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PETUNJUK 

Bacalah pernyataan berikut: 
 

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia 

Konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia di Indonesia adalah dua entitas yang menarik untuk 
dikaji. Umat Islam pada skala global tidak punya sikap dan bahasa yang sama menghadapi isu 
demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Diskursus tentang keduanya melahirkan dua kelompok yang 
saling berhadapan: puritan dan moderat. Kelompok pertama bersikap anti terhadap semua sistem 
Barat, khususnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia, tetapi menikmati berbagai hasil teknologinya. 
Bagi mereka demokrasi dan hak asasi manusia sebagai produk Barat harus dilawan karena merusak 
Islam. Mereka ingin menciptakan sebuah dunia cita-cita berdasarkan tafsiran mereka yang monolitik 
terhadap Al Quran dan sejarah Nabi. Di sisi lain, kelompok moderat pada umumnya menerima dan 
membela gagasan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Mereka tidak risau, apakah gagasan itu 
berasal dari Barat atau dari Timur. Selama prinsip-prinsip itu mendukung cita-cita Al Quran bagi 
tegaknya keadilan, perdamaian, moralitas, dan hubungan yang baik sesama umat manusia, mengapa 
harus ditolak. Bagi mereka, hanya dalam sistem pemerintahan konstitusional demokratik, keadilan 
bisa ditegakkan karena rakyat punya akses kepada lembaga-lembaga kekuasaan dan adanya 
akuntabilitas pada jabatan-jabatan publik. (Ahmad Syafii Maarif. (2015). Islam dalam Bingkai 
Keindonesiaan dan kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah. Bandung: Mizan, hlm 154-155) 

 

SOAL 

Berdasarkan pernyataan di atas, kemukakan posisi dan opini Saudara tentang Demokrasi dan Hak 
Asasi Manusia dalam sebuah esai dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Diketik pada kertas A4 dengan margin standar, font Times New Roman 12pt, 1,5 spasi, antara 
2-3 halaman. 

2. Esai harus menggambarkan dan menghubungkan kajian tentang demokrasi, hak asasi manusia, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Konstitusi UUD 1945, Geopolitik dan Geostrategi 
Indonesia.  

3. Esai dikumpulkan pada saat pelaksanaan UAS, dengan mencantumkan identitas diri yang 
lengkap 

.: Selamat mengerjakan ! :. 
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