
No Nama Kelas 

Apa yang dapat disimpulkan dari materi 
yang disampaikan pada acara 

Penyuluhan Hukum SMA/SMK se 
Kabupaten Purbalingga hari ini 

Apabila ada penyuluhan 
hukum lagi, materi apa yang 

diinginkan 

1 dhiyanisa rahma 
huwaida

X bahwa hidup kita selalu didasari oleh 
hukum

bagaimana penyelesaian 
permasalahan dalam hukum

2 Dimas Candra 
Lesmana

XII Menjadi pribadi yang lebih mengenal 
hukum dan perduli akan hukum serta 
mengetahui apa saja yang sedang trand 
untuk saat ini.

Hukum ham untuk siswa

3 ilham fadilah XI kesimpulannya yaitu semua warga negara 
indonesia harus sadar dan taat hukum
jadi jika masyarakat sadar dan taat hukum 
maka di indonesia akan lebih aman dan 

pergaulan bebas atau 
wawasan kebangsaan

4 GanangDwiSetyoA
ji

XI Bisa memahami hukum lebih luas lagi Tentang hukum hak asasi 
manusia

5 Avika Dias S. XII Cyber Bullying, Pencegahan Korupsi sejak 
dini di sekolah & sosialisasi UU ITE

Materi yg disertai contoh 
kasus, gambar atau video yg 
faktual

6 Abdurrahman Rais X Hidup tidak boleh korupsi Proses OTT KPK

7 Nadia Fadhil Azmi XI Yang saya simpulkan,materi tadi saya 
menjadi mengetahui masalah masalah 
yang terjadi dalam dunia informatika,serta 
mengetahui hukum yang berlaku mengenai 
dunia informatika,dan mengingatkan saya 
agar bisa bersikap sebijak mungkin dalam 
menggunakan media sosisal

Materi yang saya inginkan 
mengenai bagaimana 
menggunakan mediasosial 
yang baik bagi remaja 

8 Teofilus Yoka XI Belajar agar berhati hati lagi dalam bertutur 
kata di media sosial agar tidak  
menimbulkan permasalahan atau bahkan 
perpecahan

Mengenai SARA 

9 Mochamad 
ARDIansyah

XI Materi tentang UNDANG UNDANG ITE , 
TINDAK PIDANA KORUPSI,DAN HUKUM

Penyuluhan tentang 
pentingnya BAHAYA 
PERGAULAN BEBAS

10 Risqi putra N. XI Inti dari materi yang disampaikan adalah 
memberi pengetahuan tentang undang 
undang ITE 

materi tentang rasisme 
suporter

11 Azizah sri lestari XII Lebih mengetahui tentang hak hak yg 
termasuk dalam tindak pidana korupsi dan 
ttg uu ite

Sanksi dan hukuman yg 
sesuai bg pelanggar 
tindaknpidana korupsi dan 
implementasi uud ite dalam 12 Wahyu mungalim XI Bahwa pelajar masa kini haruslah sadar 

akan hukum,tak hanya di dunia nyata 
namun juga dunia maya.  Karna indonesia 
adalah negara hukum.

Implementasi dari penegakan 
hukum yg harus ditegakkan di 
kalangan pelajar 

13 Dian maritha 
siskawati

X kebijakan dan regulasi dalam pelaksanaan 
uu ITE

Peran pemerintah dalam 
mengendalikan konten2 yang 
tidak mendidik

Rekap Hasil Survey Penyuluhan Hukum SMA/SMK se Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2019

Survey ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman materi yang diterima oleh peserta Penyuluhan 
Hukum SMA/SMK se Kabupaten Purbalingga yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten 

Purbalingga pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 di Pendopo Dipokusumo Purbalingga
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diinginkan 

14 Firman Solihan Adi 
Laksono

XII Bahwa hukum adalah peraturan yang di 
terapkan untuk tidak dilanggar

Tentang narkoba dan miras

15 Fatimah dwi 
febriana

XI Dari 2 materi tentang tindak korupsi dan 
UU ITE banyak yang dapat di ambil, salah 
satunya yang sangat bermanfaat bagi kami 
para pelajar adalah dapat mengetahui 
hukum2 dan tau norma2 yang seharusnya. 
Semakin membuat kami terdidik agar lebih 
bijak dalam segala hal terutama dalam 
bidang korupsi maupun ITE. Banyak yang 
ingin saya sampaikan tapi terimakasih 
karna sudah membuat karakter kami lebih 
baik dengan mengenal hukum hari ini. 
Purbalingga PERWIRA!

NARKOBA Dan Sexs bebas

16 Barra Zaki XI Pentingnya Penyuluhan Hukum dan UU 
ITE bagi pelajar serta masyakarat 
Purbalingga Perwira

Hukum Pembelaan Negara 
dan UU Bela Negra

17 Rizky anggrio 
alnov 

XI Dari materi yang disampaikan penyuluh 
hukum hari ini kita dapat mengetahui dan 
memahami akan pentingnya hukum di 
indonesia dan juga menyadarkan kami 
para siswa para penerus pemimpin bagi 
masa yang akan datang sehingga setelah 
adanya penyuluhan ini kita mampu menjadi 
pelopor dan pelapor peneggakan hukum.

Materi tentang peningkatan 
sumber daya manusia

18 Reza Aryanto XI Dapat mengetahui, dan Dapat Lebih 
Berhati-hati dalam menggunakan Media 
Sosial dengan Baik Dan Benar.

penggunaan Media Sosial 
Yang Baik Dan Benar 
Seperti Penggunaan 
WhatsApp, Facebook, 19 Husnul Hotimah XI UU tentang korupsi dan  UU ITE Tentang HAM 

20 Iqbal Anggi 
Afriansyah

XI Kesimpulannya yaitu dalam kehidupan 
sehari-hari kita dikelilingi oleh hukum 
sehingga kita harus berhati-hati dalam 
setiap tindakan di kehidupan kita

Materi mengenai hukum 
korupsi

21 zlatan abil ibrahim X ya kesimpulannya supaya kita sebagai 
warga Indonesia supaya paham dan sadar 
tehadap kebijakan hukum yg berlaku di 
indonesia,dan tidak melanggar uu,menjauhi 
sifat korupsi,bulying dan sebagainya

Proses hukum,perlindungan 
HAM

22 Sundari XII Kita mendapatkan pembelajaran tentang 
UU ITE dan pemberantasan korupsi
Mengerti tentang cyber bullying
Dan dampak bullying

HIV dan AIDS
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23 Rizki Gala 
Pratama

X Kejujuran harus sejak awal ditanamkan 
kepada generasi muda khususnya para 
pelajar dengan sadar hukum dan 
berwawasan tentang uu ITE untuk 
menyongsong Indonesia yang lebih baik di 
masa depan

Persatuan dan kesatuan

24 Prasdira Ayu 
Maithsa Hasna

XI Kalau kita harus bersikap jujur dan 
mengikuti perkembangan teknologi dan 
dunia tetapi harus bisa memilah dan 
memilih antara yang baik dan buruknya.

Pergaulan remaja di masa 
sekarang.

25 Riski Junianto XI Sebagai Warga Negara Indonesia,kita 
sendiri tau bahwasanya Indonesia adalah 
negara hukum,jadi kita sebagai 
rakyat/warga negara Indonesia wajib 
mentaati dan mematuhi aturan yang ada 
sesuai pasal dan UU yang berlaku,serta 
kita harus bijak dalam menggunakan 
teknologi yang semakin maju dan canggih 
ini

Hukum tentang Warga Negara 
yang baik dan benar

26 Elsa aprilia X Kita sebagai warga negara yang indonesia 
harus patuh kepada hukum  disrkolah 
maupun diluar sekolah.

Tentang bahaya tentang 
hukum pemakai narkoba

27 Ginanjar Nugraha 
Saputra

XI Kita harus mematuhi semua aturan yang 
sudah dibuat. Salah satu kasusnya adalah 
korupsi. Tentu saja sebagai pelajar kita 
tidak boleh terjun ke dalam dunia korupsi. 
Dengan berbagai sanksi yang sudah dibuat 
menjadi penggugah kita untuk menjauhi 
korupsi. Dan dalam segi ITE kita sebagai 
pelajar pintar harus bijak dalam berinternet 
karena jarimu bisa berbahaya untuk orang 
banyak

Kampanye Gelap

28 Resti Lusyaningsih XI Disajikan 2 materi, materi yang pertama 
tentang pemberantasan tindakan korupsi 
dan materi yang kedua tentang UU tentang 
ITE ( Informasi Transaksi dan Elektronik )

Pendidikan Remaja Sebaya

29 Arisatun 
Manfangati

X Pentingnya pemahaman UU ITE agar 
setiap orang berhati hati dan bijaksana 
dalam penggunaan dan pemanfaatan 
teknologi. Sehingga teknologi sebagai 

Cerdas dan Bijak berteknologi

30 Bijak Probo 
Yondana

XI Kita tidak boleh melakukan pelanggaran 
hukum dalam hal apapun,dimanapun dan 
kapanpun.

Bahaya rokok bagi kaum 
milenial.

31 Dimas rangga  
putra darmawan

XI Saya dapat mengerti lebih dalam tentang 
hukum yang berlaku di indonesia 
khususnya tentang UU ITE dan lebih 
mengenal kejahatan yang dilakukan di 
internet dan csra mengatasinya.

Tentang peduli alam 
purbalingga
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32 Dinasti Hanggara 
Praja

XII Menurut saya, hukum merupakan suatu 
bagian masyarakat yang sudah banyak 
diketahui, namun maeih kurang dapat 
dipahami bagi masyarakat, khusus untuk 
anak SMA. Umumnya, masyarakat 
menganggap ranah hukum sebagai suati 
ranah yang sulit dan rumit (karena 
menyangkut pasal dan undang undang). 
Saya rasa, dengan adanya penyuluhan 
hukum oleh pemerintah daerah, merupakan 
suatu cara meningkatkan pemahaman 
anak SMA dalam ranah hukum yang 
diharapkan mampu meningkatkan 
kesadaran hukum, khusunya bagi kalangan 
remaja dan millenial. 

Materi yang saya inginkan 
untuk dijadikan materi 
penyuluhan adalah materi 
kesehatan mental dan psikis 
remaja atau yang difasilitasi 
oleh pemda. Terimakasih 

33 Hilyan utomo XII Tentang bulyy. Uu hukum  tentang korupsi 
dan UU ITE. Dan pelanggaran yg dalam 
penggunaan media sosial. 

Materi hukum tentang tata 
tertib lalu lintas. Dan aturan 
aturan berlalu lintas. Termasuk 
hukum pelanggaran tentang 
lalu lintas. Tentang narkoba 
dan fornografi

34 Soviana XII Kesimpulannya menambah wawasan anak 
terhadap hukum tindak korupsi dan ite 
sehingga bisa menjadi Pribadi Yang patuh 
terhadap hukum dan mengerti tindakan apa 
saja yg menyebabkan seseorang terjerat 
hukum dalam hal ini tindak korupsi dan 
hukuM ITE

Dampak tawuran antar pelajar

35 Suswanto XI Penyuluhan yg luar biasa yg dpt membuka 
cakrawala serta kesadaran hukum para 
siswa & siswa di tingkat SMA/SMK/MA yg 
kelak dapat diimplementasikan dalam 
keseharian & aktifitasâ€‹ mereka di dunia 
nyata maupun maya

Ketertiban & keselamatan lalu 
lintas di lintas jalan raya

36 Tri Mugi Rahayu XII Tidak boleh menyalah gunakan sosial 
media

Kenakalan remaja dimedia 
sosial

37 Nurul Afika Sari XII Kesimpulan yang saya dapatkan adalah 
lebih memahami dan mengerti tentng 
hukum yang ada di Indonesia.

Hukum tentang perusakan 
lingkungan 

38 Aulia Dyah 
Damayanti 

XI Kita sebagai penerus bangsa harus sadar 
dan paham akan hukum serta taat hukum 
dari dini demi kemajuan Bangsa ini 
kedepannya 

Materi mengenai kesenjangan 
ekonomi 

39 Vhisnu Octrinda 
Yudha Kartika

X Siswa siswi jadi mengerti maksud dari 
Hukum, dan UU ITE, dan membuat kita 
untuk lebih berhati hati dalam 
menggunakan sosial media

Kepemimpinan

40 Fadilah hak 
faturohman

X Bahwa selama kita hidup slalu didasari 
oleh hukum yang harus ditaati

cara mengatasi masalah 
dalam hukum dan pendidikan 
karakter 
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41 MOHAMAD 
ZAINDICO 

X Dari materi tersebut dapat disimpulkan 
bahwa setiap masyarakat haruslah memiliki 
jiwa hukum dari dirinya,, dari materi 
tersebut juga dapat diperoleh materi 
tentang pemberantasan korupsi,undang 
undang ITE,Cyber bullying yang marak 
terjadi di sekolah sekolah,, dari materi 
tersebut kita lebih tau tentang beberapa 
aturan hukum yang ada di indonesia dan 
dapat menerapkannya dalam kehidupan 
sehari hari

Tentang 
pendidikan,pariwisata, sosial 
dengan permasalahan 
ekonomi yang sering dihadapi 
oleh negara indonesia 
terutama kemiskinan,serta 
undang undang tentang 
perlindungan anak dan ham

42 Narendra XI Yang pertama untuk hukum,jadi segala 
tindak tanduk kita itu berlandaskan 
hukum,jangan sembarangan dalam 
melakukan sesuatu
Tanamkan sikap jujur dalam diri kita agar 
terhindar dari budaya korupsi
Kemudian untuk UU ITE 
Jangan sembarangan menyebarkan 
informasi yang belum tentu 
kebenarannya(hoax) 
Jaga sikap dan perilaku kita ketika sedang 
bermedia sosial 
Karna segala aktivitas yang dilakukan di 
media sosial telah diatur dalam undang 
undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tentang tata cara berlalu lintas 

43 Salsa Ruqiyatus 
Syifa

XI Ada dua materi yaitu tentang UU Tindak 
pidana Korupsi dan pengenalan UU ITE 
(informasi Transaksi Elektronik). Dijelaskan 
mengenai undang undang tersebut, pihak 
yang terlibat dan terkait, cara mencegah 
atau mengatasi permasalah tersebut, 
contoh pelanggaran yang dilakukan, 
hukuman yang diberikan yang disampaikan 
dengan sangat menarik dan mudah 
dipahami.

Materi mengenai cyber 
bullying dan body shaming

44 Defi Marina XI pelajar yang sadar akan hukum adalah 
pelajar yg menaati hukum yg ada di setiap 
lingkungannya. Baik disekolah maulun di 
rumahnya

Tentang hukum bisnis MLM 
atau bisnis ilegal yg marak 
ditekuni para pelajar saat ini

45 Alfan Pratikno X Bahwa Warga Negara Indonesia Harus 
Mengenal Apa Itu Hukum Sejak Dini, Dan 
Diharapkan Dapat Menjauhi Hukuman.

Kebijakan Dalam Pergaulan 
Pada Generasi Muda

46 Fitroh awaludin XI diharapkan dengan ada nya seminar ini, 
saya berharap kepada teman-teman semua 
agar bisa menyampaikan materi yang telah 
didapat kepada yang lain terutama 
disekolah masing-masing. dengan ada nya 
materi yang telah disampaikan teman-
teman menjadi lebih paham akan UU ITE 
dan cara pemanfaatan media sosial yang 
positif. dan juga dengan adanya materi 
pengenalan dan kesadaran hukum bisa 
untuk persiapan menyongsong indonesia 
dengan remaja yang jujur dan maju.

pemanfaatan media sosial 
seperti bisnis online shop atau 
kewirausahaan dalam 
menyongsong perkembangan 
industry 4.0
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47 Wahyu Setiono XI Tidak ada survey yang aman Pemberantasan Pelanggar 
Hukum

48 Meita Vilda 
Yuanda 

XI Yang dapat saya simpulkan dari materi 
yang telah disampaikan adalah tentang 
hukum hukum yang diterapkan di Indonesia 
dan jika melanggar bisa mendapat sanksi.

Bahaya narkotika,HIV dan 
AIDS

49 Anggit Nur Pamuji XII Materi yg disampaikan adalah mengenai 
tindak pidana korupsi dan UU ITE. 
Penyuluhan ini dicanangkan bagi generasi 
milenial agar para generasi milenial 

Tentang bagaimana kita 
menghadapi hukum dengan 
benar dan tegas

50 Ulfa Anggraeni XI Dapat mengetahui hukum secara rinci dan 
menambah pengetahuan tentang hukum 
terutama tentang pemberantasan tindak 
pidana korupsi dan UU ITE

Hak asasi manusia

51 Umi septianingsih XI Dari materi yang sudah dijelaskan tadi 
disimpulkan bahwa negara indonesia 
adalah negara hukum dimana disetiap 
hukum sudah ada undang undang yg 
mengaturnya baik undang undang ITE 
ataupun Undang undang hukum lainnya

Pelanggaran HAM

52 Sulistiono XII Materi yang sungguh sangat luar biasa. 
Bisa menambah wawasan semua pihak, 
terutama untuk para generasi muda/ 
pelajar.

Pencegahan korupsi
Taat hukum lalu lintas
Kesadaran hukum 
dimasyarakat

53 Yopi Julia Nurriski XI Dalam Penyuluhan Hukum SMA/SMK se 
Kabupaten Purbalingga Hari ini sangat 
berguna bagi generasi millenial Karena 
tidak hanya mengajak generasi millenial 
untuk memahami tentang pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi Dan UU ITE saja 
tetapi juga mengajak generasi milenial 
untuk sadar Dan taat akan Hukum.

Langkah nyata generasi 
milenial untuk penegakan 
Hukum di Indonesia. 
Karena dengan adanya 
langkah nyata setelah teori 
maka akan terwujud Hukum 
yang Kita inginkan. Hukum 
yang sebenarnya. Hukum 
yang tidak tumpul ke atas dan 
runcing ke bawah. 

54 Wildan Hasbi Ash-
Shiddiqi

XI Materi yang dijelaskan pada penyuluhan 
hukum adalah 
1.  Indonesia adalah negara hukum yang 
tercantum dalam UUD pasal 1 ayat (3)
2.  Materi yang dijelaskan adalah budaya 
anti korupsi dan undang-undang tentang 
ITE

Kemudian dijelaskan pula bonus demografi 
yang artinya jumlah usia produktif melebihi 
64% dari jumlah penduduk Indonesia

Kemudian diberikan tips modal atau bekal 
untuk bekerja:
1. Skill
2. Knowlegde
3. Perilaku yang baik

Bagaimana cara kita untuk 
menolak perilaku korupsi dan 
upaya untuk membangun 
budaya sadar hukum

55 Anastasia hapsari XII Definisi tentang hukum perlu 
disosialisasikan untuk para pelajar yang 
saat ini nilai moral dan kesopanan cukup 
rendah dan sangat penting pelajar 

Pendidikan karakter
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56 Raihan 
Kamaluddin

XI UU Informasi & Transaksi Elektronik/UU 
ITE adalah UU yg mengatur tentang 
informasi serta elektronik/teknologi 
informasi secara umum

Tentang Cyber bullying  dan 
Hoax yang lebih mendalam

57 Muhammad 
Wildan 
Avatarrokhan 
Cendekia

XI Kesimpulan banyak hal yang harus 
diperhatikan dalam hal HUKUM,banyak 
tata tertib yang berlaku di Kabupaten 
Purbalingga maupun di Sekolah. 
Seluruhnya harus dipatuhi dan jangan 
melanggar. jangan pernah kita korupsi 
dalam hal apapun karena tidak baik dan 
melanggar aturan.

Kejaksaan Negeri Tentang 
Korupsi

58 Jeni paramita XI Menjadikan siswa siswi yang ikut acara 
tersebut menjadi tau akn hukum dan tau 
akan hukuman ya berlaku

Penyuluhan undang " yqng 
ada di indonesia

59 Tri nur haryani XII Korupsi harus diberantas dan tidak boleh 
membuli se sama manusia

Pemberantasan koruptor agar 
NKRI tidak ada yang korupsi

60 Sutanto XI Klo menurut saya hukum itu penting karna 
dapat melurus kan hal yg salah arau kuranf 
benar

Materi ttng undangÂ² ITE 
karna yg barusan itu baru 
gambaranya blm secara 
mendalam61 muhamad farhan 

efendi
XI melalui penyuluhan hukum ini masyarakat 

atau pelajar diminta untuk sadar hukum
bahaya narkoba

62 Siti Andraeni XI Setiap orang harus mengenali dan memiliki 
kesadaran hukum yang besar, sehingga 
orang tersebut menjadi pribadi yang dapat 
diandalkan oleh bangsa dan negaranya. 
Setiap tindakan yang dilakukan oleh 
seseorang sudah terikat di dalam sebuah 
aturan (hukum), sehingga orang tersebut 
harus berhati-hati dalam melakukan 
tindakan. Jika seseorang melakukan 
kesalahan, ia harus berani bertanggung 
jawab dan menerima resiko atas apa yang 
telah dilakukannya. 

Jika dilaksanakan penyuluhan 
hukum lagi, materi yang cocok 
adalah materi wawasan dan 
kebanggaan seorang rakyat di 
daerah khususnya 
Purbalingga, seperti sumber 
daya yang ada, seperti sumber 
daya ekonominya. Dengan hal 
tersebut diharapkan dapat 
membangun masyarakat 
Kabupaten Purbalingga yang 
nyaman berbelanja ataupun 
berekreasi di Purbalingga, 
tanpa keluar dari daerah 
Purbalingga sendiri. 

63 Hamba allah X Banyak mendapat pelajaran yg bermanfaat 
tahuu tntng hukum dan tujuan, bully, 
korupsi bentuk*nya, penyebabnya, 
akibatnya, strategi anti korupsi

Hukum penggunaan narkoba
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64 Nur Azzahra 
Ramadhani

XII Kita Mendapatkan wawasan tambahan 
tentang Hukum-Hukum yang ada di 
Indonesia Terutama tentang Korupsi dan 
penggunaan Media elektronik, Kita Anak-
Anak milenial justru sering sekali 
menyalahgunakan media elektronik 
terutama media sosial yang dimana mereka 
menggunakan untuk membully temannya 
sendiri. Dengan adanya penyuluhan seperti 
ini di kemuadian hari lebih menggunakan 
media elektronik yang baik dan benar. Dan 
juga melatih diri agar lebih jujur dalam 
segala hal agar tidak korupsi dalam bentuk 
apapun. 

Tentang pergaulan Anak 
remaja 

65 Josika Fahri 
Yurike

XI Dari acara tersebut kami para siswa jadi 
mengetahui pentingnya hukum di indonesia 
dan konsekuensi bagi pelaku 
Korupsi dan tindakan bullying yang kerap 
terjadi di kehidupan masyarakat

Sebelum itu kami berterima 
kasih kepada kab purbalingga 
telah mengadakan acara 
seperti ini kami harap acaraa 
ini bisa diadakan rutin 
Menurut saya apabila ada 
penyuluhan hukum saya ingin 
membahas tentang hukuman 
dan aksi pornografi karna 
pada saat ini marak terjadi 
ksjadian pornografi di kab 
purbalingga

66 Ananda putra F XI Pada penyuluhan hukum pada pelajar 
smk/ma/sma
kita memperluas wawasan tentang 
hukum,baik itu hukum umum dan hukum 

Penyuluhan HUKUM 
TENTANG TATA CARA 
BERKENDARA 

67 Lidya Qori Nf XI Materi yang disampaikan yaitu undang - 
undang tindak pidana korupsi dan undang - 
undang ITE. Pada materi undang - undang 
pidana korupsi, kita dapat mengetahui 
definisi dari korupsi yaitu, keburukan, 
ketidakjujuran, dapat disulap, tidak 
bermoral. Juga dapat mengetahui bentuk 
bentuk korupsi bagi siswa contohnya 
terlambat masuk sekolah dan bolos 
sekolah (korupsi waktu). Sedangkan pada 
materi undang - undang ITE, kita dapat 
mengetahui UU yang   mengaturnya yaitu 
pada UU No. 11 tahun 2008 dan UU No 19 
tahun 2016.

Tindakan kriminalitas di 
kalangan pelajar.

68 Hanum Firdaus XI Kita harus taat hukum,agar negara kita 
menjadi negara yang sejahtera & makmur

Hukum tentang peraturan lalu 
lintas

69 Silviana diyah 
rahmatika

XI Hukum dan UU serta ITE merupakan 
landasan untuk seluruh masyarakat agar 
lebih bijak bertindak baik dalam dunia 
nyata dan maya

KKN

70 Dodi Santoso XII Hal yang dapat dapat disimpulkan dari 
materi hukum yaitu hukum diatur dalam 
Undang-Undang yang terkait dengan kasus-
kasus yang menjerat seseorang dalam hal 
pidana.

Materi Hukum tentang 
Penyalah gunaan narkoba



No Nama Kelas 

Apa yang dapat disimpulkan dari materi 
yang disampaikan pada acara 

Penyuluhan Hukum SMA/SMK se 
Kabupaten Purbalingga hari ini 

Apabila ada penyuluhan 
hukum lagi, materi apa yang 

diinginkan 

71 Alfi fatira XI 1.pengertian bulying
2. Mengenal UU ITE
3.pemberantasan korupsi

Narkoba dan zat adiktif
Saya berterimakasih kepada 
panitia penyelenggara 
kegiatan ini karena sangat 72 Khansa NJ XI Kesimpulan yang saya dapat dari 

penyuluhan kali ini adalah betapa 
pentingnya kesadaran hukum bagi kita 
sebagai warga negara hukum dan kita 

Tentang pentingnya 
memajukan SDM bagi para 
penerus bangsa

73 Fitria widiani XI Hukum adalah peratur yang mengatur tata 
tertib kehidupan masyarakay apabila 
dilanggar akan mendapat sangsi. 
Tindak pidana korupsi ialah tindakan yang 
dapat menyebabkan kerugian baik 
keuangan negara maupun keuangan 
masyarakat. 
Kita Sebagai generasi penerus bangsa kita 
harus bertindak jujur, berani jujur adalah 
kunci kesuksesan.  Dan untuk menuju 
indonesia menjadi negar maju

Materi tentang pentingnya 
saling menghargai dan 
kesopanan antar sesama

74 Arif vigiansyah XI Kami jadi lebih mengerti tentang hukum di 
Indonesia dan undang-undang  tindak 
pidana bagi pelaku pelanggan hukum dan 
materi yg disampaikan menarik bagi kami 
siswa SMK/SMA untuk menjadi remaja yg 
taat hukum 

Penyuluhan materi norma-
norma dan kesopanan karena 
penting bagi generasi milenial 
sekarang  sebagai penerus 
bangsa, karena di jaman 
sekarang banyak siswa yang 
kurang sopan terhadap guru 
dan orang yg lebih tua.

75 Fegrian deva p XI Dapat membangun jiwa pemudi dan me 
auah kan pemuda agar lebih bijak dan 
berhati hati mengunakan yg mama nya 
handphone dan situs jaringan dan belajar 

Bagus mama memberantas 
video video yg tidak layak di 
tontonkan dan Narkoba 

76 Krido Darsono XI Banyak sekali materi  yang dapat saya 
simpulkan salah satunya mengenai materi 
UU ITE disitu saya jadi mengetahui segala 
hal mengenai UU ITE dan jenis 
pelanggaran nya
Materi lain yang disampaikan juga 
membuat saya lebih paham juga dalam 
penyampaian mudah dipahami dan sangat 
logis ke akal pikiran dan akan saya 
sampaikan ke sesama siswa dari materi 
yang ada dan foto copy yang di terima

Mengenai berbagai hukum 
yang ada di Indonesia 
mungkin lebih spesifik lagi 
yang ada di Purbalingga 
tersendiri agar lebih taat 
hukum dan jauh dari hukuman 
mungkin contohnya dari 
kepolisian dan tentara 
Republik Indonesia, 
Kesbangpol dan segala aparat 
yang berhubungan dengan 
Hukum juga yang lainnya yang 
perlu sekali disampaikan 
kepada seluruh siswa/i 
sebagai Purbalingga 

77 Aditya Setyo 
Prabowo

X Kita sebagai siswa harus patuh kepada 
tata tertib disekolah maupun diluar sekolah

Kenakalan remaja



No Nama Kelas 

Apa yang dapat disimpulkan dari materi 
yang disampaikan pada acara 

Penyuluhan Hukum SMA/SMK se 
Kabupaten Purbalingga hari ini 

Apabila ada penyuluhan 
hukum lagi, materi apa yang 

diinginkan 

78 Vadilla Egy 
Ranjani

XI Kesimpulan pada materi hari ini adalah 
tentang pemberantasan budaya korupsi di 
negara Indonesia, penyampaian tentang 
undang-undang informasi dan transaksi 
elektronik.Narasumber pada materi hari ini 
adalah Kejaksaan Negeri Purbalingga dan 
Dinkominfo.Kesadaran akan hukum dapat 
menumbuhkan perilaku jujur seperti tagline 
KPK " Berani Jujur Hebat". Undang-undang 
ITE berlaku bagi setiap wilayah.

Materi yang lebih mendalam 
tentang cyber bullying karena 
cyber bullying sekarang 
semakin marak diberbagai 
kalangan. Cyber bullying juga 
mempunyai dampak secara 
fisik maupun non fisik yang 
dapat menyebabkan 
gangguan psikis. 

79 Kamila Dinda 
Safira

XII Hukum itu mengikat kepada seluruh 
masyarakat. Salah satu yang dekat dengan 
sehari-hari adalah UU ITE. dengan adanya 
UU ITE harusnya seluruh masyarakat 

Bullying, SARA, dan 
Pencemaran Nama Baik

80 Adam chandra p XI UU ITE, PASAL PASAL YANG DI UBAH, 
PENGERTIAN DAN ISTILAH,, CONTOH 
KASUS

Contoh kasus peretasan 
kepada situs pemerintah,, 
contohnya pada saat pemilu 
ada tidaknya kasus peretasan 81 Febrianingsih X Yang dapat disimpulkan disampaikan pada 

acara penyuluhan hukum SMA/SMK 
sekabupaten purbalingga ini adalah semua 
orang harus sadar bahwa setiap tindakan 

apabila ada penyuluhan 
hukum lagi,materi yang 
diinginkan adalah materi 
tentang hukum yang 82 Damayanti XII Materi yang disampaikan materi hukum dan 

undang undang ite dari materi tersebut 
sebagai warga purbalingga sadar akan 
hukum yang berlaku sebagai generasi 

Tentang bagaimana kita 
menghadapi hukum dengan 
benar dan tegas

83 Ainaya Fatiha 
Awwali

XII Yang dapat disimpulkan dari materi yg 
disampaikan adalah, UU ITE di indonesia 
belum menegakan keadilan seadil adilnya, 
contoh dari kasus Baiq Nuril, dia adalah 

Tentang penegakan hukum 
terhadap koruptor

84 Peppy Renggi 
Azzahra

XI Kesimpulannya hukum merupakan hal 
yang akan selalu ada dalam kehidupan 
masyarakat, oleh karena itu kita harus 
senantiasa menaati peraturan peraturan 
yang ada, agar kehidupan bermasyarakat 
selalu rukun dan damai. Bijaklah juga 
dalam menggunakan teknologi, hindari 
situs situs yang sekiranya dapat 
menjerumuskan kita. Taati segala 
peraturan yang ada dimanapun. Terima 
kasih, materi hari ini sangat bermanfaat. 
Semoga sukses selalu. 

Saya ingin materi hukum yang 
disampaikan dimulai dari yang 
paling ringan dan mudah 
diterapkan di kehidupan 
masyarakat karena tidak 
semua orang memiliki 
pemahaman yang tinggi atas 
apa yang disampaikan orang 
lain.

85 SRI LESTARI XII Yang disampaikan pada acara Penyuluhan 
Hukum Kepada Siswa Siswi SMA SMA 
atau SMK adalah tentang Hukum, 
Pentingnya Hukum, Tentang Hukum ITE, 
Tentang Contoh Pelanggaran Hukum ITE,

Hukum Tentang Korupsi 
Kolusi atau Nepotisme atau 
biasa disebut KKN, penting 
karena dengan adanya 
Penyuluhan ini sedari Masih 
Muda atau Dini, bisa 
menyadarkan bahwa KKN itu 
merupakan perilaku 
melanggar Hukum, merugikan 
Negara, sehingga Negara ini 
bersih dari KKN



No Nama Kelas 

Apa yang dapat disimpulkan dari materi 
yang disampaikan pada acara 

Penyuluhan Hukum SMA/SMK se 
Kabupaten Purbalingga hari ini 

Apabila ada penyuluhan 
hukum lagi, materi apa yang 

diinginkan 

86 MUHAMMAD 
BARKAH 
AMALIANSYAH

X Menurut saya yang dapat disimpulkan 
adalah bahwa UU ITE berperan penting 
dalam proses pembentukan karakter 
masyarakat,juga guna menjadikan 
indonesia sebagai negara yang 
berkebudayaan baik,sesuai dengan prinsip 
Nilai dasar pada pancasila. Juga 
menyimpulkan bahwa pentingnya menjaga 
tingkah laku dan perilaku

Materi tentang pentingnya  
pendidikan karakter dan 
perilaku, juga cara berperilaku 
yang baik dalam masyarakat 
guna mencetak generasi 
penerus yang peduli dan sadar 
terhadap lingkungan 
bermasyarakat dan toleransi 
guna mendukung terciptanya 
negara kesatuan  

87 Arifa Anashifa 
Faza

XI Yang dapat saya simpulkan, dalam 
perkembangan penggunaan teknologi 
informasi, selayaknya kita 
memanfaatkannya dengan baik dan berhati 
hati. Terus mengembangkannya untuk 
kesejahteraan dan kepentingan nasional. 
Dan berhati hati dalam menuliskan, 
menyebarkan, maupun mempercayai 
sebuah berita baru.
Adapun, ada hal yang wajib mulai 
ditanamkan dalam tiap orang, yakni 
attitude. Dalam berbicara langsung 
maupun melalui media sosial. Banyak yang 
berpendidikan (knowldge) , banyak yang 
sudah punya pengalaman (skill) namun iti 
belum cukup. Disinilah harus ada 
kesadaran dan attitude. 
Jika UU ITE saja sudah dikeluarkan, 
mengapa masih banyak penyalahgunaan 
dalam teknologi informas? Karena banyak 
dari kita , belum tau dan belum akan kapok, 
jika hukum belum pernah kita rasakan. 
Jadi, sbelum terlambat, perlu peran serta 
orang tua, guru, dan pemerintah

Tentang pemanfaatan 
teknologi sebagai media 
belajar siswa milenial

88 Iliana Thara Shita X pencegahan tindakan pelanggaran hukum 
bagi generasi muda dalam konteks 
teknologi, sosialisasi kali ini cocok bagi 
generasi muda namun sebenarnya tindak 

hukum tentang hak asasi 
manusia, sesuai dengan 
masalah yang akhir-akhir ini 
terjadi di indonesia sehingga 89 Ilham Tri Anto XI Yang pasti pengetahuan saya tentang 

hukum bertambah. Lebih mengenal lagi 
tentang dampak dari korupsi dan juga lebih 
paham tentang UU ITE. Dan juga bisa 

Sosial politik hukum

90 dani fauzi 
nurahman

XII Bahwa pelajar seusia kita penting belajar 
hukum, karena di lingkungan sekolah 
sangat di butuhkan apalagi di masyarakat

Materi tentang tindakan yang 
di lakukan seseorangg yang 
tidak sesuai

91 Azkia fadhila X Bahwa semua orang wajib menaati hukum 
dan uud ITE dimulai dari dini

Hukuman bagi seorang siswa 
yang melakukan kenakalan 
remaja

92 Anur Chikmawan XI Assalamualaikum warahmatullahi 
wabarakatuh

Dari materi tadi mengajarkan kita untuk 

Korupsi karena diIndonesia ini 
banyak orang yang korupsi 
dan kebanyakan dari pejabat 
atau pegawai" Seperti bupati 93 Febriani XI Ya dapat mengetahui tentang penyuluhan 

hukum
Hukum HAM



No Nama Kelas 

Apa yang dapat disimpulkan dari materi 
yang disampaikan pada acara 

Penyuluhan Hukum SMA/SMK se 
Kabupaten Purbalingga hari ini 

Apabila ada penyuluhan 
hukum lagi, materi apa yang 

diinginkan 

94 Nurul Afika XII Pentingnya mencermati diadakannya 
undang-undang ITE
Dengan seperti itu tidak ada lagi pihak 
yang menyalahgunakan transaksi 
elektronik

Hukum pidana penjelasan dan 
sanksi-sanksinya
Sadar berlalulintas
Tertib hukum dimasyarakat

95 Indra wahyudi XI Sebagai wawasan untuk para tamu 
undangan sebagai pemahaman dasar 
tentang hukum ITE dan korupsi

Tata cara atau etika dalam 
penggunaan media sosial dan 
HAM

96 Maulana 
Naqsyahbandi 

XI Pada materi penyuluh Hukum yaitu tentang 
UU ITE yang disampaikan oleh bapak hary 
Sucipto atau bapak Tito, saya dapat 
menyimpulkan bahwa UU ITE sangatlah 
bermanfaat bagi generasi milenial pada 
zaman sekarang, karena pada zaman 
sekarang, dalam kejahatan atau 
pembullyan dalam cyber atau media sosial 
seperti Facebook dan semacamnya 
sangatlah memprihatinkan dan perlu 
ditegaskan, tetapi dengan adanya UU ITE 
yang telah dibuat oleh dinkominfo, dalam 
kehidupan media sosial menjadi lebih 
terkontrol dan lebih baik, dan saya pun 
menjadi berani untuk mempertegas dan 
melaporkan kepada pihak yang berwajib 
terhadap pelanggaran cyber atau media 
sosial, dan dengan adanya penyuluhan ini, 
saya akan menyebarluaskan kepada 
kalangan remaja lainnya terhadap UU ITE

Saya ingin materi penyuluhan 
tentang game online yang 
sedang marak di Indonesia. 

97 Agustina 
Mahardika 

X Bahwasannya sebagai warga negara yang 
baik kita wajib menaati hukum yang ada di 
Indonesia.  

Sosialisasi tentang hukum. 

98 Alzein Affa Dhiya 
Ulhaq

XI Dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
teknologi haruslah sesuai dengan aturan 
atau hukum yang berlaku. Terutama dalam 
menggunakan media sosial untuk semua 

Materi mengenai penggunaan 
media sosial yang benar 
sesuai hukum yang berlaku, 
selain itu bisa disampaikan 99 Diva oki safitri X Menjadi mengerti tentang hukum dan 

korupsi. 
Tentang lalu lintas

100 Nur aprilliana 
verandari

XI Bahwa dalam kehiduapan masyarakat 
didalamnya harus dikenakan hukum hukum 
yg berlaku agar menciptakan suatu 
masyarakat yang tertib 

Sanksi sanksi tegas dalam 
pelanggaran hukum

101 Dinda Pavilia 
Alfiansyah 

XI Yang dapat saya simpulkan dari 
penyuluhan hukum hari ini,kita sebagai 
warga indonesia harus menaati hukum 
sekecil apapun. Kita juga harus 
memanfaatkan media sosial sebaik 
mungkin bukan untuk melakukan bullying 
atau hal hal yang dapat menyinggung 
perasaan orang lain / golongan. 

Saya menginginkan materi 
tentang penegakan hukum 
terhadap hewan,karena akhir 
akhir ini banyak kasus terkait 
animal abuse dan pelaku 
terhadap animal abuse belum 
mendapatkan hukuman yang 
pantas

102 AWOKAWOKSAM
LEKOM

XII Saya ambil Buff #Anjay_Mabar

103 Syahdita Aprilia 
Rahma

XI Hukum merupakan aturan / kaidah / tata 
cara/ norma yang mengikat kehidupan 
bermasyarakat dan wajib ditaati oleh 
seluruh masyarakat indonesia tanpa 

Menekankan hukum dari sisi 
generasi milenial Indonesia. 
Contohnya meliputi pergaulan, 
pendidikan karakter.



No Nama Kelas 

Apa yang dapat disimpulkan dari materi 
yang disampaikan pada acara 

Penyuluhan Hukum SMA/SMK se 
Kabupaten Purbalingga hari ini 

Apabila ada penyuluhan 
hukum lagi, materi apa yang 

diinginkan 

104 Nifah Nanda 
marizka

XII Saya jadi tau hukum danbtentang uu ITE  
yang dijelaskan secara lisan dan jelas .

Materi tentang hukum tilangan 
dipurbalingga yang mengapa 
sering terjadi ,sehingga 
kebanyakan orang bingung 
kenapa sering tilangan 
,banyak yang berpikir negatif 
tentang polisi ,dan plang 
pemberitahuan tilangan selalu 
dekat polisi ,bukankah ada 
jarak antara plang dan polisi 
,sekian dan terimakasihðŸ˜Š 

105 Restu dwi rahman XI Kesimpulannya kita bisa lebih memahami 
apa itu hukum,bullying,dan hal hal 
melanggar hukum lainnya.sehingga kita 
bisa menghindari hal hal buruk 
tersebut.karena kalau kita bertindak 
sesuatu pasti akan ada balasannya.kita 
harus bertanggung jawab atas apa yang 
telah kita perbuat.

Kalau ada penyluhan hukum 
lagi saya ingin materi tentang 
hukuman tindak 
kekerasan,seperti perkelahian 
antar pelajar atau pun 
tawuran.

106 Sarifatul Janah XII Penyuluhan Hukum, mengetahui  Undang 
undang ITE  dan Pemberantasan Korupsi

Kenakalan Remajanya

107 Rina Ariyani XI Pentingnya kesadaran akan hukum Dan 
pengetahuan tentang UU ITE Dan 
pengamalannya dalam beraktivitas sehari 
hari. 

Materi  tentang bahaya seks 
bebas dan narkoba karena 
banyak pelajar Indonesia yang 
mengkonsumsi narkoba dan 
melakukan seks bebas 

108 Alzein Affa Dhiya 
Ulhaq

XI Dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
teknologi haruslah sesuai dengan aturan 
atau hukum yang berlaku. Terutama dalam 
menggunakan media sosial untuk semua 
kalangan yang selalu mengikuti 
perkembangan teknologi. Kemajuan 
teknologi juga harus diimbangi dengan 
kesadaran kita dalam hukum, karena dari 
situ akan muncul manfaat kemajuan 
teknologi tersebut. Kesadaran hukum juga 
harus tertanam sejak dini, maka dengan 
adanya penyuluhan ini dapat menanamkan 
kesadaran hukum dalam menggunakan 
kemajuan teknologi khususnya golongan 
pelajar.

Materi mengenai penggunaan 
media sosial yang benar 
sesuai hukum yang berlaku, 
selain itu bisa disampaikan 
juga pemanfaatan media 
sosial yang benar yang juga 
harus sesuai dengan hukum 
yang berlaku. Mengapa 
demikian, karena di era 
milenial ini hampir semua 
orang menggunakan media 
sosial. Jadi diharapkan 
dengan adanya sosialisasi 
tersebut bisa meningkatan 
kesadaran bermedia soisal 
yang benar dan kita dapat 
mengambil manfaat dari 
bermedia sosial tersebut.

109 RAFIKA NUR 
RAHMAT

XI Kita sebagai generasi milenial dan penerus 
bangsa harus paham tentang uu ITE dan 
korupsi serta bisa menahan diri dalam 
bermedsos

Tentang hacker jaringan 
komputer yg lebih detail



No Nama Kelas 

Apa yang dapat disimpulkan dari materi 
yang disampaikan pada acara 

Penyuluhan Hukum SMA/SMK se 
Kabupaten Purbalingga hari ini 

Apabila ada penyuluhan 
hukum lagi, materi apa yang 

diinginkan 

110 Ana Riski saputri XI Kita sebagai siswa harus mempunyai 
kesadaran tentang hukum,baik saat 
dilingkungan masyarakat, sekolah atupun 
keluarga.kita harus paham hukum yang 
berlaku dilingkungan sekitar.

Kesadaran tentang HAM

111 Ana faila X Sangat membantu kita agar tidak 
melakukan tindakan korupsi dan mengerti 
tentang uu itb

PenyluhanÃ¬ anti narkoba

112 Fina Aizzatul 
Muna

XI Lebih mengetahui tentang bagaimana 
menjadi generasi penerus yang baik, bukan 
hanya sekedar menjadi penerus tetapi 
sekaligus pelurus karena dalam 
penyuluhan hukum tersebut diajarkan 
karakter karakter yang membangun untuk 
menjadi insan yang lebih baik.

Aspek aspek yang diperlukan 
agar terbentuk warga negara 
yang baik dan benar

113 Budi Utami XI Kesimpulan materi penyuluhan hari ini yaitu 
tentang hukum tindak pidana korupsi dan 
juga hukum ITE di indonesia. Yang memuat 
berbagai contoh dari permasalahan di 
Indonesia yang berasal dari bidang 
tersebut sehingga saya sebagai pelajar di 
purbalingga mendapat pengetahuan yang 
sangat bermanfaat mengenai hal itu yang 
membuat saya ingin menjadi lebih ingin 
mengetahui bagaimana jalannya 
pengakkan hukum di indonesia

Penyuluhan tentang 
keanekaragaman budaya dan 
bahasa di indonesia. Agar kita 
lebih memperkaya 
pengetahuan kita tentang 
indonesia

114 Defian Al Mufaroh XI Dari penyuluhan hari ini ,dapat mengetahui 
pemberantasan korupsi dan undang ITE, 
pengetahuan secara umum apa itu korupsi, 
bentuk dan pencegahan serta tentang 

Memajukan kesadaran hukum 

115 Suci Ariani X Bahwa setiap warga negara indonesia 
wajib menerapkan dan menjalankan hukum 
dan uud ITE

Hukuman bagi kenakalan 
remaja

116 Zulfa Salsabila 
Khoerunisa

X Saya dari SMP sudah tertqrik dengan yang 
namanya hukum,kita saya diberi amanat 
untuk mengikuti seminar ini saya sangat 
exited,ilmu yg diberikan oleh Ibu Bupati jga 
dan dri narasumber sangat bermanfaat 
buat saya dan teman teman ini juga bisa 
untuk meningkatkan kesadaran siswa sejak 
saat ini agar tidak salah jalan

Tentang upaya upaya 
menyelesaikan masalah dari 
hal terkeci sampai masalah 
yang besar

117 Ma'ruf Salim XI Generasi milenial harus tahu dan paham 
tentang hukum di Indonesia. Bukan hanya 
paham, tapi juga harus berbagi ilmu 
dengan orang lain.

Tentang cara membangun 
kesadaran adanya hukum 
kepada masyarakat Indonesia. 
Dan cara hal yang harus 



No Nama Kelas 

Apa yang dapat disimpulkan dari materi 
yang disampaikan pada acara 

Penyuluhan Hukum SMA/SMK se 
Kabupaten Purbalingga hari ini 

Apabila ada penyuluhan 
hukum lagi, materi apa yang 

diinginkan 

118 PUSPITA 
WUPANDARI

XII Masih banyak pelanggaran hukum yang 
terjadi di Indonesia salah satunya adalah 
pelanggaran dalam ITE. Oleh karena itu, 
kita sebagai warga negara Indonesia yang 
baik harus memperhatikan hal hal apa saja 
yang dapat dikategorikan menjadi suatu 
pelanggaran ITE sehingga sebisa mungkin 
kita dapat menghindarinya. Selain itu 
terdapat korupsi yang ternyata bibit bibitnya 
sudah mulai terlihat dari perbuatan 
sederhana salah satunya adalah siswa 
siswa yang suka mencontek

Sistemasi hukum di beberapa 
negara dunia

119 Rini Restiani X Menjadi tahu arti hukum yang benar agar 
menjadi generasi yang taat hukum dalam 
membangun bangsa yang baik 

Penegasan karakter karena 
masih banyak karakter yang 
tidak layak di contoh 

120 Riska intia 
mutmainah

XI Hukum yang harus di tegakan dan di taati 
warga indonesia karena hukum adalah 
peraturan kaidah norma dan larangan yang 
mengatur tata tertib kehidupan 

Hukum tentang narkoba bagi 
yang menyalahgunakan 
barang haram tersebut

121 Nurul Destri 
Gustiani

XII Jadilah masyarakat yang cerdas,dapat 
memilah berita sebelum menyebarkannya

Keadilan untuk semua 
masyarakat di mata hukum

122 Imelda asyifa putri X Tentang hukum hukum dan 
aturannya,kesadaran hukum dan informasi 
UU ITE

Materi bagaimana cara untuk 
menguatkan hukum yang ada 
di Indonesia

123 Adzani XII Jangan mudah percaya dengan berita yang 
beredar dimasyarakat dan jadilah 
masyarakat yang cerdas agar 

Keadilan untuk semua 
masyarakat di hadapan hukum

124 Audilla Nursendi X Tentang acara penyuluhan hukum, apa itu 
hukum dan pasalÂ²nya, apa itu korupsi dan 
pasalÂ² tentang korupsi, pengertian 
bullying dah pasalnya, dan tentang undang 

Jenis jenis narkoba dan cara 
menanggulanginya

125 iliana thara shita X kesimpulannya, sangat penting bagi 
generasi muda untuk memiliki kesadaran 
hukum terutama dalam konteks teknologi, 
tetapi seharusnya sasaran materi 
kesadaran hukum tidak hanya kepada 
generasi muda saja tetapi juga kepada 
generasi tua terutama yang mulai merusak 
bangsa indonesia. dimana adanya 
rancangan undang-undang yang tidak 
sesuai undang-undang dasar justru akan 
disahkan dan menyalahkan para netizen 
yang memberikan kritikan atas pemerintah 
indonesia

materi hak asasi manusia


