sumber daya pendukung kepada lembaga dan aparat yangb ada 

di bawahnya untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah yang 

dihadapi. 
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8) Tata pemerintahan yang demokratis dan berorentasi pada consensus. 

Perumusan kebijakan tentang pelayanan publik dan pembengunan di pusat dan 

daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi,dan tidak dilakukan sepihak oleh 

eksekutif. Dalam konteks ini wakil-wakil rakyat di DPR/DPRD diberi akses untuk 

secara aktif menyuarakan kepentingan masyarakat,dan menindaklanjuti aspirasi 

mereka sehingga terwujud secara nyata. Keputusan-keputusan yang diambil,baik 

oleh lembaga eksekutif,legislative maupun antar lembaga eksekutif dan legislative 

harus didasarkan pada consensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-

benar merupakan keputusan bersama. 

9) Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat. 

Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar dalam penyelenggaraan pemerinta 

han dapat mengenal lebih dekat warganya,bagaimana kehidupan warganya sehari-

hari,masalah yang dihadapi,cara atau jalan keluar yang di sarankan,maupun apa 

yang dapat mereka sumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. 

 Keikut sertaan warga masyarakat dalam forum pertemuan public dan keaktifan 

warga dalam menyumbangkan pikiran dan saran-saran menunjukkan bahwa uru 

san pemeintahan juga menjadi urusan warga dan bukan semata urusan birokrat. 

Meski demikian,harus diakui bahwa tidak mudah mengikut sertakan semua lapisan 

masyarakat dalam suatu forum sekaligus. 

 Jalan keluar yang diusulkan adalah memberi akses kepada wakil-wakil dari 

berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi menyuarakan kepentingan kelom 

pok yang diwakilinya. Para wakil masyarakat juga dapat mengajukan usul serta 

pikiran dalam forum-forum atau mekanisme pengambilan kebijakan public yang 

memberi akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Selain itu 

dapat diberikan fasilitas berupa pelatihan atau lokakarya kepada wakil-wakil 

kelompok masyarakat agar mampu merumuskan cara mengungkapkan yang tepat  

dalam forum-forum atau saluran public yang ada. 

10) Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat. 

Dalam rangka mewwujudkan tata pemerintahan yang baik,pembangunan masya 

rakat madani dan khususnya dalam rangka otonomi daerah,peranan swasta dan 

masyarakat sangatlah penting. Oleh karena itu,masyarakat dan sector swasta harus 

diberdayakan lewat pembentukan kerja sama atau kemitraan antara pemerintah 

dan swasta,pemerintah dan masyarakat, dan antara swasta dan masyarakat. 

Kemitraan ini harus didasarkan kepada kebutuhan yang nyata (demend driven). 

Sector swasta sering kali sulit tumbuh karena mengalami hambatan birokratis, 

seperti sulitnya memperoleh berbagai izin usaha. Hambatan birokratis semacam 

ini dapat diakhiri antara lain dengan pembentukan pelayanan satu atap dan 
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pelayanan terpadu. Dengan dmikian,wujud nyata dari  prinsip adalah pembentukan 

kemitraan dan pernbaikan system pelayanan kepada masyarakat dan sector swasta. 

11) Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hokum 

Dalam pemberian pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan sering kali ter 

jadi pelanggaran hukum,seperti penyalah gunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi 

kolosi,dan nepotisme,serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks 

ini,siapa saja yang melanggarnya harus diproses dan ditindak secara hokum sesuai 

dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Wujud nyata dari supre 

masi hokum antara lain mencakup upaya  pembentukan peraturan perundang-

undangan,pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hokum,penuntasan kasus 

KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran hokum,dan pengembangan 

budaya hokum. 

12) Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan. 

Kesenjangan ekonomi menunjukkan adanya kesenjangan tingkat keejahteraan 

merupakan isu penting saat ini. Kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan 

antara pusat dan daerah,antar daerah,maupun antar golongan pendapatan,merupa 

kan salah satu lambatnya proses pemulihan ekonomi dewasa ini. Banyak daerah 

dihuni oleh penduduk dari etnis bahkan agama yang berbeda. Akbatnya,kesenja 

ngan menjadi isu yang sangat rawan terhadap disintegrasi bangsa. Langkah atau 

upaya yang dilakukan untuk mengurangi berbagai kesenjangan ini merupakan 

wujud nyata dari prinsip tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengura 

ngan kesenjangan. 

13) Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada tuntutan pasar. 

Bantuan pemerintah unrtuk mengembangkan perekonomian masyarakat seering 

kali tidak diikuti oleh pembangunan atau pemantapan mekanisme pasar. Dalam 

jangka panjang,bantuan tersebut menimbulkan distorsi dalam perekonomian serta 

meminggirkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu dari kegiatan ekonomi. 

Upaya pengaitann kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar,baik didaerah 

ataupun antara daerah,merupakan contoh nyata penerapan prinsip tata pemerin 

tahan yang memiliki komitmen pada pasar. 

14) Tatab pemerintahan yang mempinyai komitmen dengan lingkungan hidup 

Masalah lingkungan hidup dewasa ini  telah berkembang menjadi isu yang snagat 

penting,baik pada tataran nasional maupun internasional. Hal ini berakar pada 

kenyataan bahwa daya dukung lingkungan huidup semakin lama semakin menurun 

akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Lahan-lahan kritis semakin tambah 

akibat pertumbuhan penduduk,penebangan hutan dilakukan secara liar dan 

pembakaran hutan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 
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Pada akhirnya,hal tersebut mendatangkan ancaman,banjir,tanah longsong,dan 

mengeringnya sumber air bagi penduduk. Sementara di kota,pembangunan yang 

berorentasi pada industry menimbulkan masalah polusi udara,air,dan suara bagi 

penduduk kota,termasuk pelanggaran pihak tertentu yang membangun di daerah-

daerah yang telah dilarang,seperti daerah serapan air dan jalur hijau. Kewajiban 

penyususnan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsisten\,program 

reboisasi,penegakakan hukum lingkungan secara konsisten,dan pengaktifan 

lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan merupakan contoh perwujudan 

tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup. 

3. Ciri-ciri Good Governence        

Selain prinsip,good govenence juga memilki ciri-ciri.Seperti telah dipelajari di 

kelas X ,Laode Ida menyataan ciri-ciri good governance adalah sebagai berikut; 

a) Terwujudnya interaksi yang baik antara ,swasta,dan masyarakat,terutama 

bekerja sama dalam pengaturan kehidupan social politik dan sosio-ekonomi. 

b) Komunikasi,yakni adanya jaringan multi system (pemerintah,swasta,dan 

masyarakat)yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang 

berkualitas. 

c) Proses penguatan didri sendiri (self enforcing process),yakni ada upaya untuk 

mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam 

kiondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. 

d) Keseimbangan kekuatan (balance of forces),yakni dalam rangka menciptakan 

pembangunan yang berkelanjutan,ketiga elemen yang ada menciptakan 

dinamika,kesatuan dalam kompleksitas,harmoni,dan kerja ssama 

e) Interdependensi,yakni menciptakan saling kebergantungan yang dinamis antara 

pemerintah,swasta,dan masyarakat melalui koordinasi yang difasilitasi. 

B. Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik  

Pelaksanaan atau implentasi tata kelola pemerintahan yang baik atau good 

governance memerlukan dasar-dasar yang tepat. Pada bagian ini,akan dibahas asas 

umu,karakteristik,syarat,serta peraturan perundang-undangan terkait good 

governance di Indonesia. 

1. Asas Umum dan KarakteristikGood Governence 

a. Asas umum good governance 
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Merujuk pada UUNo.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang 

bersih dan bebas dari korupsi,kolusi,dan Nepotisme,disebutkan bahwa asas-asas 

umum penyelenggaraan Negara yang baik meliputi hal-hal berikut. 

1) Asas kepastian hokum,yaitu asas dalam Negara hokum yang mengutamakan 

landasan peraturan perundang-undangan kepatuhan dan keadilan dalam setiap 

kebijakan penyelenggara Negara. 

2) Asas tertib penyelenggaraan Negara,yaitu asas yang menjadi landasan 

keteraturan,keserasian,dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan 

Negara. 

3) Asas kepentingan umum,yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum 

dalam cara aspiratif,akomodatif,dan selektif. 

4) Asas keterbukaan,yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mempe roleh 

informasi yang benar,jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelengga raan 

nnegara dengan tetap memperhatikan perlindungan asas hak asasi pribadi, 

golongan dan rahasia Negara. 

5) Asas proporsionalitas,yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban penyelenggara Negara 

6) Asas profesionalitas,yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan 

kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7) Asas akuntabilitas,yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepa da 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Karakteristik Good Governence 

 Berdasarkan UNDP,good governance memiliki karakteristik,yaitu sebagai berikut  

1) Mengikutsertakan semua warga Negara  

2) Transparan dan bertanggung jawab 

3) Efektif dan adil 

4) Menjamin adanya supremasi hokum 

5) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik,social,dan ekonomi didasarkan pada 

consensus masyarakat 

6) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemahdalam proses 

pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembengunan. 

Adapun Wordl Bank atau Bank Dunia mengungkapkan sejumlah karakteristik 

good governance,yaitu sebagai berikut. 

1) Masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris 

2) Terbuka 

3) Pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi 

4) Eksekutif yang bertanggung jawab 

5) Birokrasi yang professional 

6) Adanya aturan hokum. 
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2. Persyaratan dan Penompang  Good Governence  

a. Persyaratan good governance 

 Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik,diperlukan 

beberapa persyaratan,antara lain sebagai berikut. 

1) Akuntabilitas public terwujud 

Pemerintah dapat mempetanggungjawabkan kepada masyarakat semua kegiatan 

yang dilakukan. 

2) Sistem informasi terjamin 

Akses informasi dapat terjamin sehingga berbagai kebijakan pemerintah dapat 

diakses oleh masyarakat. 

3) Manajemen sector public efisien 

Berbagai teknik manajemen di lingkungan administrasi pemerintah hadir dan 

dipelajari serta dilakukan desentralisasi administrasi pemerintah 

4) Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dilakukan secara transparan 

Masyarakat dapat menjalankan hak untuk mengetahui keputusan dalam pembuatan 

dan pelaksanaan kebijakan pemerintah 

5) Perangkat hokum memadai 

Terdapat berbagai peraturan yang mendukung pelaksanaan good governance.  

b. Penompang good governance 

Good governance hanya bermakna apabila keberadaannya di topang oleh lembaga-

lembaga yang melibatkan kepentingan public. Lembaga-lembaga tersebut adalah 

Negara, sector dunia usaha/swasta,dan masyarakat. 

1) Negara 

Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan Negara antara lain sebagai berikut. 

a) Menciptakan kondisi politik,ekonomi,dan social yang stabil 

b) Membuat peraturan yang efektif dan adil 

c) Menyediakan pelayanan public yang efektif dan akuntabel 

d) Menegakkan HAM 

e) Melindungi lingkungan hidup 

f) Menjaga standar kesehatan dan keselamatan public 

2) Sector dunia usaha/swasta 

Tindakan yang dapt dilakukan sector dunia usaha/swasta antara lain. 

a) Menjalanan sector industry sesuai kemampuan 

b) Menciptakan lapangan kerja di berbagai wilayah 

c) Menyediakan insentif bagi karyawan 

d) Meningkatkan standar kehidupan masyarakat 

e) Memelihara lingkungan hidup 

f) Menaati peraturan-peraturan yang ada dan terkait 

g) Melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat 

h) Menyediakan kredit bagi pengembangan usaha kecil dan menegah 

3) Masyarakat. 

Tindakan yang dapat  dilakukan masyarakat antara lain sebagai beikut. 

a) Melindungi hak masyarakat. 
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b) Memengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dan telah dilakukan 

c)  Menjalankan fungsi check and balance dengan pemerintah. 

d) Mengawasi kinerja pemerintah dan melaporkan bila terjadi penyalah gunaan 

wewenang. 

e) Mengembangkan sumberdaya manusia. 

Good governece sepatutnya menciptakan sinergi antara sector pemerintah 

yang menyediakan berbagai perangkat aturan dan kebijakan, sector dunia 

usaha/swasta yang menggerakkan roda perekonomian, dan sktor masyarakat 

yang melakukan aktifitas swadaya guna mengembangkan sumberdaya manusia 

dan mengawasi kebijakan pemerintah. 

3. Peraturan Perundang-undangan Good Governence di Indonesia  

Agar implementasi good govenence atau pemrintahan yang baik dapat terlak 

sana, di Indonesia,terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait 

antara sebagai berikut. 

a) Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara 

yang bersih dan bebas korupsi dan nepotisme  

Berikut beberapa pasal Tap MPR RI Nomor XI /MPR/1998 yang 

mendorong terciptanya pemerintahan yang baik. 

Pasal 2 

(1)  Penyelenggaraan Negara pada lembaga-lembaga eksekutif,legislative, dan 

yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan ber 

tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan Negara. 

(2)  Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut,penyelenggara Negara 

harus jujur, adil,terbuka dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari 

praktik korupsi,kolusi, dan nepotisme. 

Pasal 3 

(1) Untuk menghindarkan praktik-praktik korupsi,kolusi,dan nepotisme, 

seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelengga 

raan Negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengum 

kan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. 

(2) Pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas 

dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh kepala negara yang ke 

anggotaannya terdiri dari pemerintah dan masyarakat. 
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(3) Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara konsisten 

undang-undang tindak pidana korupsi. 

Pasal 4  

 Upaya pemberaantasan korupsi,kolusi,dan nepotisme harus dilakukan 

secara tegas terhadap siapun juga, dan kroninya maupun pihak swasta/kong 

longmerat termasuk mantan presiden. 

b)  Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara 

yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme 

Dalam UU tersebut bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik 

meliputi asa kepastian hokum, asas tertip penyelenggaraan Negara, asas 

kepentingan umum,asas keterbukaan,asas proporsional ,asas profesionalitas, 

dan asas akuntabilitas. 

c)  UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 

Dalam pasal 20 ayat (1) undang-undang tersebut tertulis bahwa penyeleng 

garaan pemerintah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang 

terdiri atas asas kepastian hokum,asa terib penyekenggara Negara, asas kepenti 

ngan umum,asas keterbukaan, asas proporsionslitas, asas profesionalitas, asas 

akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektifitas. 

d) UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Dalam Pasal 6 No.10 Tahun 2004 diatur mrngenai good governance di bidang legislasi,yaitu 

materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas-asas sebagai berikut. 

1) Asas pengayoman yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi 

memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. 

2) Asas kemanusiaan,yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan 

martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 

3) Asas kebangsaan 

4) Asas kekeluargaan 

5) Asas kenusantaraan 

6) Asas Bhinneka Tunggal Ika 

7) Asas keadilan 

8) Asas ketertiban dan kepastian hokum. 

e)  UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Perhatikan paling tidak pasal 2 dan pasal 3. Pada pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan 

kebijakan dan manajemen aparatur sipil Negara (ASN) berdasarkan pada asas-asas berikut. 

1) Kepastian hokum 

2) Profesionalitas 
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3) Proporsionalitas 

4) Keterpaduan 

5) Delegasi 

6) Netralitas 

7) Akuntabilitas 

8) Non diskriminatis dll. 

C. Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang 

Baik 

  Peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

atau good governance dapat dibahas dalam partisipasi masyarakat dan pemerintahan 

yang terbuka. 

1. Partisipasi Masyarakat. 

Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance 

adalah partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai proses yang melibatkan 

masyarakat umum  dalam pengambilan keputusan,perumusan,pelaksanaan,dan 

pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ,pembangunan,serta 

pembinaan masyarakat. 

2. Pemerintahan yang terbuka 

Prinsip lain good governance adalah transparansi atau keterbukaa informasi. 

Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang 

transparan,terbuka,dan partisipasional. Hal ini mencakup seluruh proses 

pengelolaan sumber daya public sejak dari proses pengambilan keputusan, 

pelaksanaan,serta evaluasinya.   

Terdapat lima hal yang menjadi persyaratan dari pemerintah yang terbuka atau 

transparan,yaitu sebagai berikut. 

a) Hak untuk memantau perilaku pejabat public dalam menjalankan peran publiknya. 

b) Hak untuk memperoleh informasi . 

c) Hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan public 

d) Kebebasan berekpresi yang salah satunya diwujudkan dengan adanya kebebasan 

pers. 

e) Hak untuk memajukan keberatan terhadap penolakan atas hak-hak yang ditolak. 
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A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

BAB 3 

Pelaksanaan Pemerintahan Sesuai dengan Karakteristik Good 

Governance 

Evaluasi  

Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang. 

1. Good governance adalah tata pemerintahan yang dijalankan pemerintah,swasta, 

dan rakyat secara seimbang,tidak sekedar jalan, tetapi harus masuk kategori 

yang baik. Pernyataan tersebut merupakan pengertian good governance 

menurut….. 

A. World Bank 

B. UNDP  

C. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM 

D. Badan Perencanaan Pembangunan Nasuonal 

E. Lembaga Administarsi Negara 

2. Perhatikan pernyataan berikut. 

1) Berorientasi pada consensus 

2) Efektivitas dan Efisien 

3) Akuntabilitas 

4) Komitmen pada pengurangan kesenjangan 

5) Daya tanggap 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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Prinsip good governance menurut UNDP ditunjukkan nomor….. 

A. (1), (2), (3), dan (4) 

B. (1), (2), (3),dan (5) 

C. (1), (2), (4),dan (5) 

D. (1), (3), (4),dan (5) 

E. (2), (3),(4),dan (5) 

3. Pada implementasi tata kelola pemerintahan yang baik terdapat asas umum 

penyelenggaraan Negara yang merujuk pada undang-undang. Asas rersebut me 

ngutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara. Asas 

yang dimaksud adalah… 

A. Keterbukaan 

B. Proporsionalitas 

C. Profesionalitas 

D. Akuntabilitas 

E. Kredibilitas 

4. Menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggara 

Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peratu ran 

perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan 

terkait asas…… 

A. Akuntabilitas 

B. Kredibilitas 

C. Proporsionalitas 

D. Keterbukaan 

E. Kepentingan umum 

5. Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 

pengendalian penyelenggaraan Negara adalah asas…. 

A. Keteraturan bernegara 

B. Kepentingan umum 

C. Keterbukaan 

D. Kepastian hokum 

E. Tertib penyelenggaraan Negara 

6. Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi,dan nepotis 

me merujuk pada UU RI nomor…. 

A. 18 tahun 1998 

B. 18 tahun 1999 

C. 28 tahun 1998 

D. 28 tahun 1999 

E.  29 tahun 1999 

7. Bulan April 2019 merupakan puncak pesta demokrasi lima tahunan bagi masya 

rakat Indonesia. Masyarakat memilih DPR,DPD,Presiden. KPU sebagai 

penyelenggara pemilu memberikan informasi yerbuka terkait perhitungan dan 
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hasil dari pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden di seluruh wilayah 

Indonesia. Pernyataan tersebut terkait dengan asas…. 

A. Tertib penyelenggara Negara 

B. Kepentingan umum 

C. Keterbukaan 

D. Proporsionalitas 

E. Profesionalitas 

8. Perhatikan pernyataan berikut 

1) Transparan dan bertanggung jawab 

2) Efektif dan adil 

3) Pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi 

4) Menjamin adanya supremasi hokum 

5) Mengikutsertakan semua 

Karakteristik good governance menurut UNDP ditunjukkan nomor… 

A. (1),(2),(3),dan (4) 

B. (1), (2),(3),dan (5) 

C. (1),(2),(4),dan (5) 

D. (1),(3),(4),dan (5) 

E. (2),(3),(4),dan (5) 

9. Menciptakan saling kebergantungan yang dinamis antara pemerintah,swasta, 

dan masyarakat melalui koordinasi yang difasilitasi disebut sebagai asas…. 

A. Komunikasi 

B. Keseimbagan kekuatan 

C. Proses penguatan diri 

D. Keterbukaan 

E. Interdependensi 

10. Berikut yang merupakan salah satu ciri good governance adalah… 

A. Bekerja secara naluriah 

B. Interdependensi 

C. Birokratisme 

D. Komunikasi antar masyarakat 

E. Sentralisme 

11. Keberhasilan penyelenggara tata pememerintahan yang baik sangat ditentukan 

oleh keterlibatan… 

A. Pemerintah secara menyeluruh 

B. Pemerintah dan pihak swasta 

C. Pemerintah dan masyarakat 

D. Aparatur p;emerintah,masyarakat, dan pihak swasta 

E. Pemerintah, masyarakat, dan pihak dalam negeri 

12. Berikut yang tidak termasuk tindakan warga Negara dalam mewujudkan keber 

hasilan good governance adalah….. 

A. Berperan pasif terhadap jalannya pemerintah 
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B. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan 

kepentingan masyarakat 

C. Memberikan aspirasi dengan menggunakan haknya dalam menyampaikan 

pendapat 

D. Memenuhi kewajiban sebagai warga Negara dalam membayar pajak 

E. Menjalankan fungsi check an balance dengan pemerintah. 

13. Penyelenggara Negara pada lembaga-lembaga eksekutif,legislatif,dan yudikatif 

harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab 

kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Hal ini merupakan ketetapan MPR RI 

nomor XI/MPR/1998 Pasal…. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

14. Berikut iniyang tidak terkait dengan peraturan perundang-undangan good gover 

nence. Adalah undang-undang RI nomor… 

A. 28 Tahun 1999 

B. 10 Tahun 2004 

C. 32 Tahun 2004 

D. 5 Tahun 2004 

E. 5 tahun 2014 

15. Perhatikan pernyataan berikut 

1) Menegakkan HAM 

2) Melindungi lingkungan hidup 

3) Menciptakan kondisi politik,ekonomi, dan social yang stabil 

4) Menjalankan sector industry sesuai kemampuan 

5) Membuat peraturan yang efektif dan adil 

Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan Negara dalam mewujudkan good 

governance ditunjukkan nomor…. 

A. (1),(2),(3), dan (4) 

B. (1),(2),(3), dan (5) 

C. (1),(2),(4), dan (5) 

D. (1),(3),(4), dan (5) 

E. (2),(3),(4), dan (5) 

16. Setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindu 

ngan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Pernyataan tersebut 

merupakan pengertian dari asas….. 

A. Kebangsaan  

B. Kemanusiaan 

C. Keadilan 

D. Pengayoman 

E. Keseimbagan 
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17. Pada UU No.32 Tahun 2004 tertulis bahwa penyelenggara pemerintah berpedo 

man pada asas umum penyelenggaraan Negara yang terdiri atas asas kepastian 

hokum,asas tertib penyelenggara Negara,asas kepentingan umum,asas keterbu 

kaan,asas proporsionalitas,akuntabilitas. Pernyataan tersebut terdapat pada 

pasal.. 

A. 19 ayat (1) 

B. 19 ayat (2) 

C. 20 ayat (1) 

D. 20 ayat (2) 

E. 20 ayat (3) 

18. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman 

penduduk,agama,suku dan golongan,kondisi khusus daerah kehidupan berma 

syarakat,berbangsa dan bernegara. Pernyataan tersebut merupakan asas…. 

A.  Keadilan 

B. Kekeluargaan 

C. Pengayoman 

D. Kemanusiaan 

E. Bhineka Tunggal Ika 

19. Berikut ini yang bukan merupakan peran sector dunia/swasta dalam menopang 

good governance adalah… 

A. Menaati peraturan-peraturan yang ada dan terkait 

B. Memelihara lingkungan hidup 

C. Menciptakan lapangan kerja di berbagai wilayah 

D. Menyediakan insentif bagi karyawan 

E. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan pemerintah 

20. Prinsip good governance pertama kali dipopulerkan oleh …. 

A. UNDP 

B. World Bank atau Bank Dunia 

C. Bintoro tjokroamidjoyo 

D. Kasha Nisyar 

E. Departemen Hukum dan HAM. 
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D. Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

II Uraian 

Jawabalah pertanyaan-pertanyaan dengan jelas dan ringkas. 

1. Jelaskan pengertian good governance 

2. Tuliskan empat prinsip akuntabilitas good governance 

3. Tuliskan siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan good governance 

4. Tuliskan lima prinsip good governance menurut Bappenas. 

5. Tuliskan lima pernyataan dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan 

yang baik 

6. Tuliskan karakteristik good governance menurut World Bank 

7. Jelaskan dan tuliskan perilaku korupsi,kolusi,dan nepotisme. 

8. Apa saja yang dapat dilakukan sebagai warga Negara untuk mewujudkan goog 

governance? 

9. Tuliskan lima hal yang menjadi persyaratan dari pemerintah yang terbuka dan 

transparan. 

10. Tuliskan tiga contoh konkret tentang aparatur Negara yang akuntabel dan 

efektif.   
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3.24. Menganalisis pengaruh kemajuan Iptek terhadap bangsa dan Negara dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika 

4.24 Menyaji hasil analisis pengaruh kemajuan Iptek terhadap bangsa dan Negara dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 

……… 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
………… 

 

 
 

 

BAB  4 

Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia 

A. Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia 

1. Hakekat Iptek 

Iptek merupakan akronim dari kata ilmu pengetahuan dan Teknologi. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia( KBBI),ilmu dapat diartikan sebagi pengetahuan 

tentang suatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode tertentu yang dapat 

digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu 

pengetahuan adalah metode ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui; 

kepandaian’. Adapun teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. 

Selain itu,teknologi juga dapat dipandang sebagai ilmu pengetahuan terapan untuk 

menyediakan barang-barang yang diperlukan demi kelangsungan dan kenyamanan 

hidup manusia. Dengan demikian,ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan 

sebagai pengetahuan tentangsuatu bidang yangtersusun secara bersistem tentang 

kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberi 

kenyamanan bagi kehidupan manusia.  

Untuk iptek lebih lanjut,mari kta pelajari lebih dalam perihal ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

a) Ilmu Pengetahuan 

Menurut Horton dan Chester,Imu pengetahuan merupakan upaya peencarian 

pengetahuan yang dapat diuji berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur tertentu de 

ngan menggunaakan metode yang bertahap dan sistematis. Oleh karena itu,ilmu 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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pengetahuan tentunya telah melewati pengujian yang sistimatis dengan metode terentu 

dan dapat diterima oleh orang banyak. Pengetahuan ini di dapatkan ketika seseorang 

menemukan sesuatu yang belum pernah dilihat atau diketahui sebelumnya. 

Pengetahuan tersebut diteliti dan diuji dengan suatu metode. Apabila pengetahuan 

tersebut telah teruji kebenarannya dan diakui oleh banyak orang,pengetahuan 

tersebutdapat dikatakan sebagaiilmu pengetahuan. 

Bagaimana ilmu pengetahuan dipandang dan dipikirkan oleh tokoh-tokoh terdahulu? 

Dalam sejaraah pemikiran modern di Eropa,ada beberapa aliran yang membentuk 

pengetahuan manusia,yaitu aliran rasionalis,imperis dan gabungan keduanya. 

1)    Aliran Rasionalis 

 Aliran pertama adaalah aliraan rasionalis. Tokoh dalam aliran ini adalah 

Rene Descartes,Baruch spinoza dan Gottfried Wilhelm Leibniz. Menurut 

aliran ini pengetahuan terjadi semata-mata karena rasio manusia. Di dalam ra 

sio, manusia dapat menyingkapkan hal-hal yaang terjadi di alam. Aliraan ini 

menekankan bahwa pengetahuan dibentuk bukan berdasarkan sebuah pengala 

man melainkan bersarkan asas-asas apriori (pengetahuan yangbtelah ada sebe 

lum bertemu dengan pengalaman) dari rasio manusia. 

2) Aliran empiris 

Aliran kedua adalah aliran empiris  atau empirisme. Aliran ini berkembang di 

Inggris. Tokoh dalam aliranini antara lain john Locke dan David Hume. 

Berbeda dengan aliran rasionalisme, aliran ini mengedepaankan pengalaman 

(aposteriori). Menurur aliran ini,ilmu  pengetahuan yang benar harus 

bersumber pada pengalaman. Sebuah ilmu pengetahuan terbentuk berdasarkan 

observasi secara impiris atau pengalaman. 

3) Aliran Gabungan 

Aliran ketiga adalah gabungan dari kedua aliran diatas. Tokoh dari aliran ii 

adalah filsuf dari Jerman bernama Immanuel Kant. Kant menyatakan bahwa 

ilmupengetahuan terbentuk berdasarkan gabungan dari kedua unsur aliran 

sebelumnya yakni pengetahuan dan pengalaman manusia. 

b) Teknologi 

Teknologi dapat dipahami sebagai pengetahuan terapan. Kata teknologi 

berasal dari kata bahasa Inggris technology. Kata Technology berasal dari 

bahasa Yunani yaitu techne dan logos. Techne berarti seni,ketrampilan,atau 

caraa yang digunakan untuk meraih sesuatu. Logos berarti kata, ucapan yang 

diungkapkan dari dalam pikiran,pepatah, atau ekpresi. Jadi,secara harfiah 

teknologi berarti wacana mengenai cara memperoleh sesuatu. 
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Sejumlah tokoh telah mencoba untuk memberikan pemahaman pada 

teknologi,antara lain 

1) Denis Diderot (1713-1784) seorang filsuf Peranci menyatakan baahwa 

teknologi adalah berbagai alat dan sistem yang bekerja sama untuk suatu 

tujuan yang sama. 

2) Arnulf Grubler menyatakan bahwa teknologi memungkinkanmanusia 

untuk memperluas kemampuan mereka untuk meyelesaikan tugas yang 

tidak dapat mereka lakukan. 

3) Praayino mengatakan bahwa teknologi merupakan seluruh perangkat ide 

metode,teknik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

2. Perkembangan Iptek di Dunia 

Perkembangan iptek di dunia  dapat dilihat dengan terjaddinya beberapa 

revolusi teknologi. 

a. Perkembangan Teknologi sebelum abad ke-20 

Perkembangan teknologi di dunia sebelum abad ke-20 antara lain . 

1) Sistem pertanian di Mesopotamia 

Belasan ribu tahun lalu,warga Mesopotamia mulai mengembangkan system 

pertanian. Hal ini menandai berakhirnya era masyarakat berburu dan meramu. 

2) Mesin Cetak Gutenberg 

Johanes Gutenberg mengembangkan mesin cetak sekitar tahun 1440. Berkat 

mesin cetak itu dapat di produksi dalam jumlah banyak. Sebelumnya 

dibutuhkan banyak orang untuk menulis ulang buku. 

3) Revolusi Industri 

Revolusi industry merupaakan perubahan radikal (revolusi) dalam system 

produksi barang dan jasa. 

b. Perkembangan teknologi pada abad ke-20 dan setelahnya 

Memasuki abad ke-20 teknologi dunia makin berkembang berbagai inovasi 

pun muncul. 

1) Transistor  

Transistor yang melahirkan era digital.tanpa transistor kita tidak akan 

memiliki computer,mesin faks,pemuter DVD dll. 

2)  Serat Optic 
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Seratoptik menjadi pengantar sinyal atau data elektronik yang baik sehingga 

menjadi sarana komunikasi yang handal. 

3) Komputer 

Pada masa kini lebih dari 100 bahasa pemrograman dikembangkan. 

penggunaan komputer kemudian meluas diberbagai aspek kehidupan 

manusia. 

3. Iptek di Indonesia 

a. Perkembangan teknologi sebelum abad ke-20 

Iptek di Indonesia cenderung berkembang sesuai dengan kebutuhan sehari-

hari. Dari pertanian nenek moyang Indonesia menciptakan system terasering 

yang baik sehingga irigasi disawah dapat berjalan dengan lancer. 

Pada bidang kelautan nenek moyang kita mempu membangun perahu layar. 

Kita dapat melihat salah satu perkembangan teknologi pelayaran ini pada perahu 

pinisi dari Sulawesi selatan.dll. 

b. Perkembangan Teknologi pada abad ke-20 dan Setelahnya 

Pada tanggal 23 agustus 1967 pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pemerintah kemudian mendirikan lembaga-

lembaga untuk lebih mengembangkan iptek secara spesifik sesuai dengan 

bidang masing-masing.contohnya 

1) Lembaga Fisika Nasional (LEN) 

2) Batan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 

3) Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) 

4) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dll. 

4. Pengaruh Positif dan Negatif kemajuan Iptek terhadap NKRI di lihat dari 

aspek Ekonomi,Politik,social budaya ,pertahanan dan Keamanan. 

a. Aspek  Politik 

1) Pengaruh Positif 

Dilihat dari aspek politik,pengaruh positif dari kemajuan iptek terhadap 

NKRI antara lain sebagai berikut. 

a) Diskusi politik cenderung semakin terbuka dengan adanya siaran TV 
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b) Terjadi pembicaraan hingga perdebatan public atas kebijakan pemerin 

tah atau rancangan UU. Hal ini jadi masukan terhadap kebijakan 

pemerintah. 

2) Pengaruh negative 

a) Orang mudah mendapatkan berita,informasi. Akibatnya berita yang 

tidak benar cepat tersebar. 

b) Pemikiran-pemikiran yang tidak benar,seperti terorisme,sparatisme, 

dapat menyebar secara mudah dan cepat melalui teknologi informasi. 

c) Aspek Sosial Budaya 

1) Pengaruh Positif 

• Orang dipermudah dalam berkomunikasi  dengan orang lain melalui 

internet. 

• Kita mengetahui berbagai budaya yang bterdapat di dunia 

• Kita dapat informasi dan hiburan meleui internet 

2) Pengaruh Negatif. 

a) Dengan dipermudah berkomunikasi dengan teknologi,cenderung 

orang jarang bertatap muka. 

b) Budaya asing bisa masuk tanpa disaring lewat teknologi. 

d) Aspek Hukumdan pertahanan Keamanan 

1) Pengaruh Positif 

a) Mempermudah pemeriksaan DNA 

b) Mempermudah pembuktian kejahatan lewat CCTV 

2) Pengaruh Negatif 

a) Bisa menyadap pembicaraan telpon untuk kejahatan 

b) Pencurian data kartu kredit bisa terjadi lewat elektronik 

5. Pengaruh Positif dan Negatif Dilihat dari aspek  

a. Teknologi Transpotasi 

1) Pengaruh Positif 

a) Mempermudah orang berpindah tempat 
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b) Mempermudah mendistribusikan barang-barang. 

c) Berkembangnya sector pariwisata 

2) Pengaruh Negatif 

a) Menimbulkan polusi udara. 

b) Digunakan orang untuk kejahatan. 

b. Teknologi Pertanian 

1) Pengaruh Positif 

a) Adanya mesintraktor pembajak tanah 

b) Penggunaan pupuk dapat membantu peningkatan produk petani 

c) Penemuan obat-obatan 

2) Pengaruh Negatif 

a) Obat pestisida berdampak buruk untuk kesehatan  

b) Tenaga manusia kurang dipekerjakan 

 

 

 

B. Sikap Selektif dalam Menghadapi Berbagai Pengaruh Kemajuan Iptek 

1. Sikap Bertanggung Jawab dalm PengembanganIptek 

Kehidupan manusia berkaitan dengan perkembangan dan pengembagan 

iptek. Bagi bangsa Indonesia,pengembangan dan penggunaan iptek harus 

sejalan danntidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.   

2. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek 

Sikap selektif terhadap pengaruh Kemajuan iptek berdasarkan sila-sila 

Pancasila antara lain. 

a. Sikap selektif berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. 

b. Sikap seletif berdasarkan Kemanusiaan yang adil dan beradab 

c. Sikap seelktif berdasarkan persatuanIndonesia 
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d. Sikap selektif berdasarkan Kerakyatanyang dipimpin oleh hikmah kebijaksa 

naan dalam permusyawaratan. 

e. Sikap selektif berdasarkan keadilan soial 

 

 

 

 

E. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

F. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

 

BAB  4 

Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

A. Evaluasi  

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat 

1. Aliran yang menyatakan bahwa pengetahuan terbentuk dari [engalaman adalah… 

A. Empiris 

B. Empirisme  

C. Rasionalisme 

D. Kritisisme 

E. Apriorisme 

2. Sipakah tokoh yang menjadi penggagas bahwa pengetahuan merupakan hasil sintesis 

dari rasio manusia dan pengalaman 

A. F.Bacon 

B. Spinoza 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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C. B.J Habibie 

D. Rene Decartes 

E. I Kant 

3. Pada tanggal 23 Agustus 1967,perkembangan iptek di Indonesia semakin maju 

dengan didirikannya… 

A. BATAN 

B. PUSPITEK 

C. LIPI 

D. LAPAN 

E. LON 

4. Lembaga yang bertugas mengembangkan iptek dibidang kelautan adalah…… 

A. LEN 

B. LON 

C. LGPN 

D. LMN 

E. LBI 

5. LBN adalah lembaga yang mengurusi di bidang…. 

A. Botani 

B. Bahankimia 

C. Manajemen Bank 

D. Bilogi 

E. Budaya 

6. Di Indonesia,iptek senytanya sudah digunakan sejak dahulu. Adapun dalam bidang 

arsitektur,Indonesia boleh berbangga dengan adanya …… 

A. Candi-candi 

B. Kapal phinisi 

C. Kerajinan membatik 
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D. Kerajinan wayang 

E. Pakaian dan senjata adat 

7. Untuk mengembangkan masyarakat agar semakin maju dan sejahtera, pemerintah 

mengembangkan dan memajukan iptek. Tindakan pemerintah yang demikian sejalan 

dengan UUD 1945 pasal….. 

A. 28 C ayat 1 

B. 31 ayat     1 

C. 31 ayat     5 

D. 32 

E. 33 ayat     1 

8. Setiap warga berhak menggunakan iptek untuk menggunakan manfaatnya demi 

meningkatkan kualitas hidupnya serta kesejahteraan umat. Hak tersebut diungkapkan 

UUD 1945 pasal…. 

A. 28 C ayat 1 

B. 31 ayat 1 

C. 31 ayat 5 

D. 32 

E. 33 ayat 1 

9. Ketika menggunakan internet,Doni selalu waspada. Ia tidak pernah berpikir untuk 

membuka situs asusila,tidak berjudi melalui internet. Ia pun tidak pernah 

menjelekkan seseorang. Dengan bertindak demikian, Doni telah menjalankan UU 

ITE No.11 Tahun 2008,khusus pasal…. 

A. 31 

B. 30 

C. 29 

D. 28 

E. 27 

10. B.J.Habibie adalah seorang tokoh terkenal dari Indonesia yang berjasa di bidang 

iptek,khususnya……… 

A. Kapal laut 
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B. Pertambangan lepas pantai 

C. Kereta 

D. Handphone 

E. Pesawat terbang 

11. Apa yang dimaksud dengan sifat netral iptek? 

A. Tidak dimiliki oleh siapa pun 

B. Tidak mempunyai dampak kepada siapa pun 

C. Bergantung pada siapa yang menggunakannya 

D. Dapat direset seperti baru 

E. Tidak memihak kepada siapa pun 

12. Penggunaan iptek hendaknya diarahkan kepada cita-cita negara Indonesia,khususnya 

A. Bersaing dengan negara lain  

B. Mengeksploitasi alam 

C. Keuntungan dalam berdagang  

D. Memajiukan kesejahteraan umum  

E. Memudahkan pemerintahan 

13. Pengaruh negatif iptek daalam bidang pertanian adalah….. 

A. Berkurangnya lapangan pekerjaan pada sektor pertanian 

B. Petani menjadi malas bekerja 

C. Banyak petani menunggalkan desa 

D. Munculnya varitas tanaman baru yang lebih baik 

E. Banyaknya penipuan pada penjualan online 

14. Selain membatu pelayanan di rumah sakit semakin nyaman dan efisien,iptek juga 

menimbulkan dampak yang negatif dalam bidang kedokteran,yakni…. 

A. Maraknya kasus bullying yang terjadi di media sosial 

B. Muncul berita-berita palsu 

C. Penipuan online yang marak 
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D. Mudah untuk menyelundupkan barang-barang ilegal 

E. Penggunaan obat yang berlebihan menimbulkan masalah kesehatan baru. 

15. Tindakan meneror seseorang dan sekelompok orang dapat menerima hukuman karena 

bertentangan dengan UU ITE no.11 tahun 2008,khususnya…. 

A. Pasal  27 ayat1 

B. Pasal 27 ayat 2 

C. Pasal 28 

D. Pasal 29 

E. Pasal 30. 

16. Indonesia kaya akan tempat pariwisata.  Oleh karena itu salahsatu bentuk iptek yang 

paling sesuai yang perlu dikembangkan untuk menunjang sektor tersebut adalah… 

A. Meningkatkan pengetahuan masyarakat setempat 

B. Menyebarkan informasi dan pemesanan tempat pariwisata di Indonesia melalui 

media internet 

C. Meningkatkan sistem kebersihan di daerah pariwisata 

D. Membangun prasarana jalan-jalan 

E. Meningkatkan SDM dalam pelayanan 

17. Perhatikan beberapacontoh berikut ini. 

1) Kita dapat mencari informasi lewat internet 

2) Mengirim pesan lewat SMS atau sosial media lainnya 

3) Membeli barang cukup berdiam diri di rumah 

4) Berbirara kepada seseorang yang jauh cukup denagn menjentikkan jari. 

Contoh-contoh tersebutmerupakan contoh dampak perkembangan iptek,khususnya 

dibidang…. 

A. Pertanian 

B. Komunikasi dan informasi 

C. Telekomunikasi 

D. Internet 
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E. Media sosial 

18. Ancaman yang dapat muncul dari peerkembangan iptek di bidang informasi dan 

komunikasi terhadap pertahanan negara adalah……… 

A. Penipuan ekspor impor bagi pedagangan negara 

B. Anak-anak bangsa semakin adiktif menggunakan handphone 

C. Banyak pelajar di Indonesia lebih senang belajar di luar negeri 

D. Bocornya beberapa rahasia penting negara 

E. Menembangkan pertahanan negara dengan pengdaan peralatan militer. 

19. Ketika menggunakan dan mengembangkan iptek,kesadaran yang perlu dipertimbang 

kan adalah….  

A. Kelestarian alam lingkungan 

B. Ketersediaan SDM 

C. Kebutuhan yang terus meningkat 

D. Keputusan DPR 

E. Kepuasan  manusia. 

20. Sikap selektif dalam penggunaan teknologi berdasarkan sila pertama dari pancasila 

mengajak kita untuk…. 

A. Memperkokoh kebhinekaan indonesia  

B. Memperhatikan keaneka ragaman budaya-budaya,agama-agama di Indonesia 

C. Membantu aparatur dalam penggunaan iptek 

D. Semakin mendekatkan kepada TuhanYME 

E. Menciptakan kemerataan kesejahteraan di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan-

pertanyaan di bawah ini 

dengan jelas dan ringkas 
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1. Jelaskan pengertian iptek 

2. Jelaskan npentingnya iptek bagi perkembangan suatu negara. 

3. Menghadapi perkembangan iptek,sikap selektif yang diperlukan haruslah 

berdasarkan persatuan Indonesia. Jelaskan hal tersebut. 

4. Jelaskan yang dimaksud dengan sikap elektif berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa dalam menanggapi perkembangan iptek 

5. Sebutkan contoh-contoh tindakan yang sejalan dengan UUD 1945 pasal 28C ayat1 

6. Sebutkan conton-contoh tindakan yang termaksud dalam UU ITE No.11 tahun 

2008 pasal 27 

7. Mengapa setiap orang wajib mengetahuidan melaksanakan UU ITE No.11 tahun 

2008 pasal28? 

8. Berikancontoh dan penjelasan mengenai perkembangan iptek di Indonesia 

sebelum abad ke-20. 

9. Apa saja dampak positif dan negatif dari iptek? 

10. Bagamana menerapkan sikap selektif berdasarkan keadilan sosial di Indonesia? 
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3.25. Mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan 

meempertahankan NKRI 

4.25. Menyaji hasil evaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga 

dan mempertahankan NKRI 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 
 

 

Bab 5 

Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konstek Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

A. Hakekat Negara Kesatuan Republik Indonesia 

1. Konsep Negara Kesatuan (Unitarisme) 

a. Konsep Negara 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai bentuk negara,terlebih dahulu anda perlu 

memahami konsep negara. Dimulai dari pengertian,tujuan dan fungsi,serta unsur-unsur 

negara itu sendiri. Sejatinya,para ahli setelah mencoba mendifinisikan arti dari negara. 

Diantara sebagai berikut.  

1) Menurut Meriam Budiarjo,negara diartikan sebagai suatu daerah teritorial yang 

rakyatnya diperintah.oleh sejumlah pejabat dan pihak-pihak yang berhasil 

menuntut warga negara untuk taat pada peraturan perundang-undangan dengan 

penguasaan monopolistis kekuasaan yang sah.  

2) Harold J.Laski menyatakan bahwa negara merupakan yang diintegrasikan karena 

mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Secara sah negara lebih berkuasa 

dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagiab dari masyarakat. 

3) Roger H.solatu berpendapat bahwa negara  dipahami sebagai badan atau 

kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas 

nama masyarakat. 

b. Tujuan dan Fungsi Negara 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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Suatu negara didirikan oleh kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan bersama. Tujuan berdirinya negara menurut Miriam Budiardjo adaalah 

untu ,menciptakan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat. 

Adapun fungsi mutlak suatu negara diantaranya sebagai berikut. 

1. Melaksanakan petertiban 

Negara berfungsi melakukan penertiban umum serta bertindak sebagai 

stabilisator untuk mencegah terjadinya bentroksn dalam masyarakat. 

2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 

Fungsi ini merupakan fungsi yang sangat penting,terlebih bagi negara yang 

baru saja terbentuk. Negara yang maju merupakan nagara yang mampu 

membuat masyarakat bahagia dari sissi ekonmi dan sosial kemasyarakatan. 

3. Pertahanan  

Fungsi ini mengharuskan negara menjaga wilayah,kedaulatan dan memberikan 

rasa aman kepada masyarakat terhadap berbagai serangan gangguan dan 

ancaman yang berasal dari dalam atau luar negri. Jika dibutuhkannegara bias 

memkai alat-alat pertahanan. 

4. Menegakan keadilan  

Negara berfungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warga masyarakat 

meliputi seluruh aspek kehidupan,politik,social budaya,hukumdan pendidikan. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh Negara untuk menjadikan fungsi tersebut 

adalah membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai sarana sebagai 

masyarakat untuk memohon keadilan terhadap segala bidang kehidupannya. 

c. Unsur pembentukan Negara   

Peembentukan suatu Negara harus memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur 

pembentukan Negara. Unsur-unsur Negara terdiri atas rakyat,wilayah,dan 

pemerintahan yang berdaulat. Wilayah dalam suatu Negara tidak hanya daratan, 

tetapi juga udara dan laut. Selain ketiga unsur tersebut,untukmendirikan sebuah 

Negara dibutuhkan pengakuan dari Negara lain. Pengakuan ini hanya bersifat 

deklaratif atau tambahan.  

d. Bentuk Negara. 

Negaraa-negara didunia diperkirakan jumlahnya lebih dari 190 negara. Tidak 

semua Negara memiliki bentuk Negara yang sama. Menurut teori modern yang 

berkembang hingga saat ini terdapat dua bentuk Negara yakni Negara jesatuan 

dan Negara serikat atau federasai. 
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1) Negara Kesatuan  

Negara kesatuan merupakan Negara yang bukan tersusun dari beberapa 

Negara,melainkan terdiri atas suatu Negara.sehingga tidak dapat Negara 

didalam  Negara. Kefdaulatan Negara kesatuan sepenuhnya terletak pada 

pemerintah pusat dan tidak terbagi. Pemerintah pusat dapat melkukanya 

semua kekuatan ini dengan sndirinya atau membentuk subdivisi dan mende 

legasikannya kepada mereka. Sebangai Negara bersusunan tunggal,dalam 

Negara kesatuan,hanyat erdapat satu kepala neara,satu UUD  konstitusi,satu 

dewan mentri dan satu paelemen. Berdasarkan hal tersebut,lebih lanjut C.F 

Strong mengemukakan bahwa terdapat dua sifat penting Negara kesatuan. 

a) Adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat. 

b) Tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat selain pemerintah 

pusat. Negara kesatuan pada saat ini dapat dibedakannpada dua macam 

yaitu Negara kesatuan dengan system sentralisasi dan system 

desentralisasi. 

2) Negara Serikat 

Negara serikat disebut juga Negara federasi  (bondstaat). Negara-negara 

bergabung menjadi Negara federal disebabkan adanya satu kpentingan, 

baik kepentingan politik,ekonomi atau kepentingan lainnya sehingga 

disepakatilah suatu ikatan kerja sama yang efektif. Negara bagian hanya 

menyerahkan  sebagaian urusannya kepada pemerintah federal 

(pemerintah pusat). Urusan yang diserahkan menyangkut kepemntingn 

bersama,seperti urusan keuangan,pertahanan Negara,pos telekomunikasi, 

dan hubungan luar negeri.    

2. Faktor Pembentukan Bangsa Indonesia 

a. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 

 Gagasan  perlunya pembentukan suatu bangsa,yaitu bangsa Indonesia,berhasil 

mewujudkan dalam ikrar sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Para 

pemudaberbagai suku bangsa dan budaya diwilayah nusantara berikrar menyatakan 

diri dalam satu tanah air,satu bangsa,dan satu bahasa,yaitu Indonesia. Dengan 

demikian meskipun berbeda suku,aadat,budaya,ras,keyakinan dan daerah mereka 

bersedia menyatakan diri sebagai satu bangsa,yaitu bangsa Indonesia. 

b. Proklamasi kemerdekaan  17 Agustus 1945 

 Negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dalam 

berdirinya tidak bisa lepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. 

Melalui proklamasi bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyata 

kan adanya negara baru kepada dunia,yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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 Para pendiri bangsa (the founding fathers) menyadari bahwa NKRI yang hendak 

didirikan haruslah dapat mengatasi kelompok dan golongan yang beragam karena 

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai sukubangsa dan ras yang 

tersebar di seluruh nusantara.NKRI yang akan  didirikan hendaknya merupakan 

negara yang mampu mengayomi seluruh rakyat tanpa memandang suku,agama dan 

golongan tertentu. Harapaan terbesar tentulah keinginan hidup bersatu sebagai 

keluarga bangsa karena adanya persamaan nasib cita-cita dan wilayah. Kesadaran 

demikiaan melahirkan paham nasionalisme.paham kebagsaan melahirkan semangat 

untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan yang telah menciptakan nasib sebagai 

negara terjajah dan hidup dalam kemiskinan. Pada akhirnya paham kebangsaan me 

munculak semangat untuk mendirikan bangsa untuk mewujudkan cita-cita, yaitu mer 

deka dan tercapainya masyarakat adil makmur. 

c. Faktor-faktor Penting Pembentukan Bangsa Indonesia     

1) Adanya persamaan nasib yaitu dijajah oleh bangsa asing 

2) Adanya keinginan bersama untuk merdeka lepas dari penjajahan  

3) Adanya kesatuan tempat tinggal yaitu wilayah nusantara. 

4) Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. 

Mengacu  hal tersebut faktor prmbrntukan identitas kebangsaan indonesia bukan 

lah faktor premordial,melaikan faktor historis 

3. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Pasal-pasal dalam UUD 1945 telah memperkokoh prinsip NKRI diantaranya pasali 

ayat 1,pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, pasal 37 ayat 5. Untuk lebih 

memahami karakteristik NKRI kita perhatikan bahasan tersebut. 

a. Pembukaan UUD 1945 yang tidak dapat diubah tersebut menyebutkan adanya 

prinsip kesatuan yang dianut,terletak dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. 

Didalamnya, terdapat upaya pembentukan suatu pemerintahan negara Republik 

Indonesia yaang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia. 

b. Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Dalam UUD 1945 pasal 18 ayat1 “NKRI dibagi atas daerah-daerah Provinsi,dan 

daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota itu mempunyai 

pemerintahan daerah yang di atur dengan undang undang. 

c. Mengakui dan menghormati Keberadaan Masyarakat Adat beserta Hak-hak 

Tradisionalnya. 
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Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 negara menghormati dan mengakui kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 

hidup dan sesuai denagan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur 

UU. 

d. Wilayah dan Laut Nusntara Sebagai Pemersatu 

 Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia,pada 13 desenber 1957,pemerintah 

Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Deklarasi ini menyatakan “bahwa segala 

perairan disekitar,diantara,dan yang menhubungkan pulau-pulau yang termasuk 

dalam daratan republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya, 

adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara RI. Penentuan batas laut 12 

mil yang dikur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau 

negara RI akan ditentukan dengan UU. 

B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa. 

Republik Indonesia memiliki sejarah panjang dalam hal dinamika penyelenggaraan 

negara. Sebelum Indonesia merdeka sejumlah pemimpin Indonesia telah berkumpul 

untuk menyusun bentuk negara,dasar negara,dan isi UUD. Badan yang bernama 

BPUPKI 9Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekan Indonesia) atau dalam 

bahasa Jepang bernama dukuritsu Junbi Coosakai dibentuk oleh pemerintah 

pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Badan ini bertugas menyelidiki 

berbagai hal terkait aspek politi,ekonomi,pemerintahan,dan lainnya yang diperlukan 

bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Badan ini diketuai oleh dr.Radjiman 

Wedyodiningrat dengan wakil R>P Soeroso (saat itu menjabat sebagai Residen di Kedu 

Jawa Tengah) anggota BPUPKI brjumlah 60 orang.       

 Sidang BPUPKI dimulai padaa tanggal 29 Mei 1945 dan berlangsung sampai 

tanggal 1 Juni 1945. Tujuan sidang ini adalah membahas bentuk negara Indonesia serta 

merumusakan dasar negara Idonesia. Bentuk negara kemudian disepakati yaitu “Negara 

Kesatuan Republik Indonesia’ (NKRI).BPUPKI kemudian membentuk panitia kecil 

beranggotakan 9 orang sehingga disebut panitia sembilan. 

Pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rapat pleno ,BPUPKI  menerima laporan peran 

cang UUD yang dibacakan Ir.Soekarno dalam laporan tersebut dinyatakan tigal hal 

pokok yaitu; 

a. Pernyataan nIndonesia merdeka 

b. Pembukaan UUD 

c. Batang tubuh UUD 

Pada tanggal 17 Agustus BPUPKI dibubarkan oleh Jepang untuk menindaklanjuti 

hasil kerja BPUPKI,Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
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(PPKI) . PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat 

Indonesia. 

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Revolusi Kemerdekaan  (18 agustus 

1945-27 Desember 1949)  

a. Sistem Pemerintahan Presidensial   

Sebagai Negara yang terbentuk dan menetapkan diri untuk menjadi Negara yanag 

berdaulat dan bersatu,Indonesia menjadikan dirinya sebagai NKRI. UUD 1945 

menetapkan system pemerintahan Presidensial dengannkekuasaan yang besar di 

tangan Presiden,meskipun kekuasaanntertinggi berada ditangan MPR. Adapun MPR 

merupakan lembaga Negara terpenting karena lembaga ini adalah penjelmaan 

kedaulatan rakyat. 

b. Siding PPKI 18 dan 19 Agustus 1945. 

Pada 18 Agustus 1945 dilaksanakan siding PPKI. Siding tersebut menetapakan 

UUD RI. Yaitu UUD Tahun 1945 mengangkatIr.Soekarno dan Drs.Mohammad Hatta 

sebagai Presiden dan wakil Presiden RI. Pada a19 Agustus 1945 ,PPKI menetapkan 

pembagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 Provinsi Indonesia yang 

masing-masing dipimpin oleh seorang Gubernur. Provinsi tersebut meliputi 

Sumatera,Jawa Barat,Jawa Tengah,Jawa Timur,Sunda kecil,Borneo (Kalimantan) 

Sulawesi dan Maluku.  

 

 

c. Pembentukan Komite Nasioanal Indonesia Pusat 

PPKI kemudian dibubarkan dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 

yang diresmikan pada 29 Agustus 1945.KNIP diketuai Kasman Singodimedjo. 

Anggota KNIP berjumlah 137 orang berasal dari golongan muda dan tokoh-tokoh 

masyarakat dari berbagai daerah. 

Beberapa ketetapan mengenai KNIP adalah. . 

1) Lembaga yang akan dibentuk diseluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta 

2) Penjelmaan dari kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyeleng 

garakan kemerdekaan Indonesia yang berdasakan kedaulatan rakyat. 

3) Pernyataan dari rakyat Indonesia untuk hidup aman sebagai yang merdeka ,persa 

tuan kebangsaan yang erat,menjaga keselamatan umum dan membantu para 

pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia. 

d. Kabinet Pertama  
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Susunan Kementrian pertama sesuai dengan ketentuan UUD1945 ditetapkan pada 

tanggal 2 September 1945 yang dipimpin sekaligus oleh Presiden Soekarno. 

Susunan Kabinet pertama RI sebagai berikut. 

1. Mentri dalam negeri        :R.A.A. Wiratakusumah 

2. Mentri luar negeri            : Mr.Ahmaad Subardjo 

3. Mentri Kehakiman           : Prof.Dr.Soepomo 

4. Mentri Kemakmuran       : Ir.Soerahman Tjokroadisoerjo 

5. Mentri Keuangan           : Dr.Samsi 

6. Mentri Kesehatan          : Dr.Boentaran Martoatmodjo 

7. Mentri Pengajaran         : Ki.Hajar.Dewantara 

8. Mentri Sosial                 : Iwa Koesoemasoemantri 

9. Mentri Penerangan        : Amir syarifudin 

10. Mentri Perhubungan      : Abikoesno Tjokrosoejono 

11. Mentri Keamanan Rakyat : Suprijadi 

12. Mentri Pekerjan Umum   : Abikoesno Tjokrosoejoso 

13. Mentri Negara               : K.H.Wahid Hasjim 

14. Mentri Negara               : Mohammad Amir 

15. Mentri Negara               : Mr.Sartono 

16. Mentri Negara               : Otto Iskandardinata 

17. Mentri Negara               : Mr.A.A. Maramis 

Selain itu juaa sejumlah pejabat tinggi Negara sebagai berikut. 

1. Ketua M.A.                  : Dr.Koesoema Atmadja 

2. Jaksa Agung               : Gatot Tarunamihardja 

3. Sekretaris Negara         : Mr.A.G.Pringgodigdo 

4. Juru bicara Negara       : sukardjo Wirjopranoto 

e. Maklumat Pemerintah. 

1) Maklumat 5 Oktober 1945 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

 

93 Rev : 02                                                                                                      No : F.02.55  

 
 

 

Pada 5 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkn maklumat pembentukan Tentara 

Keamanan Rakyat (TKR) . TKR dibentuk dari hasil peningkatan fungsi Badan 

Keamanan Rakyat (BKR). Yang sebelumnya sudah ada. Pembentukan TKR 

bertujuan mengatasi situasi Indonesia yang mulai tidak aman karena kedatangan 

kembali tentara sekutu ke Indonesia  setelah terjadi penyerahan Jepang kepada 

sekutu. 

2) Maklumat 3 November 1945 

Awalnya,sebuah partai politik yang diberi nama Partai Nasional Indonesia (PNI) 

sempat direncanakan menjadi satu-satunya partai politik di Indonesia. Namun 

keputusan  ini dibatalkan. Pada 3 Nov 1945 pemerintah mengeluarkan 

maklumat mengenai pembentukan partai politik. Maklumat yang ditandatangi 

wakil presiden Mohammad Hatta ini memberi kesempatan kepada rakyat 

seluas-luasnya untuk mendirikan paratai-partai politik. Partai-partai yang berdiri 

setelah dikeluarkannya maklumat antara lain; Masyumi,Partai Buruh 

Indonesia, Partai Sosialis Indonesia,Persatuan Raryat Marhaen Indonesia, 

Partai Nasional Indonesia. 

3) Maklumat 14 November 1945 

Pada masa awal kemerdekaan ini indonesia masih berjuang melawan Benada. 

Akibatnya masih terdapat sentralisasi kekuasaan . hal ini terlihat pada UUD 

1945 pasal 4 peraturan peraliahan yang berbunyi,”sebelumMPR,DPR,dan DPA 

dibentuk ,menurut UU D  ini segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dibantu 

oleh KNIP. 

f. Kabinet Pada Masa Revolusi Kemerdekaan 

Pada awal proklasi kemerdekaan,dibentuk cabinet pertama dengan system 

presidesial yang hanya bersifat fomal saja. Setelah dikeluarkannya makluma 14 

Nov. 1945,terjadi pergantian system pemerintahan menjadi system Parlementer. 

Pada masa ini,sempat terbentuk sejumlah kabinet yang dipimpin perdana mentri. 

g. Pemberontakan 

Pada masa revolusi kemerdekaan ini,  terjadi pemberontakan yang mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa. Pemberontakan tersebut aantara lain. 

1) Pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948 

2) Pemberontakan Darul Islam/tentara Islam Indonesia (DI/TII) di jawa Barat.dan 

Jawa Tengah. Pemberontakan ini dipimpin Kartosuwirjo untuk membentuk 

Negara Islam. 

2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Mas Republik Indonesia Serikat (27 

Desember 1949-17 Agustus 1950) 
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a. Republic Indonesia Serikat 

Sejak 27 Desember 1949 berdasarkan Konferensi Meja Bundar,NKRI berubah 

menjadi Negara serikat  (Republik Indonesia Serikat/RIS). Penyelenggaraan Negara 

pun berdasarkan konstitusi RIS 1949. Dalam pasal 1 ayat 1 konstitusi RIS disebutkan 

bahwa republic Indonesia yang serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara 

hokum yang demokrasi yang berbentuk federal.  

Konstitusi RIS  mengenal enam lembaga Negara,yaitu 

1) Presiden 

2) Dewan Mentri 

3) Senat 

4) Dewan Perwakilan Rakyat 

5) Mahkamah Agung 

6) Dewan Pengawas Keuangan 

b. Pemberontakan 

Pada masa awal RIS terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan 

dan kesatuan bangsa antara lain. 

1) Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) 

APRA dipimpin oleh Raymaond Westerling,seorang bekas tentara KNIL Belanda. 

KNIL adalah singkatan dari bahasa Belanda yaitu, het Koninklijke Nederlands-

Indische Leger,yang berarti tentara kerajaan Hindia Belanda. 

2) Pemberontakan Andi Azis 

Pada 5 April 1950 di Makasar,terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh KNIL 

dibawah pimpinan Kapten Andi Azis mantan perwira KNIL. 

3) Pemberontakan republikMaluku Selatan ( RMS ) 

RMS merupakan gerakan sparatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk 

negara sendiri yang lepas dari Negara Indonesia Timur ( NIT ) dan NKRI. 

Gerakan ini dipimpin oleh Dr.Soumokil dan memiliki basis di Ambon. RMS 

menolak kedatangan APRIS/TNI ke wilayah Maluku yang bertujuan melucuti 

senjata bekas tentara KNIL yang masih ada di Maluku. 

3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Demokrasi Liberal (17 Agustus -5 

Juli 1959) 

a. UUDS 1950 sebagai Konstitusi. 
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Setelah bubarnya RIS,Indonesia menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusi. 

Berdasarkan UUDS 1950,bentuk negara RI adalah negara kesatuan. Hal ini ditegas kan 

dalam pasal 1 ayat 1 UUDS 11950 uang berbunyi “republik Indonesia yang merdeka 

dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.”. 

UUDS 1950 menganut sistem Parlementer,sama seperti RIS 

b. Hal-hal Negatif dan Positif Sistem Parlementer 

Meenurut Herbert Feith, selama berlakunya sistem parlementer, terdapat hal-hal 

yang negatif yang terjadi antara lain sebagai berikut. 

1) Kebijakan pemerintah jangka panjang banyak yang tidak dapat terlaksana karena 

masa kerja kabinet rata-rata pendek. Terlalu seringnya pergantian kabinet 

menimbulkan ketidak stabilan poltik 

2) Meningkatnya ketegangan sosial dimasyarakat akibat masa kegiatan kampanye 

yang berlangsung lama 

3) Kebijaksanaan beberapa perdana mentri yang cenderung mementingkan partainya 

sendiri. Hal ini sering menimbulkan kerugian bagi perekonomian nasional. 

Beberapa hal positif dalam pelaksanaan Demokrasi Parlementer 

1) Pemerintah berhasil melaksanakan program-proramnya seperti dalam pendidikan, 

peningkatan ekspor. 

2) Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan seperti RMS,DI/TII. 

3) Pesatnya jumlah pertumbuhan sekolah-sekolah. 

c. Kabinet dan Demokrasi Liberal 

Pada masa demokrasi Liberal terjadi ketegangan sosial politik,antara lain akibat 

beberapa kali pergantian kabinet,gagalnya konstituante menentukan dasar negara, 

serta sejumlah pemberontakan seperti PRRI/Permesta. 

d.  Pemberontakan  

Pada masa demokrasi liberal ini, terjadi sejumlah pemberntakan yang mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa.pemberontakan tersebut antara lain; 

1) Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan,Sulawesi Selatan,dan Aceh. 

Pemberontakan DI/TII di Kalimantan 10 Oktober 1950 dipimpin oleh Ibnu 

Hajar 

2) Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia ( PRRI) 

/Perjuangan Rakyat Semesta ( Permesta ). 
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Geraakan ini terjadi karena tidak harmonis antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, terutama Sumatera, dan Sulawesi. Kedua wilayah merasa 

tidak puas dengan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan 

daerah.. 

4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Demokrasi Terpimpin (5 Juli  1959 – 

12 Maret 1967) 

a. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 

Mlalui dekrit presiden 5 juli 1959, pemerintah memberlakukan lagi UUD 1945. Hal 

ini berarti sejak itu sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem peerintahan 

presidensial  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Presiden sebagai kepala 

pemerintahan dan penyelenggaran negara. Demokrasi terpimpin telah terjadi berbagai 

penyimpangan terhadap UUD 1945. Yaitu; 

1) Dalam UUD 1945 MPR sebagai lembaga tertinggi dari presiden. Namun pada masa 

demokrasi terpimpin, MPR,DPR,BPK,MA diberi edudukan sbagai mentri sehingga 

ditempatkan sebagai bawahanpresiden. 

2) Presiden membubarkan DPR pada tahun 1960 setelah DPR menolak RAPBN yang 

diajukan pemerintah. 

3) Presiden ikut campur proses peradilan. 

b. Kabinet pada Masa Demokrasi Terpimpin 

Pada masa demokrasi terpimpin, terbentuk sbuah kabinet dengan Soekarno sebagai 

Presiden. Berikut kabinet masa demokrasi Terpimpin 

1. Kabinet Kerja I, 10 juli 1959 - 18 Februari 1960 

2. Kabinet Kerja II, 18 Februari 1960 -6 Maret 1962  

3. Kabinet Kerja, II, 6 Maret 1962 – 13 Nov 1963 

4. Kabinet Kerja IV, 13 Nov 1963 -  27 agustus 1964 

5. Kabinet Dwikora I, 27 Agus 1964 – 22 Feb 1966 

6. Kabinet Dwikora II,24 Feb 1966 – 28 Maret 1966 

7. Kabinet Dwikora III, 28 Maret 1966 – 25 Juli 1966 

c. Pemberontakan G 30 s /PKI 

PKI untuk kedua kalinya berupaya mengganti idiolog Pancasila dengan idiologi 

komunis melalui Pemberontakan  G 30 S /PKI pada 30 Sep 1965. PKI bertujuan 
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mengambil alih kekeuasaan atau kudeta. Pada peristiwa ini tyerjadi penculikan dan 

pembunuhan sejumlah perwira tinggi TNI AD.. 

5. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Orde Baru  9 12 Maret 1967 – 21 Mei 

1998) 

 Pada masa Orde Baru,sistem pemerintahan tetap berdasarkan UUD 1945 yaitu 

sistem presidensial. Presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para 

mentri. Selama Orde Baru, telah terbentuk tujuh kabinet,semua bersifat presidensial, 

dalam arti diangkaat dan diberhentikan oleh presiden. 

Kabinet masa Orde Baru. 

1. Kabinet Pembangunan I, 6 Juni 1968 – 28 Maret, 1973 

2. Kabinet Pembangunan II,28 Maret 1973 – 28 Maret 1978 

3. Kabinet Pembangunan II,29 Maret 1978 – 19 Maret 1983 

4. Kabinet Pembangunan IV,19 Maret 1983 – 23 Maret 1988 

5. Kabinet Pembangunan V, 23 maret 1988 – 17 Maret 1993 

6. Kabinet Pembangunan VI,17 Maret 1993 – 14 Maret 1998 

7. Kabinet Pembangunan VII, 14 Maret 1998 -  21 Mei 1998 

Kehidupan politik di masa Orde Baru bagi sebagiannorang dianggap tak lebih baik 

dibandingkan pada masa demokrasi Terpimpin. Pada masa Orde Baru terjadi hal-hal 

berikut . 

a. Pembatasan hak-hak politik 

Sejak tahun 1973 jumlah parpol di Indonesia dibatasi haya 3 yaitu ;  ( PPP 

,Golkar,dan PDI ). Pers dinyatakan bebas tetapi pemerintah dapat membredel 

penerbitan pers, misalnya Tempo,Editor, dan Sinar Harapan. Selain itu pegawai negeri 

dan ABRI didorong mendukung partai penguasa yaitu Golkar. 

b. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden 

Secara formal kekuasaan Negara dibagi ke baerbagai lembaga Negara,yaitu 

MPR,DPR,MA dan lain-lain . namun dalam prakteknya presiden dianggap dapat 

mengendalikan berbagai lembaga Negara tersebut. Contohnya anggota MPR yang 

diangkat dari ABRI dinawah kendali presiden karena presiden adalah panglima 

tertinggi ABRI. Sementara aanggota MPR yang dari utusan daerah juda diperkirakan 

dapat dikontrol oleh presiden karena mereka dipilih oleh DPRD I yang merupakan 

bagian dari pemerintah daerah,yang notabene baawahan presiden.  

c. Korupsi,Kolosi,dan Nepotise ( KKN ) 
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Kekuasaan yang erpusat dan nyaris tak terkontrol  membuat merebaknya korupsi, 

kolosi,dan nepotisme ( KKN ). Keadaan ini membawa rakyat pada kesengsaraan 

,terutama yang termasuk ekonomi menegah kebawah. 

Kekuasaan Orde Baru berakhir setelah munculnya gerakan perlawanan rakyat 

terhadap kekuasaan soeharto melalui gerakan reformasi. Akhirnya soeharto mundur 

dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden  

B.J.Habibie sebagai presiden RI ketiga. 

6. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Reformasi  ( 21 Mei 1998-Sekarang ) 

a. Kebijakan Berkaitan Kebebasan Berpolitik. 

Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, Indonesia memasuki masa 

reformasi.  Adaanya pembaruan politik pada maa reformasi dapat dilihat dari berbagai 

kebijakan yang berhubungan dengan kebebasanberpolitik,antara lain; 

1) Kemerdekaan pers 

Sebelumnya penerbitan media masa diwajibkan memiliki SIUPP ( Surat Izin Usaha 

Penerbitan Pers ). Pada masa Reformasi pers dibebaskan dari SIUPP,sehingga dalam 

waktu singkat muncul puluhan hingga ratusan media cetak dan elektronik.   

2) Kemerdekaan membentukpartai politik 

Sebelumnya partai politik dibatasi hanya tiga,tetapi setelah reformasi pembentukan 

partai politik dibebaskan. Hasilnya terbentuk puluhan partai ,walau partai politik 

yang lolos syarat mengikuti pemilu tahun 1999 hanya 48 parpol. 

3) Terselenggaranya pemilu yang demokratis 

Pemilu pertama Indonesia, tahun 1955 dianggap salah satu pemilu paling 

demokratis. Empat puluh empat tahun kemudian,pada tahun 1999, terselenggara  

pemilu  yang juga dianggap demokratis. 

4) Pembebasan nara pidana politik ( napol) dan tahanan politik ( tapol ). 

5) Sebagai wujud kebebasan berpolitik,tapol,dan napol mulai dibebaskan. 

6) Otonomi daerah pada tahun 11999,keluar UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi 

daerah. Peraturan ini memperluas kekuasaan pemerintahan pada pemerintah 

daerah. 

b. Amandemen  UUD 1945 

Pada masa reformasi,dilakukan amandemen atau perubahan pada UUD 

1945,termasuk mengenai penyeelenggaraan Negara. Perubahan UUD 1945 mengenai 

penyelenggaraan Negara tersebut,menurut Zoelva,dilakukan untuk mempertegas 

kekuasaan dan wewenang tiap lembaga Negara,mempertegas batas-batas kekuasaan 
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setiap lembaga Negara bagi setiap lembaga Negara. System yang hendak dibangun 

adalah checks andbalances, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga Negara  oleh 

UUD, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama diatur 

berdasarkan fungsi masing-masing.  

Berdasarkan semgat diatas, dilakukan perubahan pasal 1 ayat ( 2 ) UUD 1945. 

Sebelum amandemen,pasal 1 ayat 2 berbunyi; kedaulatan adalah ditangan rakyat.dan 

dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Setelah amandemen 

,pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berbunyi: “ kedaulatan berada ditangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-undang.” 

Melalui amandeman UUD 1945,sejumlah kewenangan presiden dikurangi dan 

dibatasi oleh UUD.  Tujuannya adalah agar kekuasaan presiden tidak disalah gunakan. 

Pengurangan dan pembatasan tersebut tampak antara lain pada pasal-pasal berikut. 

a. Penghapusan kekuasaan presiden untuk membentuk undang-undang. Pasal 5 ayat 1 

UUD 1945 yangbsebelumnya berbunyi .”presiden memegang kekuasaan 

membentuk undnag-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,” 

mengalami perubahan menjadi .”preseiden berhak mengajukan rancangan undang-

undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat .” 

b. Pembatasan kekuasaan presiden untuk mengangkat duta dan menerima duta negara 

sahabat harus melalui pertimbangan DPR. Pasaal 13 UUD 1945 sebelumnya 

berbunyi.”( 1) presiden mengangkat duta dan konsul. ( 2 )presiden menerima duta 

Negara lain.” 

Setelah dilakukan amandemen terjadi perubahan sebagai berikut. 

(1) presiden mengangkat duta dan konsul 

(2) dalam hal mengangkat duta,presiden memperhatiakan pertimbangan DPR 

(3) presiden menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan 

pertimbangan DPR. 

c. Pembatasan kewenangan presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi harus 

melalui pertimbangan MA serta pemberian amnesty dan abolisi harus dengan 

pertimbangan DPR. Pasal 14 UUD 1945 sebelumnya berbunyi.”Presiden member 

grasi,amnesty,abolisi,dan rehabilitasi .” setelah amandemen,terjadi perubahan pada 

pasal 14,yaitu . 

1) Presiden member grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan 

Mahkamah Agung (MA.) 

2)  Presiden member amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan 

DPR. 
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d. Pembatasa kewenangan pembentukan daan pembubaran departemen pemerintah 

harus melalui pertimbangan atau  atau persetujuan DPR,.pasal 17 UUD 945 

sebelumnya berbunyi.” 

1) Presiden dibantu oleh mentri-menteri  Negara 

2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden 

3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah. 

Setelah amandemen,terjadi perubahan pasal 17,yaitu sebagai berikut. 

1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara 

2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden 

3) Setiap mentri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan 

4) Pembentukan,pengubahandan pembubaran kementrian Negara diatur dalam 

undang-undang. 

e. Pergantian presiden RI dan Kabinet masa Reformasi. 

Pada masa reformasi, Indonesia mengalaami lima kali pergantian presiden yaitu. 

1) B.J.Habibie tahun 1998-1999 

2) Abdurahman Wahid tahun 1999 – 2001 

3) Megawati tahun 2001 – 2004 

4) Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 -2014 

5) Joko Widodo sejak tahun 2014 – 2024)  

 

 

 

 

G. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

H. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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Bab 5 

Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

Evaluasi  

A. Pilihan Ganda 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

1. Suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat 

memaksa merupakan pengertian negara menurut……. 

A. Miriam Budiardjo 

B. Harold J.Laski 

C. Roger H.Solatu 

D. C.F.Strong 

E. Herbert Feith 

2. Negara yang maju merupakan negara yang mampu membeuat masyarakat bahagia 

secara umum dari sisi ejkonomi dan sosial kemasyarakatan. Hal tersebut 

merupakan fungsi negara yaitu… 

A. Melaksanakan upaya pertahanan 

B. Menegakkan keadilan dalam bernegara 

C. Melaksankan penertiban( law and order) 

D. Memberikan perlindungan bagi kaum miskin 

E. Mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 

3. Terbentuknya suatu negara ditandai dengan adanya supremasi dari dewan perwaki 

lan rakyat pusat. Hal ini merupakan bagian dari sifat penting negara kesatuan yang 

dikemukakan oleh…. 

A. haroldJ.Laski 

B. Roger H.Solatu 

C. C.F.Strong 

D. Herbert Feith 
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E. Dr.Hurbertus J. Van Mook 

4. Tujuan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei  - 1 Juni 1945 adalah………… 

A.   Membahas bentuk negara dan merumuskan dasar negara Indonesia 

B. Menentukan rumusan Pancasila 

C. Membahas lambang negara 

D. Menentukan presidendan wakil presiden 

E. Menentukan tanggal proklamasi kemerdekaan  

5. Rakyat pleno BPUPKI taanggal 14 Juli 1945 mmenerima laporan panitia perancang 

UUD yang dibacalan Ir.Soekarno yang isinya adalah……… 

A. Pernyataan kemerdekaan, pembukaan UUD dan batang tubuh 

B. Piagam Jakarta,pembukaan UUD,dan batang tubuh 

C. Perumusan Pancasila,perumusan UUD,dan batang tubuh 

D. Pembahansan lambang negara,proklamasi,dan perumusan UUD 

E. Membahas bentuk negara,perumusan dasar negara,dan pembukaan UUD. 

6. Dalam penjelasan UUD 1945 tercantum bahwa negara Indonesia berdasarkan atas.. 

A. Kekuasaan  

B. Hukum 

C. Konstitusi 

D. Absolutisme 

E. Trias politika 

7. Penanggung jawab pemerintahan di Indonesia ketika dikeluarkan maklumat 

presiden tanggal 14 November 1945 berada pada ……. 

A. Presiden  

B. MPR 

C. Perdana Menteri 

D. DPR 

E. Gubernur Jendral 
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8. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa RIS adalah……. 

A. Presidensial 

B. Parlementer 

C. Liberal 

D. Komunis 

E. Demokrasi Liberal 

9. Berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar,sejak 27 Desember 1949 ,NKRI 

berubah menjadi negara……… 

A. Serikat  

B. Monarki 

C. Merdeka 

D. Berdaulat 

E. Bagian Belanda 

10. Berdasarkaan UUDS 1950, salah satu tugas presiden adalah…….. 

A. Memilih anggota DPR,MPR 

B. Mengusulkan UU 

C. Melaksanakan tugas-tugas seremonial 

D. Membentuk pemerintahan baru 

E. Membuat perjanjian dengan negara lain 

11. Berikut bukan merupakan lembaga negara konstitusi UUDS 1950 adalah……… 

A. Menteri-menteri 

B. DPR 

C. DPA 

D. Dewan Pengawas Keuangan 

E. M.A    

12. Salah satu hal negatif dari masa demokrasi parlementer menurut Herbert Feith 

A. Pers dikekang dan sering dibredel 
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B. Indonesia mendapat nama baik di dunia Internasional karena berhasil menyele 

nggarakan KAA di Bandung pada April 1955 

C. Pemerintah berhasil melaksanakan program-programnya seperti dalam bidang 

pendidikan,peningkatan produksi,peningkatan ekspor,dan mengendalikan 

inflasi 

D. Banyak kebijakan pemerintahan jangka panjang tidak terlaksana akibat masa 

kerja rata-rata kabinet yang pendek 

E. Badan pengadilan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalankan. 

13. Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi sejumlah penyelewengan terhadap UUD 

1945. Berikut yang buakan termasuk penyelewengan adalah…. 

A. Pemimpin MPR diberi kedudukan sebagai mentri 

B. Presiden membubarkan DPR 

C. RAPBN 1960 ditolak oleh DPR 

D. Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup 

E. Proses peradilan dicampuri presiden 

14. Kedaulatan berada ditangaan rakyat,dan dilaksanakan menurut UU adalah bunyi 

dari UUD 1945 …….. 

A. Pasal 1 ayat 1 sebelum amandemen Uud 1945 

B. Pasal 1 ayat 1 setelah amandemen UUD 1945 

C. Pasal 1 ayat 2 sebelum amndemen UUD 1945 

D. Pasal 1 ayat 2 setelah amandemen UUD 1945 

E. Pasal 1 ayat 3 sebelum amandemen  Uud 1945 

15. Pak Dona seorang pejabat intansi pemerintahan, dan  punya wewenang. Dia 

mengangkat saudaranya untuk menjadi aparatur sipil negara. Tindakan tersebut 

dapat dianggap penyelewengan jabatan yaitu…. 

A. Korupsi 

B. Kolosi 

C. Nepotisme 

D. Sentralisasi 

E. Demokrasi. 
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16. Pelaksanaan pemilu yang dianggap demokratis setelah pemilu yang dilaksanakan 

pada tahun 1955 adalah pemilu pada tahun………. 

A. 1982 

B. 1987 

C. 1992 

D. 1997 

E. 1999 

17. Berikut bukan merupakan lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan negara 

berdasarkan amandemen UUD 1945 adalah… 

A. MPR 

B. DPR 

C. DPA 

D. MA 

E. MK 

18. Setelah mas Orde Baru berakhir dan beralih ke masa reformasi,rakyat Indonesia 

memilki kebebasan untuk melaksanakan kedaulatannya secara langsung,yaitu….. 

A. Memiliki kebebasan berpendapat 

B. Memiliki hak untuk menjadi kepala daerah 

C. Bebas untuk melakukan kegiatan agama 

D. Memilih presiden dan wakilnya dalam pemilu 

E. Bebas membentuk partai politik 

19. Daerah NTB memiliki komoditas yang sangat kaya untukdapat dikembangkan 

yaitu mutiara air laut. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari salh 

satu kebijakan politik pada masa reformasi, yaitu……… 

A. Kebebasan berusaha 

B. Kearifan lokal 

C. Otonomi daerah 

D. Usaha kecil menengah 

E. Kemajuan dalam usaha koperasi 
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20. Pada masa reformasi,dalam proses demokrasi banyak partai politik,hal ini 

perwujudan hak mendirikan partai politik. Jumlah partai pada pemilu tahun 

1999 adalah… 

A. 28 

B. 18 

C. 16 

D. 8 

E. 48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

B. E s a y. 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengannjelas dan ringkas 

1. Tulis pengertian negara menurut Harold J.Laski 

2. Apakah dasar pemerintahan Indonesia yaang disebutkan dalam penjelasan UUD 

1945? 

3. Tuliskan siapa penyelenggara pemerintahan negara Indonesiayang tertinggi dibawah 

majelis ,berdasarkan penjelasan UUD 1945 

4. Tuliskan penjelasan pernyataan kekuasan kepala negara tidak tak terbatas pada 

penjelasan UUD 1945 

5. Tuliskan enam lembaga pada konstitusi RIS. 

6. Berdasarkan UUDS 1950 ,berada pada siapakah tanggung jawab pemerintahan 

berada? 

7. Tuliskan hal-hal positif dari masa demokrasi parlementer menurut Herbert feith. 

8. Tulis dan jelaskan secara singkat proses pergantian sistem pemerintahan pada masa 

pembentukan RIS ke masa demokrasi liberal. 
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9.  Jelaskan  secara singkat proses pergatian sistem pemerintahan Orde Baru kemasa 

reformasi. 

10. Tuliskan salah satu perubahan yang terjadi setelah amndemen UUD 1945 sehubungan 

dengan pembatasan kewenangan presiden.    
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3.26. Mengevaluasi Peranan Pers di Indonesia 

4.26. Menyaji hasil evaluasi tentang peranan pers di Indonesia 
 

KD/INDIKATOR SKKN 

 

    - 

KD/INDIKATOR IDUKA 
      - 

 

 
 

 

BAB 6 

Peran Pers di Indonesia 

A. Hakekat Pers di Indonesia 

1. Pengertian Pers 

Kata pers dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat berarti  

(1) Usaha percetakan dan penerbitan 

(2) Usaha pengumpulan dan penyiaran berita 

(3) Penyiaran berita melalui surat kabar,majalah,radio 

(4) Orang yang bergerak dalam penyiaran berita 

(5) Medium penyiaran berita,seperti surat kabar,majalah radio,telivisi,dan film. 

 Istilah pers berasal dari bahasa Inggris ,pers, yang berarti menekan. Hal ini merujuk 

pada mesin cetak kuno yang harus dicetak dengan keras untuk menghasilkan karya cetak 

pada lembaran kertas. Saat ini,kata pers atau pres ini digunakan untuk merujuk semua 

kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun 

berita,baik oleh wartawan media cetak maupun oleh wartawan media elektronik. 

 Terdapat dua pengertia mengenai pers dalam arti sempit dan pers dalam kata luas. 

Daalam arti sempit,pers merupakan kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan 

perantaraan barang cetakan. Adapun dalam arti luas, pers adalah kegiatan yang 

menyangkut kegiatan komunikasi,baik yang dilakukan dengan media cetak maupun 

media elktronik,seperti radio,telivisi, maupun internet. Kini umumnya istilah “pers “ 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  

 
 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

 

109 Rev : 02                                                                                                      No : F.02.55  

 
 

 

merujuk pada berbagai jenis media masa, tidak hanya surat kabar,majalah,radio,trelivisi, 

dan film tetapi juga internet. 

 Sementara itu, berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang pers,  pers adalah lembaga 

social dan wahana komunikasi masa yang melaksnakan kegiatan jurnalistik meliputi 

mencari,memperoleh,memiliki,meyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi,baik 

dalam bentuk tulisan,suara dan gambar,dengan menggunakan media cetak,media 

elektronik,dan segala jenis saluran yang tersedia. 

2. Fungsi dan Peranan Pers 

a. Funsi Pers 

Berdasarkan Pasal 3 UU No.40 Tahun 1999 tentang pers,fungsi-fungsi pers adalah se 

bagai berikut. 

(1)  Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi,pendidikan,hiburan,dan 

control social 

(2)  Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1),pers nasional dapat berfungsi sebagai 

lembaga ekonomi. 

b. Peranan Pers 

Adapun peranan pers menurut pasal 6 UU No.40 Tahun 1999 tentang pers 

adalah sebagai berikut 

1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. 

2) Menegakkan nilai-nilai dasar dasar demokrasi. 

3) Mendorong terwujudnya supremasi hokum,hak asasi manusia,serta menghormati 

kebhinekaan 

4) Menhgembanhgkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat,akurat dan 

benar. 

5) Melakukjan pengawasan,kritik,koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan kepentingan umum. 

6) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran 

3. Hak dan Kewajiban Pers 

a. Hak pers 

 Pasal 4 Undang-undang No.40 Tahun 1999 menentukan bahwa hak-hak pers 

adalah sebagai berikut 

1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara 
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2) Terhadap pes nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pela 

rangan penyiaran. 

3) Untuk menjamin kemerdekaan pers,pers nasional mempunyai hak mencari, mem 

peroleh,dan menyebarluaskan gagasan dan informasi 

4) Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum,wartawan 

mempunyai hak tolak. 

b. Kewajiban Pers 

 Pasal 5 UU No.40 Tahun 1999 menentukan bahwa kewajban pers adalah 

sebagai berikut. 

1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghur 

mati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduka tak 

bersalah. 

2) Pers wajib melayani hak jawab 

3) Pers wajib melayani hak tolak 

B. Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik 

dalam Masyarakat Demokratis di Indonesia. 

1. Landasan Hukum Pers Indonesia 

Terdapat sejumlah landasan hokum pers Indonesia, antara lain sebagai berikut 

a)  Pasal 28 UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lesan maupun tulisan, dan sebagainya 

ditetapkan dengan Undang-undang. 

b) Pasal 28 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosialnya,serta berhak untuk mencari,memperoleh,memiliki,menyimpan, 

mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran 

yang tersedia. 

c) Pasal 20 Ketetapan MPR RI No.XVII/MPR/1998 tentang HAM yang menyebutkan 

bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 

d) Pasal 21 Ketetapan MPR RI XVII/MPR/1998 tentang HAM yang menyebutkan 

bahwa setiap orang berhak untuk mencari,memperoleh,memiliki,menyampaikan, infor 

masi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 
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e)   Pasal 2 UU No.40 Tahun 1999 tentang pers yang menyebutkan bahwa kemerdekaan 

pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip 

demokrasi,keadilan,dan supremasi hukum. 

2. Perkembangan Pers di Indonesia 

a. Masa penjajahan Belanda 

 Di Indonesia ,pengiriman dan penyebaran informasi telah digunakan sejak dulu. 

Pada masa penjajahan Belanda,telah dibuat berbagai jenis jurnal untuk menyalurkan 

berita dari nusantara ke Eropa. Salah satunya adalah Memorie de Nouvells yang 

disusun oleh J.P.Coen pada tahun 1615. Adaapun surat kabar pertama di Indonesia 

adalah Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementen atau sering disingkat 

sebagai bataviasche Nouvelles yang terbit pada tahun 1744. 

b. Masa Penjajahan Jepang  

 Pada masa penjajahan Jepang,pers di Indonesia cenderung pro Jepang dan 

menjadi alat pemerintah Jepang. Surat kabar yang muncul antara lain Asia Raya, di 

Jakarta, Sinar Baru di Semarang,Soeara  Asia di Surabaya, dan Tjahaja di Bandung. 

c. Masa Awal Kemerdekaan 

Pada periode 1945-1949 muncul sejumlah surat kabar yang berisi menyuarakan 

kepentingan Republik Indonesia, membeeri semangat perlawanan, dan mempertahan 

kan kemerdekaan. Surat kabar yang ada antara lain harian Merdeka yang didirikan 

oleh B.M.Diah,Kedaulatan Rakyat, suara Indonesia dan Pedoman. 

d.  Masa demokrasi Liberal 

 Pada masa demokrasi Liberal (1950-1959) pers makin berkembang meski 

sebagian surat kabar cenderung menjadi pendukung partai-partai politik. Jumlah 

perusahaan surat kabarpun semakin meningkat. Hingga tahun 1955, jumlah surat 

kabar berbahasa I ndonesia, Belanda,dan Tionghoa meningkat menjadi 100 surat 

kabar. 

e. Masa deemokrasi terpimpin 

 Pada masa demokrasi terpimpin (1959-1966) , kebijakan pemerintah dibidang 

pers bertumpu pada peraturan penguasa perang tertinggi (peperti) No.10/1960 dan 

pers No.6/1963 yang menegaskan perlu izin terbit bagi setiap penerbitan surat kabar 

dan majalah. Control terhadap pers terjadi pada masa ini. Pada masa ini terjadi 

pembredelan pers. Pembredelan adalah penghentian penerbitan dan peredaran surat 

kabar maupun majalah secara paksa. Sekitar 28 surat kabar di Jakarta dan daerah di 

larang terbit. 

f.        Masa Orde Baru 
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  Pada masa Orde Baru ( 1966-1998) pers Indonesia semakin berkembang. Pada awal 

Orde Baru, pemerintah mengeluarkan UU No. 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-

ketentuan Pokok pers yang menjamin tidak adanya sensor serta pembredelan bagi 

pers. Namun makin lama pemerintah makin control terhadap pers. Setelah peristiwa 

Lima Belas Januari 1974 (Malari) yang ditandai demontrasi mahasiswa, sejumlah 

surat kabar di bredel, seperti Harian Indonesia Raya.  

g. Masa Reformasi. 

 Pada masa reformasi (1998- sekarang), pers Indonesia mengalami perkembangan 

yang pesat. Muncul berbagai media cetak dan elektronik baru yang menyasar 

berbagai segmen di masyarakat.  Hal ini didorong dengan pencabutan permen 

No.01/1984 tentang SIUPP sehingga penerbitan surat kabar tidak perlu memiliki 

SIUPP. Pada Tahun 1999, pemerintah bersama legislatif mereformasi UU pers yang 

lama dan menggantinya dengan undang-undang baru yang di kenal dengan undang-

undang No.40 Tahun 1999 tentang pers. Beberapa pasal tentang kemerdekaan pers 

untuk memperoleh informasi di atur di dalam undang-undang tersebut. 

3. Pers yang Bebas dan Betanggung Jawab sesuai dengan Etika Jurnalistik 

a. Pers yang bebas dan bertanggung jawab 

 Sebuah pers yang bebas diperlukan untuk perkembangan demokrasi, dan mencer 

daskan kehidupan bangsa. Apabila kita perhatikan pasal 4 UU No. 40 Tahun1999 ten 

tang Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin  sebagai hak asasi warga 

Negara , terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pela 

nggaran penyiaran. Didisi lain pers juga tidak boleh bertindak sebebas-bebasnya tanpa 

aturan. Kebebasan tidak mutlak ,bersifat terbatas karena berkenaan dengan kebebasan 

pihak atau orang lain. Pers wajib menjunjung tinggi kebenaran dan menghormati hak 

atau pun kebebasan pribadi orang lain. 

b. Kode Etik Jurnalistik 

 Kode etik jurnalistik diperlukan wartawan sebagai landasan moral dan etika 

profesi. Kode etik jurnalistik(KEJ) hadir untuk menjamin kemerdekaan pers dan 

memenuhi hak public untuk memperoleh informasi yang benar. KEJ menjadi 

pedoman operasinal wartawan dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan 

integritas serta profesionalisme. 

 Di Indonesia kode etik jurnalistik muncul pertama kali pada tahun 1947 sebagai 

kode etik PWI (persatuan wartawan Indonesia). Sementara itu,organesasi-organesasi 

wartawan lain juga memiiki kode etiok sendiri. Dewan Pers merasa perlu untuk 

membuat kode etik jurnalistik yang secara umum dapat dijadikan pegangan untuk 

semua wartawan di I ndonesia,dari berbagai organesasi manapun. Kode etik jurnalistik 

ini disahkan pada tahun 1969. 
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C. Kebebasan Pers dan Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Pers dalam 

Masyarakat Demokratis di Indonesia 

1. Kebebasan Pers 

 Menurut Retno Lisyarti, kebebasan pers berarti kekebalan media komunikasi 

(meliputi surat kabar,buku,majalah,radio dan TV) dari kontrol atau sensor pemerintah. 

Kebebasan pers merupakan suatu hal yang dianggap mendasar. Masyarakat yang 

bebas dan pemerintah yang demokratis sangat sulit diwujudkan tanpa pers yang bebas. 

Pemerintah yang demokratis mendorong perubahan politik dan social secara damai 

dan tertib melalui pengakuan atas hak untuk berbeda pendapat. 

 Menurut Bagir Manan ,kebebasan dapat dipilah dalam dua kategori utama sebagai 

berikut. 

a. Kebebasan per situ sendiri. 

Kebebasan per situ sendiri meliputi: 

1) Kebebasan (kemerdekaan) mencari,memperoleh, mengolah dan menyebarkan 

informasi. 

2) Kebebasan(kemerdekaan) melakukan kontrol, dan kritik dalam pei kehidupan poli 

tik,social atau ekonomi. Di bidang politik,kontrol dan kritik, baik terhadap 

lembaga politik kenegaraan maupun lembaga politik kemasyaraakatan. Kontrol 

dan kritik terhadap peri kehidupan social, baik bertujuan melakukan peubahan 

social maupun terhadap tingkah laku social. Kritik dan kontrol ekonomi untuk 

menjamin kegiatan ekonomi dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat banyak. 

3) Kebebasan untuk membentuk dan mengarahkan pendapat umum demi 

kepentingan public. 

4) Kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran pers. 

b. Pers sebagai sarana atau forum kebebasan public 

Pers menjadi forum kebebasan berkomunikasi atau mengomonikasikan sesuatu. 

Pers adalah forum publik untuk memperoleh informasi, forum menyampaikan atau 

pertukaran pendapat dan atau pikiran, forum menyampaikan kritik,forum menyam 

paikan kreatifitas dan lain-lain. 

  Kebebasan pers merupakan suatu hal penting. Di suatu Negara,salah satu 

penjaga tetap berjalannya demokrasi adalah pers. Pers dapat menggantikan 

kehadiran warga untuk mengawasi pemerintahan bekerja dan mengikuti debat 

legislatif. Pers dapat melaporkan kembali berbagai peristiwa tersebut,melalui 

media cetak ataupun elektronik. Informasi yang diberikan pers dapat digunakan 

warga untuk bersikap dan bertindak. Dengan demikian pers yang bebas dapat 

dikatakan menjadi suatu keharusan dalam suatu Negara demokratis..      
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  Lebih jauh mengenai pentingnya pers di masyarakat, menurut Harsono terdapat 

lima tuntutan masyarakat modern terhadap pers, yaitu sebagai berikut. 

a. Pers ditunutut untuk menyajikan laporan tentang kejadian sehari-hari secara 

jujur,mendalam,dan cerdas dalam suatu kontek yang menjelaskan kejadian 

tersebut. 

b. Pers harus menjadi forum pertukaran komentar dan kritik. Hal ini berarti 

lembaga komunikasi massa yang besar harus menganggap dirinya sebagai kurir 

umum bagi diskusi dalam masyarakat. Pers hendaknya menyajikan semua 

pendapat,tidak hanya yang disetujui oleh penerbit pers. 

c. Pers hendaknya menyajikan gambaran yang representatif dari kelompok unsur-

unsur pokok masyarakat. Pers dituntut menampilkan kelompok-kelompok 

sossial,seperti kelompok minoritas,secara akurat. Hal ini karena masyarakat 

cenderung membuat keputusan sesuai gambaran atau citra positif atau negative. 

d. Pers hendaklah bertanggung jawab dalam penyajian dan penguraian tujuan-

tujuan dan nilai-nilai masyarakat. 

e. Pers hendaknya menyajikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh 

berita sehari-hari. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi. 

Pers merupakan agen masyarakat dalam memecahkan kebebasan alur berita. 

2. Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Pers dalam Masyarakat demokratis di 

Indonesia. 

 Kita telah membahas pentingnya kebebasan pers. Pers yang bebas adalah hal yang 

sangat penting dalam suatu masyarakat. Namun pers sendiri dapat menyalahguna 

kan kebebasan pers. Bentuk penyalahgunaan pers ini bisa bermacam-macam,seperti 

penyajian informasi yang tidak akurat,tidak objektif,bias,sensasional,tendensius, 

menghina,maupun mengekploitasi kekerasan. 

 Penyalahgunaan pers ini memiliki dampak pada masyarakat ,pemerintah, maupun 

per situ sendiri. Dari sisi masyarakat ,terdapat kerugian anatra lain tidak dapat 

memperoleh informasi yang tepat dan akurat,muncul sikap saling curiga antar 

kelompok,hingga terjadi konflik antar kelompok. Pola piker sikap dan perilaku 

masyarakat dapat terpengaruh informasi yang disampaikan pers melalui berbagai 

tayangan dan program. Sehingga informasi yang didapat tidak objektif apa lagi 

tidak benar dapat memberi dampak negative terhadap perilaku masyarakat. 

 Dari sisi pemerintah, hadir informasi yang tidak akurat akibat penyalahgunaan 

kebebasan pers  dapat menimbulkan berbagai kerugian. Hal ini antara lain tidak 

diberitakannya secara akurat berbagai kebijakan dan aktivitas pemerintah, 

munculnya penolakan masyarakat, dan munculnya ketidak kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah. Adapun dari sisi pers, kerugian yang timbul dari 
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penyalahgunaan kebebasan pers antara lain hilangnya kepercayaan terhadap pers 

dan munculnya pendapat negatif terhadap pers. 

 Menurut Baqir Manan , kebebasan pers tidak sama sekali dimaksudkan sebagai 

suatu kemerdekaan atau kebebasan tanpa batas. Pembatasan kemerdekaan atau 

kebebasan pers dilaksanakan atas dasar ketenttuan-ketentuan hokum yang dibuat 

secara demokratik dalam bingkai asas-asas Negara hokum , dan asas kemauan 

sendiri sebagaimana diatur Kode Etik jurnalistik (KEJ) atau standar jurnalistik 

dimokratik. 

 UU Pers ( UU No.40 Tahun 1999), memuat berbagai peran pers nasional atau 

fungsi public pers merdeka sebagai berikut 

a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui ( the right to now )  . Salah satu 

wujud hak mengetahui adalah hak memperoleh informasi ( the rights of 

information). 

b. Meningkatkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi 

hokum , dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan . demokrasi 

tidak dapat dilepaskan dari keragaman. 

c. Mengembangkan penfdapat umum berdasarkan informasi yang tepat ,akurat, dan 

benar. (public opinion). 

d. Melakukan pengawasan , kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan kepentingan umum. 

e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran 

 

 

 

 

Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

 

 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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BAB 6 

  Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

Evaluasi  

Pilihlah salah satu Jawaban yang benar. 

1. Berikut ini contoh dari pengertian pers dalam arti sempit adalah… 

A. Bulletin kantor berita dan radio 

B. Surat kabar dan tabloid 

C. Koran dan internet 

D. Media online dan televise 

E. Majalah dan media online 

2. Perhatikan pernyataan berikut. 

1) Social participation 

2) Social institution 

3) Social control 

4) Social responsibility 

5) Social support. 

Pernyataan yang tidak termasuk fungsi pers sebagai media control ditunjukkan 

nomor 

A. (1),(2),(3), dan (4) 

B. (1),(2),(3), dan (5) 

C. (1),(2),(4), dan (5) 

D. (1),(3),(4), dan (5) 

E. (2),(3),(4), dan (5) 

3. Berdasarkan perkembangan pers di Indonesia,surat kabar sudah ada sejak jaman 

penjajahan Belanda. Surat kabar pertaa yang dimilki oleh Indonesia adalah…. 

A. Bataviasche  Nouvelles 

B. Tjahaja Moelia 
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C. Bintang Djohar 

D. Slompret Melaju 

E. Hindia-Nederland 

4. Perhatikan pernhyataan berikut. 

1) Media informasi 

2) Media ekonomi 

3) Media hiburan 

4) Media pendidikan 

5) Media komunikasi 

Pernyataan yang termasuk fungsi pers ditunjukkan nomor…. 

A. (1),(2),(3), dan (4) 

B. (1),(2),(3), dan (5) 

C. (1),(2),(4), dan (5) 

D. (1),(3),(4), dan (5) 

E. (2),(3),(4), dan (5) 

5. Sejak terbentuknya Budi Utomo pada 20 Mei 1908,hadir berbagai surat kabar di 

Indonesia, seperti harian Fajar Asia,Pikiran Ra’jat,dan Oetoesan Hindia. Surat 

Kabar Fajar Asia dipimpin oleh……. 

A. H.O.S. Tjokroaminoto 

B. Ir Soekarno 

C. Adam Malik 

D. Dr.Danudirja Setiabudi 

E. H. Agus Salim. 

6. Kegiatan yang menyangkut komunikasi,baik yang dilakukan melalui media cetak 

maupun media elektronik,eperti radio,TV,dan internet,merupakan pengertian 

pers dalam arti… 

A. Sempit  

B. Luas 
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C. Terbuka 

D. Tertutup 

E. Khusus. 

7. Media A memberitakan demontrasi sekelompok masyarakat mengkritik suatu 

kebijakan pemerintah. Di sisi lain media media tersebut juga  memberitakan 

tentang program dan kinerja yang yang dilakukan pemerintah. Hal ini 

mencerminkan fungsi pers sebagai …. 

A. Konrol social atas segala kebijakan yang pemerintah buat 

B. Memberi informasi kepada masyarakat 

C. Memberi hiburan kepada masyarakat 

D. Penghubung antara masyarakat dan pemerintah 

E. Memberi pendidikan pada masyarakat 

8. Berikut yang tidak termasuk manfaat dari media massa untuk kehidupan sehari-

hari adalah sebagai sarana. 

A.   Hiburan 

B. Pendidikan 

C. Informasi 

D. Alat politik masyarakat 

E. Wawasan dan pengetahuan 

9. Pada era Reformasi,terdapat tuntutan pers Indonesia untuk  memiliki kebebasan 

yang luas. Hal ini tertera dalam… 

A. UU No.40 Tahun 1998 

B. UU No. 41 Tahun 1998 

C. UU No.42 Tahun 1998 

D. UU No.40 Tahun 1999 

E. UU No. 51 Tahun 1999 

10. Perhatikan pernyataan berikut. 

1) Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik 

2) Mengiventaris data tentang perusahaan pers 
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3) Mengkaji pengembangan kehidupan pers 

4) Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain 

Tujuan dari pembentukan dewaan pers yang independen ditunjukkan nomor … 

A. (1),(2),(3), dan (4) 

B. (1),(2),(3), dan (5) 

C. (1),(2),(4), dan (5) 

D. (1),(3),(4), dan (5) 

E. (2),(3),(4), dan (5). 

11. Pada sejarah perkembangan pers di Indonesia, masa selepas Orde Baru merupa 

kan masa ketika kebebasan pers tampak lebih merdeka dan bebas. Hal ini karena. 

A. Munculnya beberapa media massa baru yang lebih baik 

B. Kebijakan mengenai pers diperlonggar oleh pemerintah 

C. Pers tidak lagi diatur dalam undang-undang 

D. Adanya pencabutan terkait undang-undang pers 

E. Presiden memberhentikan departemen penerangan 

12. Pers di Indonesia selain berfungsi sebagai media informasi, pendidikan,hiburan, 

dan kontrol social, juga merupakan lembaga… 

A. Politik 

B. Social 

C. Budaya 

D. Ekonomi 

E. Seni. 

13. Pemerintah membuat kebijakan bantuan dana kepada siswa/siswi yangtidak 

mampu.Rina yang melihat adanya praktik penyalahgunaan dana kemudian 

memberikan pendapatnya pada pemerintah terkait dengan adanya tindakan terse 

but dan memberikan solusi agar praktik tersebut tidak terjadi lagi. Tindakan Rina 

tersebut sudah tertera di dalam konstitusi, yaitu pada UUD 1945 pasal…. 

A. 24 

B. 28 
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C. 29 

D. 30 

E. 31. 

14. Media massa memiliki peran sebagai penghubung komunikasi antara peme rintah 

dan masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa media massa berfungsi untuk… 

A. Sebagai wadah debat public 

B. Wadah opini pemerintah 

C. Untuk menyosialisasikan kebijakan 

D. Untuk menyampaikan suatu berita 

E. Untuk menginvestigasi suatu kakuss 

15. Perhatikan pernyataan berikit. 

1) Ketua dan wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota 

2) Ditetapkan dengan keputusan presiden 

3) Pimpinan perusahaan pers yag dipilih oleh organesasi perusahaan pers. 

4) Wartawan yang dipilih oleh pemerintah  

5) Masa jabatan anggota tiga tahun 

Pernyataan terkait keanggotaan Dewan Pers ditunjukkan nomor… 

A. 1),2),3) dan 4) 

B. 1),2),3) dan 5) 

C. 1),2),4) dan  5) 

D. 1),3),4), dan 5) 

E. 20, 3), 4), dan 5) 

16. Pers dan media bagi masyarakat, pemeritah, dan Negara adalah wadah untuk 

mewujudkan… 

A. Kebebasan memeluk agama dan kepercayaan 

B. Budaya paternalistic di tengah masyarakat 

C. Pekerjaan yang layak 
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D. Demokrasi dalampernyataan pendapat dan bicara 

E. Demokrasi dalam menyatakan pendapat dengan anarkis 

17. Kebebasan pers merupakan bentuk kebebasan yang diberikan kepada para warta 

wan  dalam…. 

A. Menerbitkan berita sesuai dengan hati nurani 

B. Menerbitkan berita berdasarkan keinginan mayoritas masyarakat 

C. Melakukan kritik kepada pemerintah 

D. Menerbitkan gagasan sesuai fakta 

E. Menerbitkan berita yang bersifat sobyektif 

18. Teori pers libertarian mengajarkan bahwa kebebasan pers adalah kebebasan…. 

A. Mutlak 

B. Terbuka 

C. Tertutup 

D. Terbatas 

E. Fleksibel 

19. Malik adalah seorang wartawan. Ia sedang menyelidiki kasus terkait perselisihan 

antara pengusaha A. dan pengusaha B.sebagai wartawan professional, Malik 

dituntut memberikan berita yang… 

A. Bernuansa politik 

B. Sesuai dengan keinginan masyarakat 

C. Menguntungkan pengusaha 

D. Benar sesuai dengan asas obyektifitas srta adil dan berimbang 

E. Menarik perhatian publikmeskipun kurang akurat 

20. Menurut UU N0.40 Tahun 1999 terkait kewajiban pers, dinyatakan bahwa pers 

nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati 

norma-norma tertentu. Norma yang tidak disebutkan adalah… 

A. Menulis berita yang diinginkanmayoritas pembeca 

B. Asas praduka tak bersalah 

C. Melayani hak jawab dan koreksi 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

 

122 Rev : 02                                                                                                      No : F.02.55  

 
 

 

D. Norma-norma agama dan social 

E. Rasa keusilaan asyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

Jawablah pertnyaan-pertanyaan dengan jelas dan singkat 

1. Jelaskan pengertian pers dalam arti sempit dan luas dan berikan contohnya 

2. Tuliskan minimal empat perenana pers menurut Pasal 6 UU No.40 Tahun 1999  

3. Jelaskan mengenai pers  yang berfungsi sebagai lembaga ekonomi 

4. Jelaskan mengenai kebebsan pers yang tidak mutlak 

5. Tuliskan lima tanggung jawab pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 

6. Apa yang dimaksud kode etik jurnalistik? 

7. Jeaskan peran pers pada massa revolusi di Indonesia. 

8. Dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan kebebasan pers 

bagi masyarakat dan dampak dari pemerintah? 

9. Tuliskan kapan dan di kota apa persatua wartawan Indoesia (PWI) didirikan. 

10. Tuliskan minimal 2 landasan konstitusional pelaksanaan pers di Indonesia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-20 5 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
4 25  

5 25  
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3.27. Mengevaluasi etos kerja masyarakat Indonesia 

4.27. Menyajikan hasil evaluasi tentang etos kerja masyarakat Indonesia  
 

KD/INDIKATOR SKKNI 

       - 

KD/INDIKATOR IDUKA 
       - 

 

 
 

 

B A B 7 

Etos Kerja  Masyarakat Indonesia 

A. Hakekat Etos Kerja 

1. Arti Kata 

Kata etos berasal dari bahasa Yunani ,ethikos,yang artinya berarti moral atau 

menunjukkan karakter moral. Kata etos dalam bahasa Inggris adalah ethos berarti 

kecenderungan atau karakter, sikap,kebiasaan,keyakinan yang berbeda dari 

individu atau kelompok. 

 Dari kata etos ini, dikenal pula kata etika atau etiket yang hamper mendekati 

pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk ( moral 

),sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat 

untuk menyempurnakann sesuatu secara optimal, lebih baik,dan bah kan berupaya 

untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin. 

 Kerja dapat diartikan sebagai (1) sebagai kegiatan melakukan sesuatu (2) 

sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja adalah suatu aktifitas yang 

mengahsilkan suatu karya. Karya yang dimaksud berupa segala yang dihasilakan 

untuk memenuhi kebutuhan,dan swlalu berusaha menciptakan karya-karya 

lainnya. Berdasarkan pengertian kedua kata tersebut, apa bila kedua kata 

digabungkan menkadi satu,yaitu etos kerja ,akan memberikan pengertian lain. 

Etos kerja dengan demikian dapat diartikan sebagai sikap kehendak yang 

diperlukan untuk kegiatan tertentu .  adapu dalam kamus besar bahasa Indonesia, 

eros kerja berarati semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan 

seseorang atau suatu kelompok. 

2. Pengertian Etos Kerja 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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Terdapat berbagai difinisi etos kerja yang dikemukakan para ahli. Beberapa 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

a)  Menurut Desmon Ginting ,etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi 

ciri khas seseorang atau sekuelompok orang yang bekerja,yang berlanfdaskan 

etika dan perspektif kerja yang diyakini, dan diwujudkan melalui tekad dan 

perilakun konkret di dunia kerja. 

b) Menurut Jansen Sinamo , etos kerja adalah seperangkat perilaku posirif  yang 

berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada para 

digma kerja yang integral. 

c) Menurut Toto Tasmara,etos kerja adalah sebuah totalitas kepribadian diri dan 

juga cara bagaimana mengekpresikan, memandang, meyakini serta 

memberikan makna terhadap suatu hal,yang mendorong diri untuk bertindak 

serta juga meraih kinerja yang tinggi ( high performance ) 

d) Menurut Usman Pelly,etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan 

kesadaran sendiri yang didasari oleh system orientasi nilai budaya terhadap 

kerja . 

e) Menurut Panji Anuraga,  etos kerja adalah suatau pandangan dan sikap suatu 

bangsa atau suatu umat terhadap kerja. 

f)  Menurut Mochtar Buchori, etos kerja adalah sikap dan pandangan terhadap 

kerja ,kebiasaan kerja yang dimiliki seseorang ,suatu kelompok manusia atau 

suatu bangsa. 

Bila kita perhatikan lebih lanjut ,etos kerja berkaitan dengan hal-hal berikut. 

1) Dasar motivasi yang terdapat dalam budaya suatu masyarakat, yang 

menjadio penggerak batin anggota masyarakat pendukung budaya untuk 

melakukan suatu kerja. 

2) Nilai-nilai tertinggi dalam gagasan budaya masyarakat terhafdap kerja 

yang menjadi penggerak batin masyarakat melakukan kerja. 

3) Pandangann hidup yang khas dari suatu masyarakat terhadap kerja yang 

dapat mendorong keinginan untuk melalkukan pekerjaan. 

Adapun nilai-nilai yang secara universal dikaitkan dengan etos kerja antara 

lain adalah rajin, kerja keras, berdisiplin tinggi, menahan diri,ulet dan 

tekut. Di Indonesia seperti nilai-nilai gotong royong, saling membantu, dan 

sopan sering ditemukan. 

3. Fungsi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etos Kerja. 

a. Fungsi etos kerja 
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 Menurut Jansen Sinamo,jika seseorang,suatu organesasi,atau suatu 

komunitas menganut paradgma kerja, mempercayai,dan komitmen pada 

paradigm kerja tersebut, semua itu akan melahirkan sikap dan perilaku kerja 

mereka yang khas.  Itulah yang akan menjadi etos kerja dan budaya.   

 Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap 

perbuatan dan kegiatan individu. Adapun fungsi etos kerja antara lain sebagai 

berikut. 

1) Etos kerja berfungsi sebagai pendorong timbulnya perbuatan  

2) Etos kerja berfungsi sebagai penggairah dalam aktivitas. 

3) Etos kerja berfungsi sebagai penggerak besar atau kecilnya motivasi ajan 

menentukan cepat atau lambatnya suatu perbuatan . 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja 

Factor-faktor yang mempengaruhi etos kerja yang dikemukakan oleh 

Anoraga, antara lain sebagai berikut. 

1) Agama 

Pada dasarnya , agama merupakan suatu system nilai yang akan 

mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Cara 

berpikir, bersikap dan bertindak seseorang tentu diwarnai oleh ajaran 

agama yang dianut jika seseorang sungguh-sungguh dalam mkehidupan 

beragama. Etos kerja yang rendah secara tiddak langsng  dipengearuhi 

oleh rendahnya kualitas keagamaan. 

2)   Budaya  

Sikap budaya ,tekad ,disiplin ,dan semangat kerja masyarakat juga disebut 

sebagai etos budaya dan secara operadional etos budaya ini juga disebut 

sbagai etos kerja . kualias etos kerja ini juga ditentukan oleh system 

orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan  

3) Sosial pollitik 

Tinggi rendahnya etos kerja masyarakat dipengaruuhi ada atau tidaknya 

struktur politik yang mendorong masyarakat untuk berja keras dan dapat 

menikmati hsil kerja keras dengan penuh .  etos kerja harus dimulai 

dengan kesadaran akamn pentingnya arti tanggung jawab kepada masa 

dwpan bangsa dan Negara.. dorongan untuk mengatasi kemiskinan 

,kebodohan dan ketetbelakangan hanya mungkin timbul jika masyarakat 

secara keseluruhan memiliki orientsi khidupan yang tetpacu kemasa depan 

hyag lebih baik. 
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4) Kondisi lingkunan /geogafis 

Etos kerja dapat muncul karena factor georafis . lingkungan alam yang 

mendukunhg memengaruhi manusia ang berbeda didalanya melakukan 

usaha untuk dapat mengelola ddan mengambil manfaat ,bahkan dapat 

emngundang pendatangh untuk turut mencari kehidupan dilingkungan 

tersebut. 

5) Pendidikan  

Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. 

Peningkatan su mberdaya manusia akan membuat manusia mempunyai 

etos kerja keras. Meningkstnya kualiktas penduduk dapat tercapai apabiala 

ada pendidikan yang merata dan bermutu disertai dwngan peningkatan dan 

perluasan pendidikan ,keahlian dan ketrampilan  shinggga semakin 

meningkat pula aktivitas dan produktivitas masyarakat sebagai pelaku 

ekonomi. 

6) Struktur ekonomi 

Tinggi rendahnya eetos keja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau 

tidaknya  struktur ekonomi yang mmpu memberikan insentif bagi anggota 

masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil keras mereka dwngan 

penuh. 

7)  Motivasi instriksi individu 

Individu yuang akan memiliki etos kerja yang tinggi adalah individu yang 

bemotivasi tinggi . etos kerja mrupakan sesuatu pandangan dan sikap yang 

didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. Keyikinan inilajh yang 

menjadi suatu motivasi kerja . maka etos kerja juga dipengaruhi oleh 

motivasi seseoraang yang bukan bersumbr dari luar diri,tetapi yang 

tertanam dalam diri swndiri,yang sering disebut dngsn motoivasi intrnsik.    

4. Cara Menumbuhkan Sikap Etos Kerja 

Jansen Sinamo  mengemukakan cara menumbuhkan sikap etos kerja dalam 

bukunya  dengan judul  8 etos kerja professional.etos kerja 

a) Kerja adlah rahmat , kerja merupakan pemberian dari yang Maha Kuasa . oleh 

karena itu ,individu harus dapat bekerja dengan tulus dan penuh syukur. Hal 

ini dapat dinyatakan dengan kalimat “ saya bekerja tulus dengan penuh rasa 

syukur” 

b) Keja adalah amanah . karena nmeupakan titipan berharga yang diperyakan 

kepada kita sehingga kitga mampu bnekerja dengan bbenar dan penuh 

tanggung jawab. 
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c) Kerja adalah panggilan . kerja merupakan suatu darma yang sesuai dngan 

panggilan jiwa sehingga kita mampu bekerja keras dengan penuh intefritas.  

d) Kerja adalah aktualosasi. Pekerjaan adalah sarana bagi kita untuk  mencapai 

hakekat yang tertinggi sehingga kita akan bekerja keras dengan penuh 

semangat. 

e) Kerja adalah ibadah. Bekerja merupakan bentuk bakti dan ketaqwaan kepada 

Sang Khalik,sehingga melalui  pekerjaan individu  mengarahkan dirinya 

kepada tijuan agung sang pencipta dalam pengabdian. 

f)    Kerja adalah kehormatan . pekerjaan dapat membangkitkan harga diri 

sehingga harus dilakukan secara tekun dan penuh keunggulan.   

5. Karakteristik Etos Kerja 

Etos kerja memiliki aspek-aspek atau karakteristik,antara lain sebagai berikut  

a. Keahlian interpersonal 

 Keahlian personal berkaitan dengan hubungan kerja dengan orang lain 

dilingkunga kerjanya. Keahlian interpersonal meliputi kebiasaan 

,sikap,cara,penampilan dan perilaku yang digunakan individu pada sat 

berada disekitar orang lain sera memengaruhi bagaoimana individu 

berinteaksi dengan orang lain. Terdapat sifat-sifat yang dapat 

menggambarkan keahlian interpersonal seseorang pekerja , antara lain 

sopan,bersahabat,gembira ,perhatian,menyenangkan, kerja sama, menolong 

disenangi,rendah hati dll. 

b. Inisiatif.   

 Inisiatif merupakan karakayteristik yang dapat memfasilitsi seseorang 

agar terdorong untuk lebih meningkatkan kinerjanya dsn tidak langsung 

meraasa puas dengan kinerja yang biasa. Karakteristik inisering 

dihubungkan dngan situasi ditempat kerja yang tidak lancer. Hal-hal 

seperti penun daan pekerjaan, hasil kerja yang buruk, mkehilanhgan 

kesempatan karena tidak dimanfaatkan dengan baik ,dan kehilangan 

pekerjaan,dapat muncul jika individu tidak punya inisiatif dalam bekerja. 

Terdapat  sifat-sifat yang menggambarkan inisiatif seorang pekerja, antara 

lain cerdik, produktif, banyak ide, berinisiatif,efisien,efektif,antosias, 

dedikasi, daya tahan kerja,teliti, mampu mandiri,gigih dan teratur. 

c. Dapat diandalkan. 

 Dapat diandalkan  adalah aspek yang berhubungan  dengan aanya 

harapan terhadap hasil kerja seseorang pekerja dn merupakan suatu 

perjanjian implisit pekerja untuk melakukan beberapa fungsi dalam kerja. 
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Seorang pekerja diharapkan dapat memuakan haapan minimum perusahaan 

kepadanya. Karakteristik ini merupakan salah satu yang diinginkan oleh 

pihak perusahaan terhafdap pekerjanya. Sifat-sifat pekeja yang dapat 

diandalkan antara lain, mengikuti petunjuk,mematuhi peraturan ,dapat 

diandalkan ,dapat dipercaya ,jujur ,berjhati-hati, dan tepat waktu. 

B. Etika Kerja dalam Dunia Usaha/Industri 

Etos kerja berkaitan dengan etika kerja. Etos kerja tidak dapat berjalan dengan 

baik tanpa adanya etika kerja. Prinsip-prinsip etika tidak berdiri sendiri,tetapi 

tercantum dalam suatu kerangka pemikiran sistematis yang disebut teori. 

 Etika kerja menurut Yuwono adalah aturan nurmatif  yang mengandung system 

nilai dan prinsip morak yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam  

melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Kumpulan perilaku 

karyawan dalam suatu perusahaan merupakan gambaran etika kerja di perusahaan 

tersebut. 

 Etika kerja terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan karyawan atau 

manajer suatu perusahaan . maka etika kerja bagi setiap karyawan  didasari 

prinsip-prinsip berikut. 

1. Melaksanakan tugas sesuai visi,misi dan tujuan perusahaan. 

2. Selalu berorentasi pada budaya peningkatan mutu kinerja 

3. Saling menghormati sesame karyawan  

4. Membangun kerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan. 

5. Memegang amanah atau tanggung jawab bdan kejujuran 

6. Menanamkan kedisiplinan bagi diri sendiri dan perushaan. 

Suatu perusahaan hendaknya memiliki etika kerja di perusahaan tersebut. Upaya 

yang dapat dilakukan dalam hal tersebut,antara lain sebagai berikut 

1. Membuat kode etik kerja dengan melibatkan para karyawan 

2. Pelatihan tentang pengertian dan penerapan etika kerja 

3. Melaksanakan proses sosialisasi dan internalisasi etika kerja 

4. Meningkatkan komunikasi horizontal dan vertical ,formal dan informal 

5. Meningkatkan fungsi pengawasan kerja 

6. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang beretika kerja tinggi 

sebagai motivasi bagi karyawan lainnya dalam meningkatkan etika kerjanya. 
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C. Karakter yang Diperlukan oleh Dunia Usaha/Industri  

  Dunia usaha/industry merupakan orang-orang yang bekerja dengan karakter 

tertentu. Hal ini agar para pekerja dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik 

sehingga perusahaannya dapat maju. Beberapa karakter bangsa Indonesia yang 

diperlukan oleh dunia usaha / industry antara lain  

1. Memiliki Visi dan Harapan 

Visi dan harapan dapat menghantarkan para pelaku usaha untuk terus tumbuh 

dan berkembang. Visi dan harapan sangat penting bagi usaha kecil dan 

menengah. Adanya visi dan harapan akan mendorong para pelaku usaha untuk 

terus bergerak setahap demi setahap demi meraih posisi yang lebih baik dalam 

dunia usaha dan industry nasional. 

2. Mau Terus Belajar 

Bangsa yang memiliki tradisi belajar akan menjadi bangsa yang maju. Bangsa 

Indonesia telah sepantasnya memiliki tradisi terus mau belajar,membaca, 

menulis,berdiskusi,dan meneliti. Serta ,adanya motivasi nuntuk terus mening 

katkan kemampuan atau kopetensi diri dan menghasilkan karya terbaik. 

Karakter terus mau membaca,belajar  adalah karakter sumberdaya manusia 

yang unggul yang dibutuhkan dunia usaha/industry. 

 

3. Kreatif dan Inovatif 

Karakter kreatif dan inovatif  merupakan karakter yang dibutuhkan dunia 

usaha karena berkauitan dengan kreativitas. Saaat ini berbagai produk dan jasa 

dari luar negeri makin mudah masuk ke Indonesia dengan makin terbukanya 

perdagangan akibat berkembangnya wilayah perdsangangan bebas ,seperti 

ASEAN Free Trade Area (wilayah perdagangan bebas ASEAN ). Kreativuitas 

dan inovasi diperlukan untuk menghasilkan produk dan jasa ysang baru dan 

unik. Maka produk dan jasa dari Indonesia dapat berkembang di dalam dan di 

liuar negeri. 

4. Mampu Mengatur Waktu 

Karakter mampu mengatur waktu sebaiknya atau menajemen waktu 

merupakan hal yang penting. Mampu mengatur aktu sehingga produktif 

meghasilkan produk dan jasa diperlukan dunia usaha/industry.  Bangsa Indonesia 

diharapkan memilki produktivitas yang lebih besar dari bangsa lain. Hal ini hanya 

dapat terlaksana bila bangsa Indonesia mampu mengatur waktu atau menguasai 

menejemen waktu.    

5. Mau Bekerja Keras 
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Karakter mau bekerja keras merupakan salah satu karakter yang dibutuhkan 

dunia usaha/industry. Kerja keras tentu menjadi karakter penting karena untuk 

menghasilakan berbagai produk dan jasa yang baik,bangsa Indonesia tidak bisa 

bermalasan. Selain bekerja keras, perlu diperhatikan njuga bekerja cerdas. 

Bekerja cerdas berarti menyusun strategi dan melakukan bebagai pekerjaan secara 

efektif dan efisien sehingga tidak membuang waktu dan tenaga dengan percuma. 

6. Disiplin  

Katrakter disiplin merupakan karakter penting yang diperlukan di dunia usaha/ 

industry. Budaya jam karet harus dihapuskan dari kebiasaan bangsa Indonesia. 

Sudah sepatutnya karakter disiplin ,termasuk disiplin waktu, menjadi karakter 

yang ditanamkan sejak kecil dan menjadi kebiasaan ketika dewasa. Selain disiplin 

waktu ,disiplin ketika bekerja juga menjadi hal yanhg penting agar produktivitas 

bagsa Indonesia makin baik. 

7. Adaptif  

Karakter adaptif berarti mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap 

perubahan keadaan . bangsa Indonesia tidak bisa menjalankan suatu strategi yang 

sama ketika keadaan berubah. Strategi bekerja sepatutnya menyesuaiakan 

keadaan. Perkembangan teknologi buissa menjadi salah satu pertanda yang 

penting sehingga bangsa Indonesia harus selalu mengikuti dan mempelajari perke 

mbangan teknologi. Hal ini penting agar dapat menuyesuaikan kemampuan diri 

dan perusahaan dimasa depan. 

8. Mampu Bekerja \Sama  

Karakter bekerjasama sangant penting dalam dunia usaha/industry. Ketika 

bekerja,hamper semua orang harus bekerja sama dengan orang lain. Saat ini, 

bekerja sama tidak hanya terkait dengan sesama pekerja di satu perusahaan. 

Adanya globalisasi membuat bangsa Indonesia harus mampu bekerja sama 

dengan perusahaan luar negeri dan warga Negara asing. 

9. Jujur  

Karakter jujur merupakan salah satu karakter yang penting yang diperlukan 

dunia usaha/industry. Bangsa Indonesia sepatutnya bekerja dengan jujur.  Korupsi 

dan kolusi sudah harus dihilangkan dari kehidupan bangsa Indonesia, tidak hanya 

di dunia usaha/industry. Karakter jujur membuat  bangsa Indonesia menjadi 

bangsa yang dipercaya bangsa lain. Hal ini membuat bangsa Indonesia dapat 

berkarya dalam berbagai hal positif. 

10. Bersyukur 

Karakter bersyukur terkait dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa. Selalu bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak membuat orang 
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berpuas diri,namun mampu menghargai apa yang dimiliki dan berusaha 

mendapatkan yang lebih baik lagi. Bersyukur dapat menghilangkan sikap iri dan 

dengki terhadap kesuksesan orang lain. Justru yang penting adalah menghargai 

kesuksesan orang lain dan bekerja keras agar kesuksesan yang sama juga dapat 

tercapai pada diri sendiri. 

D. Sikap dan Perilaku yang Harus Dihindari dalam Dunia Usaha/Industri. 

  Dunia usaha/industry membutuhkan para pekerja dan pimpinan yang memiliki 

sikap dan perilaku yang baik atau positif. Kita telah membahas berbagaikarakter 

yang diperlukan dalam dunia industry. Pada bagiannini,kita akan membahas 

berbagai karakter serta sikap dan perilaku yang harus dihindari dalam dunia usaha.  

  Salah satu tujuan seseorang bekerja adalah meraih kesuksehan dalam usaha 

yang dikerjakannya. Kesuksesan dalam dunia usaha ini, baik ketika ketika sese 

orang bekerja bagi orang lain atau sebagai karyawan,maupun bekerja sebagai boos 

sendiri atau yang dikenal sebagai wirausahawan /interprenur. Namun, ada berbagai 

tantangan dalam meraih kesuksesan tersebut. Tantangan dapat berasal dari sisiluar 

seseorang dan sisi dalam seseorang. Tantangan internal ini merupakan berbagai 

sikap dan perilaku yang dapat menghambat kesuksesan dalam dunia usaha/industri 

  Sejumlah sikap dan perilaku yang harus dihindari dalam dunia usaha/industry 

antara lain sebagai berikut. 

1. Takut pada Tantangan 

 Sikap takut pada tantangan merupakan sikap yang harus dihindari dalam 

dinia usaha/industry. Sebagai karyawan atau usahawan, tantangan justru 

dihadapi dan bukan untuk dihindari. Tantangan justru akan membuat 

perilsakuusaha akan berkembang. Karyawan yang menghadapi tantangan akan 

membuat nilai positif dari atasan. Adapun wira usaha yang menghadapi 

tantangan dapat meningkatkan usaha bahkan mengembangkan aneka usaha 

lain. 

 Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi sikap takut pada tantangan 

antara lain bersikap berani,membat pesiapan/strategi yangmatang,dan optimis. 

Sebelum menghadapi tantangan ,sikap berani harus hadir ubtuk menghadapi 

berbagai permasalahan. Lalu,membuat berbagai strategi yang diperlukan,dan 

selalu optimis dapat menyelesaikan tantangan dengan baik.. 

2. Malas 

 Sikap malas merupakan sikap yang harus dihindari dalam dunia usaha. 

Sikap malas dapat berakibat pada menunda pekerjaan hingga kerja terburu-

buru dan hasilnya tidak maksimal. Bagi seorang karyawan ,sikap malas dapat 

berakibat pada pekerjaan yang diberikan atasan tidak selesai pada waktunya 
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sehingga karyawan akan mendapat nilai jelek hingga dapat diberhentikan. 

Adapun bagi seorang wirausahawan ,sikap malas dapat berakibat pada 

kehilangan pembeli atau pelanggan. Pembeli atau pelanggan nyang 

menginginkan produk atau jasa dalam jumlah dan waktu tertentu pasti akan 

kecewa dan tidak mau membeli produk atau menggunakan jasa lagi. 

 Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi sikap malas ini antaraa lain 

menyusun target dan motivasi diri sendiri. Kita dapat menyusun rencana dan 

motivasi diri untuk mencapai target sedikit demi sedikit. Kita juga dapat 

membayangan hasil akhir yang akan tyerjadi bila kita menyelesaikan target 

atau rencana tersebut. 

3. Berpikiran Negatif 

 Orang yang memiliki sikap beepikiran negatif sering memandang 

berbagai hal dari sudut pandang negative hingga focus pada hal-hal negatif . 

Terdapat kecenderungan untuk melihat berbagai hal akan kacau atau rusak, 

juga orang lain dianggap tidak mampu. Sikap berpikiran negatif ini dapat 

membuat seseorang tidak percaya kepada orang lain ,bahkan orang-orang yang 

akan membantunya. 

4. Memntingkan Diri Sendiri. 

 Sikap memntingkan diri sendiri atau egois merupakan sikap yang harus 

dihindari dalam dunia usaha. Orang dengan sikap seperti ini cenderung 

mengabaikan orang lain dan menganggap kepentingan dirinya yang utama. 

Orang dengan sikap mementingkan diri sendiri cenderung tidak suka dengan 

keberhasilan orang lain,bahkan ada yang senang dengan ketidak keberhasilan 

orang lain. Ia hanya mau dirinya yang berhasil. 

5. Mudah Menyerah 

 Sikap menyerah merupakan sikap yang harus dihindari dalam dunia 

usaha. Berbagai hambatan dan permasalahan akan muncul dalam dunia usaha. 

Sikap mudah meyerah  membuat seseorang segera berhenti bila produk atau 

jasa yang dihasilkan tidak diterima pasar. Padahal,hal yang penting adalah 

memperbaiki produk atau jasa agar bisa diterima pasar. 

6. Tidak Jujur 

 Kejujuran merupakan suatu perilaku yang sangat penting dalam dunia 

usaha. Kepercayaan sesame rekan kerja maupun atasan tidak akan muncul apa 

bila kita tidak jujur. Bahkan bagi wirausahawan, perilaku tidak jujur bisa 

berakibat fatal. Apabila konsumen sudah tidak percaya agi pada suatu 

perusahaan atau produk jasa, dan akannmengabarkannkepada orang lain. 
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Akibatnya  adalah makin banyak orang tidak mau mebeli produk atau jasa 

yang kita tawarkan. 

7. Sombong  

 Sikap sombong atau arogan harus dihindari dalam dunia usaha. Sikap ini 

akan membuat kita cenderung terlalu mudah mengambil keputusan tanpa 

mendengar pendapat orang lain karena menganggap dirinya yang paling benar. 

Sikap sobong menyulitkankita menerima amasukan atau ide positif yang dapat 

mengembangkan karier atau usaha. 

8. Tidak Mau Bekerja Sama. 

 Saat ini di dunia usaha tidak ada orang yang dapat berhasil karena 

usahanya sendiri. Pasti dibutuhkan orang lain agar ia bisa sukses. Kerja sama 

dengan banyak orang dengan demikian menjadi penting. Sikap tidak mau 

bekerja sama merupakan salah satu sikap yang harus dihindari dalam dunia 

usaha. Seseorang yang menjadi karyawan pasti memerlukan kerja sama 

dengan para karyawan lain untuk kemajuan perusahaan .      

       

 

 

 

Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

B A B 7 

Etos Kerja  Masyarakat Indonesia 

 

Evaluasi 

Pilihan Ganda 

Pilihlah jawaban yang tepat 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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1. Etos kerja merupakan seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan 

fundamental diseertai dengan komitmen total pada paradiqma kerja yang integral 

merupakan difinisi etos kerja yang dukemukakan oleh…. 

A. Desmon Ginting 

B. Toto Tasmara 

C. Panji Anaroga 

D. Jansen Sinamo 

E. Usman Pelly 

2. Perhatikan pernyataan berikut 

1) Kerja adalah apresiasi 

2) Kerja adalah panggilan 

3) Kerja adalah hidup 

4) Kerja adalah Seni 

5) Kerja adalah proses 

6) Kerja adalah amanah 

7) Kerja adalah disiplin diri 

8) Kerja adalahaktualisasi 

Pernyataan yang tidak termasuk dalam cara menumbuhkan etos kerja dalam buku 8 

Etos Kerja Profesional ditunjukkan nomor… 

A. 1), 2) dan 4) 

B. 2) ,4) dan 8) 

C. 3) ,5) ,dan 7) 

D. 4), 6) dan 8) 

E. 5), 7) dan 8)  

3. Factor-faktor yang mempengaruhi etos kerja antara lain adalah…. 

A. Budaya,social politikl,dan kemajemukan 

B. Kepercayaan ,lingkungan alam,dan ekonomi 

C. Kualitas sumberdaya manusia,pendidikan dan nilai-nilai masyarakat 
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D. Pendidikan ,pandangan hidupdan komitmen 

E. Sikap ,motivasi dan agama. 

4. Kebiasaan,sikap,cara,penampilan,dan perilaku yang digunakan individu pada saat 

berada disekitar orang lain serta memengaruhi individu tersebut berinteraksi dengan 

orang lain merupakan karakteristik etos kerja yang disebut….. 

A. Inisiatif 

B. Etika kerja 

C. Dapat diandalkan 

D. Motivasi individu 

E. Keahlian interpersonal 

5. Aturan normative yang mengadung system nilai dan prinsip moral yang merupakan 

pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan 

disebut…. 

A. Visi,misi,dan tujuan perusahaan 

B. Etika bisnis teologi 

C. Etika bisnis deontology 

D. Etika kerja 

E. Etos kerja 

6. Kemalasan merupakan sikap yang harus dihindari dlam dunia usaha. Salah satu cara 

untuk mengatasi sikap ini adalah…. 

A. Bersikap optimis 

B. Menyusun target 

C. Memahami situasi dan kondisi 

D. Menumbuhkan kesadaran 

E. Meningkatkan komunikasi dengan sesame 

7. Sikap sulit untuk bekerja sama merupakan sikap yang harus dihindari untuk mencapai 

kesuksesan dalam dunia usaha karena…. 

A. Menimbulkan kecenderungan untuk terlalu mudah dalam mengambil keputusan 

B. Dibutuhkan orang lain agar misi usaha tercapai 
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C. Menumbuhkan rasa ketidakpercayaan sesame trekan kerja  

D. Merusak kepecayaan perusahaan 

E. Menghasilkan kinerja yang tuidaak maksimal 

8. Tantangan intermal yang dapat menghambat kesuksesan dalam usaha yang dikerjakan 

adalah…. 

A. Tidak dapat bekerja dalam tim 

B. Tidak memiliki visi dan misi yang jelas dalam bekerja 

C. Keterbatasan ketrampilan 

D. Tidak berani dalam menghadapi tantangan 

E. Terlalu banyak pertimbangan dalam mengambil keputisan 

9. Berikut ini adalah yang bukan sifat yang menggambarkan keahlian interpersonal 

adalah……. 

A. Teratur  

B. Kerja keras 

C. Sopan 

D. Apresiatigf 

E. Stabilitas emosi 

10. Aspek yang berhubugan dengan adanuya harapan terhadap hail kerja seseorang 

pekerja dan merupakan suatu perjanjian implisit pekerja untuk melakukan beberapa 

fungsi dalam kerja merupakan salah satu karakteristik etos kerja yang disebut…. 

A. Keahlian imterpersonal 

B. Inisiatif 

C. Dapat diandalkan 

D. Membangun komunkkasi  

E. Menanamkan kedisiplinan 

11. Sikap mudah m enyerah sangatlah merugikan perusahaan dalam dunia bisnis. Salah 

satu cara untuk mengatasi sikap tersebut adalah dengan cara…. 

A. Memaahami perasaan orang lain 

B. Memperbaiki diri 
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C. Bersikap rendah hati 

D. Mlotivasi dan tetap positif 

E. Memandang segala sesuatu dengan seimbang 

12. Alasan sebuah perusahaan mencari karyawan yang ememiliki karakter serba bias 

antara lain.. 

A. Perusahaan membutuhkan orang dengan kreativitas yang tinggi dan berani 

berorentasi 

B. Perusahaan membutuhkan orang yang memiliki daya tarik yang besar  

C. Peruisahaan emembutuhkan orang yang  dapat menyusun strategi 

D. Perusahaan membutuhkan orang yang mampu membagi waktu dalam 

mengerjakan tugas 

E. Perusahaan membutuhkan orang yang bersedia melakukan berbagai tugas yang 

dipelukan 

13. Cerdik,produktif,banyak ide,berinisiatif,efisien,efektif,antosias,dedikasi merupakan 

sifat-sifat yang menggambarkan … 

A. Inisiatif 

B. Dapat diandalkan 

C. Keahlian dalam bersosialisai 

D. Aktualisasi diri 

E. Motivasi diri 

14. Etos kerja yang dipengaruhi oleh mkotivasi seseorfang yang bukan bersumber dari 

dalam diri sendiri disebut motivasi…. 

A. Individu 

B. Intrinsic  

C. Dasar 

D. Social 

E. Politik 

15. Upaya yang dapat dilakukan oleh peruisahaan dalam memiliki etika kerja adalah… 

A. Bertanggung jawab dan jujur 
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B. Saling menghormati sesame karyawan 

C. Membangun kerja sama dalam pencapaian misi perusahaan 

D. Meningkatan komunikasi horizontal dan vertical ,formal dan informal 

E. Adanya kode etika yang dibuat oleh pihak yang berwenag dalam perusahaan 

16. Pekerjaan adalah sarana bagi kita untuk mencapai hakekat yang tertinggi sehingga 

kita akan bekerja keras dn penuh semangat. Hal trsebut merupakan salah satu cara 

menumbuhkan etos kerja professional,yaitu…. 

A. Aktualitas 

B. Amanah 

C. Kehormatan 

D. Pelayuanan 

E. Ibadah 

17. Fungsi etos kerja secara umum adalah sebagai….. 

A. Menggairahkan dalam aktivitas, mencipatakan perilaku kerja,dan menimbulkan 

komitmen pada paradiqma kerja 

B. P;enggerak batin,pandangan hidup, dan dasar motivasi 

C. Pendorong timbulnya perbuatan,penggairah dalam aktivitas,dan penggerak 

D. Menciptakan perilaku kerja,pandngan hidup,dan penggerak 

E. Pandangan hidup,pendorong timbulnya perbuatan,dan menimbulkan komitmen 

pada paradiqma kerja 

18. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut 

1) Melaksanakan tugas sesuai visi,misi,dan tujuan perusaahaan 

2) Pelatihan tentang penerapan etika kerja 

3) Saling menghormati sesame karyawan 

4) Meningkatkan fungsi pengawasan kerja  

5) Menanamkan kedisiplinan bagi didri sendiri dan perusahaan 

6) Selalu berorentasi pafa budaya peningkatan mutu kinerja 

Prinsip-prinsip etika dasar bagi setiap karyawan ditunjukkan nomor.. 
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A. 1), 2) dan 3) 

B. 1) 4) dan 5) 

C. 2) 4) dan 6) 

D. 3) 5) dan 6) 

E. 4) 5) dan 6) 

19. Salah satu karakter pnting yang dibutuhkan oleh dunia usaha adalah… 

A. Bekerja keras 

B. Adaptif 

C. Manajemen waktu 

D. Kreatif 

E. Inovatif 

20. Salah satu sikap yang harus dihindari dapat membuat seseorang sangat sulit untuk 

menerima masukan atau ide positif dan cenderung terlalu mudah mengambil 

keputusan tanpa mendengar pendapat orang lain adalah sikap….. 

A. Malas 

B. Berpikiran negative 

C. Sombong 

D. Mudah menyerah 

E. Memntingkan diri sendiri.  

E s s a y 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan ringkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-20 5 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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Penilaian Pengetahuan (Essay) 

        Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan ringkas 

1. Jelaskan mengenai teori etika beserta contohnya. 

2. Tuliskan prinsip dasar etika kerja menurut Yuwono 

3. Jelaskan karakteristik etika kerja 

4. Mengapa, agama, budaya dan kondisi social politik menjadi factor yang memengaruhi   

etos kerja? 

5. Menurut anda, mengapa karakter besyukur merupakan salah satu karakter yang 

diperlukan dalam dunia usaha ? jelaskan argumen anda. 

6. Menurut pendapat anda , sikap dan perilaku apa yang menghambat kemajuan di dunia 

kerja? 

7. Jelaskan pentingnya perusahaan memiliki karyawan dengan karakter berorientasi 

melayani. 

8. Karakter atau sikap apa yang telah sekarang sebagai seorang pelajar ,yang akan 

mendukung kesuksesan anda kelak di dunia kerja? 

9. Tulioskan fungsi dan etos kerja. 

10. Di Indonesia ,budaya pulang kerja secepat mungkin merupakan hal yang wajar, 

sedangkan di Negara lain seperti Jepang, pulang kerja lebih cepat dianggap sebagai 

peekerja yang malas dan tidak produktif.  Setuju atau tidak anda dengan pernyataan 

tersebut? Tuliskan alas an anda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh 
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