




































Penerapan nilai, norma, dan hukum cJi dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi perbuatan
='g menyimpang atau melanggar. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum aiau melanggar
,.lm atau dilarang oleh Undang-Undang disebut kejahatan,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa kejahatan adalah semua
-='iuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebut KUHp. Misalnya,
: =.al 362 KUHP yang bunyinya: "Barang siapa yang mengambil barang yang sama sekali atau sebagian
'::unyaan orang lain, dengan arah tujuan untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidina
.':na telah mencuri dengan penjara pidana selama-lamanya... atau denda sebanyak-banyaknya ....,,

Dengan demikian, semua perbuatan yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang dinyatakan
,=:agai perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang berlentangan dengan hukum. 

-

Dalam beberapa ketentuan pidana di luar KUHP, seperti perundang-undangin tindak pidana ekonomi,
, -:versi, terorisme, dikemukakan sebagai perbuatan-perbuatan kejahatan sehingga dilarang oleh
- =-aturan yang melanggarnya.

Pengklasifikasian tentang kejahatan didasarkan pada perbuatan kejahatan yanE umumnya
-='ugikan nnasyarakat. Ada penggolongan tentang tipe-tipe kejahatan, antara lain:

Kejahatan perorangan dengan kekerasan, seperti pembunuhan dan perkosaan.
Kejahatan terhadap harla benda yang dilakukan bersama-sama, sepefti pencurian kendaraan bermotor.
Kejahatan yang dilakukan dalam pekerlaan dan kedudukan teftentu yang pada umumnya dilakukan
oleh orang berkedudukan tinggi.
Kejahatan polltik yang meliputi pengkhianatan, spionase, dan sabotase.
Kejahatan terhadap ketertiban umum, seperti penyelenggaraan pelacuran.
Kejahatan konvensional, antara lain perampokan dan bentuk-bentuk-bentuk pencurian dengan
kekerasan dan pemberatan.

Kejahatan terorganisir, antara lain pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisir, dan pengedaran
narkotika.

Kejahatan profesional, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang.

Menerapkan Nilai yang sesuai dengan Norma-norma di Lingkungan Masyarakat

Nilai yang menjadi pedoman perilaku seseorang (subjektif) apabila sesuai dengan norma-norma
.rg berlaku dalam lingkungan masyarakat maka tidak akan sulit untuk diterapkin di lingkungan

-asyarakat tersebut.

Di sinilah letak pentingnya pembentukan nilai seseorang karena nilai yang menjadi pedoman- lupnya dapat mempengaruhi kehidupannya kelak. Selanjutnya, dapat dijelaskan pem'bentukan nilai
::-reorang secara praktis dapat dilakukan oieh setiap individu dengan mudah, yaitu:

= Pembentukan nilai melaluijalur imitasi, yaitu dengan meniru cara-cara orang lain dan penilaiannya
yang dapat menambah harga diri dan penghargaan dari orang lain terhadip dirinya.: lndentifikasiadalah dengan mengannbil keputusan, pendapat, penilaian, yang dimilikiatau dilakukan
oleh orang lain yang dikaguminya, kemudian dijadikan pandangan, pendapit dan sistem penilaian
bagi dirinya sendiri.

: Belajar secara aktif melalui pengamatan nilai-nilai baik yang diajarkan melalui mata pelajaran dl
keluarga, sekolah, maupun yang ada di masyarakat. Pengembangan secara terus menerus dapat
menjadi nilai miliknya.

LinEkungan sangat besar manfaatnya dalam pembentukan nilai seseorang. Dengan adanya nilai positif
' :a dapat berperilaku sesuai dengan norma/aturan/hukum yang ada, dan kita tiOat< at<an melanggarnya.

', lrma-norma dalam Masyarakat
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Menghadapi desakan tersebut, lr. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tetap tidak berubah pendirian.
S:mentara itu di Jakarta, Chairul Saleh dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut
':(uasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota
r:mbela Tanah Air (PETA) mendukung rencana tersebut. Oleh karena tldak mendapat berita dari
-,<afta, maka Jusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta.
',amun, sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Mr. Achmad Soebardjo, Kunto dan Mbah
s"diro ke Rangasdengklok untuk menjemput soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur.

Pada tanggal 16 Agustus tengah malam rombongan tersebut sampaidiJakarta. Setelah diadakan
::rlemuan di Pejambon Jakarta dan diperoleh kepastian bahwa proklamasi kemerdekaan akan tetap
: aksanakan di Jakarta. Dalam rangka mempersiapkan Proklamasi tersebut Soekarno-Hatta pergi ke
'-mah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi dan pada akhirnya konsep Soekarno
ang diterima dan diketik oleh Sayuti Melik. Keesokan harinya, pada tanggat iZ Rgusius 1945 di

regangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jum'at legijam 10.00 WlB, Bung Karno dengan didampingi
: eh Bung Hatta membacakan naskah Proklamasi. Berikut ini naskah proklamasi yang dibacakan oleh
rresiden Soekarno.

Sumber: 30 Tahun Indmesia Merdeka Jilid 1

Makna Proklamasi dengan konstitusi di negara lndonesia diwujudkan melalui:

1. Penyebarluasan berita Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan menjadi lonceng revolusi yang harus didukung oleh seluruh rakyat.
Semangat persatuan dan kesatuan mencapai puncaknya. Dari siaran berita radio dan surat kabar berita
proklamasi dapat cepat tersebar luas ke seluruh pelosok tanah air.

Para wafiawan menulis berita tersebut di berbagai media masa yang terbit pada waku itu. Di
samping itu juga banyak kurir dikirimkan ke daerah-daerah untuk menyampaikan beriia tersebut dengan
masing-masing membawa secarik kertas yang bertuliskan teks proklamasi kemerdekaan tersebut.
Namun, karena sarana komunikasi dan transparansi pada waku itu masih sulit dan sangat terbatas,
maka baru sekitar dua minggu kemudian berita proklamasi itu benar-benar sudah sampii di seluruh
wilayah Kepulauan lndonesia.

2. Pembentukan Negara dan Pemerintah Republik lndonesia

"Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan lndonesia". Kalimat tersebut
merupakan bagian dari teks Proklamasi Kemerdekaan lndonesia yang menunjukkan bahwa bangsa
Indonesia telah merdeka, lepas dari segala bentuk ikatan dengan penjajahan. Namun, pernyataan
kemerdekaan tersebut belum berarti berdirinya suatu negara.
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Anggota Komnas HAM diberhentikan antar waktu sebagai anggota karena:

a) meninggal dunia,

b) atas permintaan sendiri,

c) sakit jasmani dan rohani yang menyebabkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama

satu tahun secara terus-menerus,

d) dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, serta

e) melakukan perbuatan tercela atau hal-hal lain yang terputus sidang paripurna karena

mencemarkan martabat dan reputasi dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas dalam

Komnas HAM.

Setiap anggota Komnas HAM memiliki kewajiban-kewajibannya sebagai berikut.

a) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM.

b) Berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM.

c) Menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM

yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Selain mempunyai kewa.iiban, setiap anggota Komnas HAM memiliki hak-hak sebagai berikut.

a) menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi,

b) memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi,

c) mengajukan dan memilih ketua dan wakil ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna, dan

d) mengajukan bakal calon anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian

periodik dan antanivaktu.

4. Tugas dan wewenang Komnas HAM

Tugas dan wewenang Komnas HAM dalam melaksanakan fungsinya sebagai Komnas HAM adalah

sebagai berikut.

a. Fungsi pengkajian dan penelitian, meliputi:

1) mengkaji dan meneliti berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan

memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;

2) mengkaji dan meneliti beragai peraturan perundang-undangan untuk memberikan

rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;

3) menerbitkan hasil pengkajian dan penelitian;

4) melaksanakan studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain

mengenai hak asasi manusia;

5) membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan

pemajuan hak asasi manusia;

6) melakukan kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak

lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi

manusia.

b. Fungsi penyuluhan, meliputi:

1) menyebarluaskan wawasan hak asasi manusia kepada masyarakat lndonesia;

2) berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga

pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya;

3) bekerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional

maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
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Pembentukan pengadilan internasional harus mendapat persetujuan Dewan Keamanan PBB,
Lembaga yang berada dalam strukur organisasi PBB yang menangani persoalan sengketa dan tindakan
kejahatan internasional adalah sebagai berikut.
1. Mahkamah lnternasional (Ml)yang berkedaulatan di Den Haag. Ml merupakan organisasi langsung

dari PBB. Ml benruenang memutus perkara hukum yang dipersengketakan anlarnegara dan memberi
perimbangan hukum atas berbagai kasus yang dilimpahkan kepadanya.

2. Mahkamah Militer lnternasional yang terbentuk pada tahun 1945 bertugas mengadili para pelaku
kejahatan perang, misalnya kasus kejahatan Perang Dunia ll.

3. Mahkamah Pidana lnternasional dibentuk berdasarkan Status Roma pada tanggal 17 Juli 1998,

Mahkamah Pidana lnternasional dimaksudkan untuk mengadili tlndak kejahatan kemanusiaan dan
memutus rantai kekebalan hukum (immunity).

Beberapa pengadilan internasional khusus yang dibentuk PBB untuk menangani tindakan
pelanggaran berat hak asasi manusia adalah sebagai berikut.
1. lnternasional CriminalTribunal For Yugoslavia (ICTY) dibentuk pada tahun '1993. Pengadilan ini

dibentuk untuk mengadili kasus pelanggaran HAM akibat perang etnik di negara bekas Yugoslavia.
2. lnternasional CriminalTribunal For Rwanda (ICTR) dibentuk pada tahun 1994. Pengadilan ini di

bentuk untuk mengadili kasus pelanggaran HAM akibat peperangan antara suku Huttu dan suku
Tutsi di Rwanda, Afrika.

Beberapa jenis pelanggaran berat hak asasi manusia dapat dimasukkan sebagai tindakan kejahatan
internasional. Adapun jenis pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dimasukkan sebagai tindakan
kejahatan internasional adalah sebagai berikut.

1. Genosida
Genosida adalah usaha sistematis untuk menghabisi suatu kaum alau suku bangsa oleh suku
bangsa lain dan merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan dan
membahayakan bagi kehidupan suatu bangsa.

2. Pembajakan dan perompakan (bajak laut)
Pembajakan adalah tindakan kejahatan yang dilakukan pesawat udara, sedangkan perompakan
merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan di laut. Keduanya termasuk kejahatan internasional.

3. Kejahatan perang

Kejahatan perang adalah tindakan kejahatan yang umumnya dilakukan oleh pribadi pada saat perang
dan mengakibatkan banyaknya korban yang tidak terlibat dalam peperangan tersebut.

4. Kejahatan kemanusiaan

.. Kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang
meluas atau sistematik dan diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung
terhadap penduduk sipil.

Serangan tersebut menimbulkan:

a) pembunuhan dan pemusnahan;

b) perbudakan;

c) pengusiran;

d) perampasan kemerdekaan;
e) penyiksaan;

f) perkosaan;

g) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu;
h) penghilangan orang secara paksa;

i) kejahatanapartheid.
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Adapun Tujuan disusunnya Undang-Undang No, gTahun l9gg, antara lain:
a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi

manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1g45;
b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin

kemerdekaan menyampaikan pendapat;

c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga
negara sebagai pewujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.

d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

3. Wadah Penyaluran Aspirasi

Sebagai negara demokrasi, lndonesia memberikan jaminan kemerdekaan bagi warga negaranya
untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat, yang secara jelas ditegaskan dalam
amandemen UUD 1945 Pasal2SE ayat (3). Jaminan inisangai penting bagi negara yang berkedaulatan
rakyat. Pernyataan tersebut mengandung adi bahwa, kebebasan mengemukakan pendapai bagi setiap
warga negara memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan jaminan tersebut maka setiap warga negara
(rakyat) dapat memberikan informasi dan menyampaikan aspirasi atau pendapat sebagai masukan
dalam rangka ikut berpartisipasi memikirkan dan melaksanakan pembangunan nasional.

Melalui wadah apa warga negara lndonesia dapat menyalurkan aspirasinya?
Di negara kita terdapat berbagai macam organisasi yang berfungsi sebagai tempat berserikat,

berkumpul, dan menyampaikan aspirasi, yaitu organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.
Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat tertentu

berdasarkan peraturan yang berlaku, Organisasi ini dapat terbentuk atas dasar profesi, agama, atau jenis
kegiatan tertentu, seperli lembaga swadaya masyarakat (LSM) Serikat Pekerla Seluruh Indonesia (SpSl)
Himpunan Mahasiswa lslam (HMl) dan sebagainya.

Organisasi politik adalah organisasi yang dibentuk karena kepentingan politik, contohnya partai
politik. UU Rl No.2 Tahun 1999 tentang Parlai Politik menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah
sebagai berikut:

a. melaksanakan pendidikan politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
b. menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan

kebijaksanaan negara melalui mekanisme permusyawaratan perwakilan rakyat;
c, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan

mekanisme demokrasi.

Selain organisasi, ada lembaga-lembaga yang berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat yang
dibentuk berdasarkan undang-undang. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah MpR, DpR, DpRD
Tingkat l, serla DPRD Tingkat ll.

4. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Mengemukakan pendapat pada hakikatnya menyampaikan gagasan, pikiran, atau dapat juga
dikatakan menyuarakan isi hati terhadap permasalahan yang dihadapi. Artinya, mengemukakan
pendapat ini menyiratkan adanya hubungan aniara komunikator komunikan. Komunikator adalah or-
ang yang mengkomunikasikan gagasan. Adapun komunikan adalah orang yang menerima gagasan.

Gagasan itu biasanya diungkapkan melalui kegiatan berpikir. Berpikir itu kegiatan yang tidak
nampak, namun ketika gagasan itu dikomunikasikan maka dikatakan sebagai pendapat. Ketika pendapat
itu dikemukakan di muka umum timbullah situasi terlentu.
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Kebebasan menyampaikan pendapat itu sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab
berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, dalam kehidupan
negara yang demokratis, tidak ada lagi pembatasan-pembatasan kepada siapa pun yang ingin
menyampaikan pendapatnya.

Pembatasan-pembatasan terhadap warga negara yang akan mengemukakan pendapat akan
berakibat:

a. perasaan tidak puas terhadap pemerintah negara memunculkan sikap apriori terhadap
perkembangan demokrasi,

b. lethambalnya arus informasi, dan
c. mengancam stabilitas nasional.

Dewasa ini kebebasan mengemukakan pendapat sepertinya mengalami perkembangan yang

baik. Semakin banyak pemerintah di berbagai negara yang menghormati dan n:enghargai hak
kemerdekaan mengemukakan pendapat. Meskipun demikian, masih ada pemerintah yang masih

melakukan pembatasan-pembatasan. Pengekangan terhadap kebebasan mengernukakan pendapat

oleh pemerintah yang berkuasa sebenarnya dapat menimbulkan akibat yanE kurang baik bagi rakyat,
pemerintah, ataupun bangsa.

a, Akibat bagi rakyat

Bagi rakyat, adanya pembatasan mengeluarkan pendapat oleh pemerintah akan berakibat
terjadinya hal-hal sebagai berikut:

1. berkurang atau hilangnya hak kemerdekaan mengemukakan pendapat,

2, munculnya sikap apatis (tidak peduli) dari rakyat atau masyarakat terhadap kehidupan berbangsa

dan bernegara,

3. kekecewaan yang dalam terhadap pemerintah,

4. hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, sefia
5. pembangkanganterhadappemerintah

b. Akibat bagi pemerintahan

Bagi pemerintahan, adanya pembatasan mengeluarkan pendapat dari pemerintah akan berakibat

teryadinya hal sebagai berikut:

1. Berkurang atau hilang kepercayaan dari rakyat.

2. Berkurang atau hilangnya kesempatan mendapat masukan atau aspirasi dari rakyat untuk kemajuan

masyarakat, bangsa, dan negara.

3. Berkurang atau hilangnya dukungan rakyaL

4. Perlawanan dari rakyat.

c. Akibat bagi bangsa dan negara

Bagi bangsa dan negara adanya pembatasan oleh pemerintah terhadap hak warganya akan

berakibat terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan sedikitnya masukan dan dukungan dari rakyat maka pembangunan bangsa dan negara

terhambat.

2. Stabilitas nasional dapat terganggu.

3. Negara kehilangan pikiran-pikiran dan ide-ide kreatif dari rakyatnya.
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Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan salah satu ciri negara demokrasi.

Kemerdekaan mengemukakan pendapat tersebut harus diwujudkan dengan berpedoman pada asas-
asas berikut:

1. musyarawah dan mufakat,

2. keseimbangan antara hak dan kewajiban,

3, kepastian hukum dan keadilan,

4. proporsionalitas/kesesuaian, sefta
5. kebermanfaatan.

Asas musyawarah melandasi kehidupan demokrasi, maksudnya di dalam musyawarah kita bisa
membahas, mendiskusikan, dan memutuskan sesuatu secara bersama. Melalui musyawarah diharapkan
persoalan yang dihadapi dapat dipecahkan dan diselesaikan secara baik, dan segala keputusan yang

diambil merupakan keputusan yang adil dan memuaskan semua pihak.

Musyawarah akan berjalan dengan lancar jika semua peserta yang terlibat di dalamnya memiliki
itikad yang baik untuk menyelesaikan semua persoalan secara bersama. Selain itu, semua peserta juga

harus memerhatikan tata cara penyampaian pendapat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berakibat
pada gagalnya musyawarah. Beberapa tata cara yang harus diperhatikan dalam menyampaikan
pendapat adalah sebagai berikut.

1. Pendapat disampaikan dengan sopan; setiap peserta musyawarah harus menjunjung etika.
Berbicara dengan sopan santun, dengan bahasa yang mudah dimengerti peserta lain dan tidak
menimbulkan penafsiran negatif. Ketika ada salah satu peserta yang berbicara, peseta lain tidak
boleh memotong dan harus dengan sabar menunggu giliran untuk mengemukakan pendapatnya.

2. Pendapat yang disampaikan tidak menyinggung perasaan orang lain; selain harus disampaikan
secara sopan, pendapat yang disampaikan tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, terutama
yang berkaitan dengan ras, suku, agama atau yang menyangkut keadaan fisik peserta lain. Peserta
juga diharapkan bisa menghilangkan dendam pribadi agar musyawarah dapat berjalan dengan
lancar.

3. Tidak memaksakan kehendak; peserta musyawarah tidak boleh memaksakan kehendak atau
pendapatnya kepada peserta lain karena di dalam musyawarah keputusan terbaik berasal dari
kesepakatan seluruh peserta. Peserta juga harus bisa menerima keputusan musyawarah sebagai
keputusan bersama yang harus dijalankan.

4. Rasional; pendapat yang dikemukakan harus berdasarkan pada pola pikir yang rasional dan logis,
tidak asal bicara.

5. Didasarkan pada kepentingan umum; pendapat yang dikemukakan diutamakan untuk kepentingan
umum dan bukan untuk kepentingan pribadi semata.

Adanya pembatasan untuk mengeluarkan pendapat akan membuat setiap orang tertekan dan
ketakutan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Hal ini menyebabkan aspirasi
masyarakat terhambat sehingga beberapa kebutuhan dan keinginan masyarakat tidak dapat terpenuhi
dengan baik. Selain aspirasiterhambat, komunikasijuga tersumbat yang bisa menyebabkan timbulnya
ketidakharmonisan dalam kehidupan di masyarakat, dan ini merupakan pelanggaran terhadap hak
asasi manusia.
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Di dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1998 dijelaskan bahwa mengeluarkan pendapat di muka
umum ada beberapa macam, yaitu unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas, Dapat dikatakan
bahwa cara-cara mengeluarkan pendapat yang dibahas adalah nonkonvensional. Untuk lebih lelasnya
perhatikan tabel di bawah ini,

Konvensional Non Konvensiona!

- Pemberian suara
- Diskusi politik
- Kegiatan kampanye
- Bergabung dalam partai politik
- Komunikasi dengan pejabat politik

Pengajuan petisi

Berdemonstrasi
Konfrontasi

Mogok
Tindak kekerasan terhadap harta, misalnya
pengrusakan, pemboman, dan
pembakaran

Tindakan kekerasan terhadap manusia,

misalnya penculikan dan pembunuhan

Perang gerilya dan revolusi

Penilaian Sikap

Apakah Anda sudah mampu mengeluarkan mpendapat dengan baik dan benar? Apakah Anda pernah

mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan? Untuk mengetahuinya, berilah tanda cek list (/)
pada kolom di bawah ini dan berikan alasannya! Apabila Anda sudah jujur menjawabnya maka Anda
akan tahu sejauh mana tingkat pemahaman dan kemampuan Anda dalam mengeluarkan pendapat
dengan baik dan benar.

No. Perilaku/Perbuatan Ya Tidak Alasan

1.

2.

3.

4.

5.

Saya akan menulis tentang keadaan sekolah di

media massa.

Saya tidak pernah merasakan kenyaman
dilingkungan saya.

Setiap saat saya selalu disalahkan oleh lingkungan

dan sekolah.

Saya akan melakukan protes jika mendapat nilai
jelek.

Saya akan mengumpulkan teman-teman untuk
membuat aksi unjuk rasa.

Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat 77





1.

Latihan

Pilihlah iawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada satah
satu huruf a, b, c, atau d!

Landasan operasional kemerdekaan menyampaikan pendapat terdapat dalam ....
a. UUD 1945 pasal 28

b. UUD 1945 pasal 28E ayat (2)

c, UU No. 9 tahun 1998

d. Pancasila sila ke empat

Penyampaian pendapat secara lisan disebut sebagai ....
a. petisi

b. pidato

c. diskusi

d. mogok makan

Hak-hak demokrasi warga negara lndonesia adalah ..,,

a. menghasut warga masyarakat

b. hak berkumpul dan berserikat

c. demonstrasi dengan merusak

d. mengkritik kebijakan pemerintah

Kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk menyatakan pikiran secara lisan dan tulisan
secara demonstratif di muka umum disebut ....

a. rapat umum

b. pawai

c. unjuk rasa (demonstrasi)

d. mimbar bebas

Kemerdekaan berkumpul dan berserikat, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan diatur
dalam..,.

a. Pancasila

b. TAP MPR

c. UUD 1945 padal 28

d. UU No. 9 Tahun 1998

Dalam negara demokrasi, perbedaan dalam berpendapat merupakan ....

a. kegiatan yang melanggar hukum

b. perbuatan yang menimbulkan anarki

c. sesuatu yang wajar dan perlu dihadapi secara dewasa dan terbuka
d. permasalahan yang tidak dapat diselesaikan
Tempat-tempat yang diperkenankan untuk demonstrasi menurut undang-undang adalah ...

lapangan terbang
rumah sakit

tempat ibadah

lapangan

7.

a.

b.

c.

d.
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Pelaku penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar hukum dapat dikenai sanksi berupa

a. denda

b. sanksi pidana

c. sanksi perdata

d. sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi

Berikut ini adalah bentuk sikap positif terhadap penggunaan hak mengemukakan pendapat yang

dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab, kecuali ....

a. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

b. berani mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

c, bersikap sopan dan teftib sefia memenuhi peraturan yang berlaku

d. bersikap kritis hanya demi memperjuangkan kepentingan pribadi

Kebebasan mengemukakan pendapat pada hakikatnya adalah kebebasan untuk ..,.

a. menyampaikan pikiran atau gagasan

b. menyampaikan ketidakpuasan atau protes

c. menyampaikan penilaian dan himbauan

d. a, b, dan c benar

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

Ceritakanlah secara singkat suasana musyawarah:

a. Di lingkungan keluargamu atau RT/RW pada saat pemilihan ketua BT RW atau peristiwa

lainnya.

b. Pada saat Sidang Umum MPR/DPR.

Sebutkan pasal-pasal dalam UUD 1945 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat!

Sebutkan dua landasan operasional yang mengatur hak mengeluarkan pencapat yang diatur dalam

undang-undang!

Berikan contoh hak-hak mengeluarkan pendapat di bidang politik!

Dengan cara apa seseorang dapat menyampaikan aspirasinya?
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