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Kata pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karuniaNya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini yang alhamdulillah tepat
pada waktunya yang berjudul “ Aku Warga Negara Indonesia yang Baik”

Makalah ini berisikan tentang warga Negara Indonesia yang baik,terumata kewajiban kita
sebagai waraga Negara Indonesia
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam
penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala
usaha kita. Amin.

Jogjakarta 20, oktober 2011

Penyusun
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Larat belakang

Pada era masa kini banyak sekali orang yang tidak paham dengan konsekwensi sebagi
warga Negara terkususnya di Negara Indonesia ini,yang harus patuh terhadap pancasila dan
mengamalkan butir-butir pancasila, suadah sepantasnya kita sebagai warga negara yang baik
agar selalu mengetahui makna Pancasila terutama mengamalkan semoga makalah ini bisa
memberikan pencerahan kepada kita terkususnya saya pribadi dan umumnya kepada semua
warga Negara Indonesia
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Persembahan
Aku bersyukur kepada ALLAH yang telah memberikan kesempatan bagi hambaMu
untuk menyelesaikan makalah ini,tak lupa kepada orang tua saya,untuk bapak,ibu yang
tak bosan-bosannya memberikan dorongan motivasi baik materi maupun non materi dan
juga teman-teman seperjuangan yang telah membantu menyelesaiakan makahlah ini dan
tetaplah terus berkarya.
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Tuhan Itu Ada
Sesuai judul diatas saya akan menyampaikan pendapat saya bahwa Tuahn itu
ada,beriman jika seseorang percaya teng tuhan ,jika seseorang beranggapan bahwa
Tuahan itu ada sesungguhnya orang itu dalam kesesatan yang nyata.
Benarkah bahawa Tuhan itu ada??? Padahal kita tidak pernah bertemu apa lagi
sampai bersenda gurau hehehheheheh , maka tidak heran orang atheist menganggap
Tuhan itu tidak ada dan itu han nya kayalan semata,tak hanya orang atheist , anak kecil
bahkan sampai anak mudapun ada yang tidak percaya tentang adanya Tuhan merka
beranggapan bahwa setelah mati sudah kekal dan sudah tidak ada lagi pertanggung
jawaban lagi,pada hal disanalah tempat paling kekal dan tempat paling adil karna
semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggung jawaban dan tak ada yang
terlewatkan.
Suatu ketika ada seorang pemuda yang dimasa kecilnya sangat rajin beribadah ,
tapi ia esmenjak menuntup ilmu diluar daerah yang jauh dari pengawasan orang tua ia
seolah bebas dan melupakan kewajibannya seorang hambannya terhadap penciptanya
, suatu ketika ia sedang liburan panjang ia pulang , suatu ketika ia diajak menyambah
kepada Tuahannya tapi ia pun menolak dan ia berkata “saya sudah tidak percaya lagi
dengan adanta Tuhan,coba tunjukkan sekarang Dia dimana dan seperti apa
Dia”,seketika ayah itu pun menampar dan ia pergike dapur untuk mengambil gelas,
anak itupun bartanya pada bapaknya “mengapa bapak menampar muka ku”,ayah itu
pun degan santainya menjawab” tamparan itu adalah jawaban dari pertanyaan mu,apa
kamu melihat sakit tapi kamu merasakan sakit begitu pula degan Tuhan kita tidak bisa
melihat tapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada dengan hasil ciptaanNya,dan liat
gelas ini apa yang membuat gelas ini mukanya sama dengan hasil gelas ini, begitu
pula dengan Tuhan Dia tidak sama dengan sama dengan yang Dia ciptakan,jadi mau
alsan apa lagi sehingga kau tetap tidak percaya dengan Tuhan,dia ruangan itupun jadi
sunyi dan terdengar suara isak tangis,anak itu pun meminta maaf karna sudah berbuat
salah dan akhirnnya mereka pergi untuk melakukan kewajiban seorang hamba pada
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Penciptanya,cerita diatas dapat dijadikan tauladan dan sebuah gambarab jika di sekitar
kita masih ada yang tidak percaya tentang adannya Tuhan
Coba kita piirkan kalau tidak ada yang membuat gelas tidak mungkin ada gelas
sama pula dengan kita bila kita tidak di ciptakan sudah pasti kita tidak ada,jika Tuhan
tidak ada pasti hewan,tumbuhan,binatang dan mahluk hidup lainnya pasti tidak
ada,coba kita renungkan untuk apa kita kita diciptakan kalau bukan untuk beribadah
dan menyembah padaNya.
Rasa nya kurang adil apa bila kita setelah mati udah tdak ada pertanggung
jawaban ,sesesungguhnya Tuhan itu ada dan selalu memantau apa yang kita lakukuan
setiap hari bahkan detik ,hanya saja pendegaran kita dan penglihatan kita yang terbatas
saja jadi kita tidak bisa melihat Tuhan tapi nanti kita akan dihadapkan ketika kita
dimintai pertanggung jawaban ,hanya saja kita kurang dekat denganNya sehingga kita
seolah tidak ada kewajiban kepada Tuhan kita
Semoga anda senantiasa ingat bahwa setiap detik sudah ada pertanggung
jawaban tersendiri sehingga yang terllintas dlam benak kita hanya perbuatan baik
saja,semoga anda menjadi orang yang baik dan lebih baik lagi.
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TERORISME
Kita sering kali mendengar kata-kata terorisme,belakangan ini banyak sekali terdengar
“terorisme”bahkan termuat dalam majalah,surat kabar,tv,radio,dan masih banyak lagi,bahkan
sampai anank kecilpun sudah tidak asing degan katat-kata ini.
Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang tujuannya membangkitkan
perasaan terror rethadap sekelompok masyarakat.berbeda dengan perang,aksi terorisme tidak
tundukpada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target
korban jiwa yang acak serta sering kali merupakan warga sipil yang tak tau apa-apa yang
menjadi korban dari serangan ini
Istilah terorisme oleh para ahli kontraterorisme di katakana merujuk kepada para pelaku
yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan
angkatan bersenjata.aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serangan-serangan teroris
yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki justifikasi dan oleh karna itu para pelaku
teroris semoga mendapatkan pencerahan hati sehingga mereka tidak terbutakan mata hatinya
dan sadr bahwa yang mereka lakukan selama ini salah dan bertobat.
Banyak sekali suara “bom”terdengar banyak juga korban jiwa yang
bergelimpangan,kehilangan tempat tinggal,teman.orang yang kita cintai,binatang
kesayangan,orang tua.pekerjaan,kehilangan masa depan bahkan nyawa kita bisa hilang
Di Indonesia ini telah banyak sekali serangkaian aksi terror tak terkecuali di hotel,pusat
perberbelanjaan ,halte,di tempat umum tak terkecuali di masjid ,gereja.Banyak sekali yang
orang-orang yang di rugikan bahkan Negara yang menjadi pukulan pertama atas serangkaian
terror ini,masyarakat di selimuti rasa cemas,kawatir,takut,bimbang ketika ia akan bepergian
karna ia tidak tau kapan dan dimana aksi teror di adakan.
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Manusia sangat membutuhkan pekerjaan,sekolah,tempat rekreasi tapi semua itu harus
dibayangi rasa cemas karna bahaya bom sewaktu-waktu bias mengancam keselamatan
mereka.Kehidupan bermasyarakat pun jadi tidak harmonis karna ada rasa curiga terhadap
sesame.
Untuk itu seberapa banyak kerugian yang kita hadapi akibat dari terorisme ini dari
kelingan rumah,pekerjaan,teman,sodara,lapangan pekerjaan,tempat umum, binatang
kesayangan,bahkan nyawa kita .coba kalau kita bayangkan yang menjadi korban adalah satusatunya tulang punggung keluarga yang harus menafkai keluarganya,coba kalau kita bayangkan
yang menjadi korban adalah seorang saksi yang sangat di butuhkan dalam suatau persidangan
padahal pengakuan seorang saksi itu sagat di butuhkan , seberapa dosa yang harus di
pertanggung jawab kan nanti di akhirat.
Banyak sekali kerugian yang di rasakan hanya karna tindakan seorang atau
kelompok,mari kita berfikir lebih dalamlagi sebelum kita sebelum menentukan sikap atau
keputusan.Mari kita jaga ketemtraman Negara ini bersama adri bahaya ancman terror yang
sekarang telah mengakar di Negara ini semoga pemerintah lebih sigap lagi dalam menanggani
masalah ini.
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SEPARATISME
Sesuai judul diatas mari kita kaji lebih dalam tentang “separatisme”,separatism
ataulebih dikenal degan sebuah gerakan,separatism merupakan suatu gerakan yang bertujuan
untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan diri dari suatu wilayah atau Negara gerakan
ini muncul karna berbagai aspek misalkan karna
1) Ketidak puasan akan kinerja pemerintahan maka muncullah ide-ide untuk membentuk
suatu gerakan yang memiliki misi dan visi yang berbeda dalam menyangi keadan yang
sudah ada dalam birokrasi dan tatanan sebelumnya
2) Kondisi politik,ekonomi,social budaya yang dalam pemikran kelompok,tidak wajar
maka mereka cenderung ingin keluar dari aturan ini dan memilih membenrontak dari
kebijkan yang sudah ada ,dan ingin merdeka dengan caranya sendiri
3) Pemahaman terhadap keyakinan dan ini cenderung mengarah pada paham separatism
dan merusak tatanan nilai dan moral yang ada serta menimbulkan
4) Contoh gerakan separatisme yang pernah ada di Indonesia
-RMS(Republik Maluku Selatan)
-OPM(organisasi papua merdeka)
-NII(Negara Islam Indonesia)
-GRM(Gerakan Riau Merdeka)
-GAM(Gerakan Aceh Merdeka)
Melihat penjelasan di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa gerakan separatisme
pada dasarnya mengancam dan merusak tatanan yang sudah ada dalam suatu bangsa atau
Negara terutama bangsa Indonesia ,lalu dimana rasa patriotalisme para penerus bangsa ini
BERSATU KITA TEGUH BERCERAI KITA RUNTUH ,itulah pengobar semangat para
pahlawan yang telah mendahului kita yang wafat demi mempertahankan Negara ini,mereka
mentaruhkan waktu,materi,pikiran,bahkan nyawa mereka mereka demi ingin tegaknya
persatuan Negara ini .
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Pemberantasan Korupsi

Definisi korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = Transparency
International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang
secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat
dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan busuk, rusak,
menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) sedangkan menurut penyalahgunaan jabatan resmi
untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam
prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah pengaruh dan dukungan untuk memberi
dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik
ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana
pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara
ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus,
maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental
pejabat yang selalu

mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan

segala cara (the end justifies the means). Untuk itu, korupsi perlu
ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab.
Ada beberapa upaya penggulangan korupsi yang ditawarkan para ahli
yang
masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan.
Caiden (dalam Soerjono, 1980) memberikan langkah-langkah untuk
menanggulangi korupsi sebagai berikut :
a. Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan
sejumlah
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pembayaran tertentu.
b. Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat.
c. Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah
pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan,
wewenang yang saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang saling
bersaing, dan penunjukan instansi pengawas adalah saran-saran yang
secara
jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi.
d. Bagaimana dorongan untuk korupsi dapat dikurangi ? dengan jalan
meningkatkan ancaman.
Seberapa banyak ia korupsi sebanyak pula ia menyengsarakan
masyarakat sebanyak itu pula dosa yang ia tanggung , mungkin para
koruptor tak memikirkan jauh dosa yang harus di tanggung karna telah
terkalahkan oleh nafsu sesaat yang ia penuhi, sudah terlalu banyak orang
yang tersiksa karna kemiskinan jangan kau tambah lagi penderitaan itu
karna sikap moral mu yang tak bertanggung jawab dan biadab
Semoga para koruptor sadar apa yang ia lakukan dan sadar yang ia
perbuat menyengsarakan banyak orang dan merugikan banyak orang
terutama dirinya,kelak nanti diakhirat.
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Kesimpulan
Kesimpulan dari makalah tersebut ialah agar kita menjadi warga negara yang
baik yang percaya kepad Tuhan dan tidak melakukan terorisme,separatisme,dansetuju
dengan adanya pemberantasan korupsi
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Dartar pustaka
http//www.tuhan itu ada.com
http//www.terorisme.com
http://www.sipapi.net/2011/06/einstein-tuhan-itu-ada.html#ixzz1ZlnRqXPC
www.sepatisme.com
www.kurupsi adalah.com
www.google.com
http//www.scridb.com/doc/29350976/korupsi-makalah
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