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SALAM REDAKSI

Pembaca yang budiman,

ak terasa tahun 2016 sudah memasuki pertengahan tahun dan Warta BPHN kembali Thadir di hadapan kita semua.

Dalam edisi kali ini, Warta BPHN menyajikan beberapa kegiatan internal BPHN yang 
dikemas menjadi berita utama seperti kegiatan Peresmian Kelurahan/Desa Sadar Hukum di 
Provinsi DKI Jakarta. 

Selain berita utama, ada kegiatan menarik yang dilakukan di Luar Negeri seperti menghadiri 
95th Session UNIDROIT Governing Council. Para pembaca juga akan disuguhkan beberapa 
liputan kegiatan di daerah. 

Belum lama ini, Pemerintah telah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila oleh 
karenanya Warta BPHN telah mewawancarai berbagai kalangan masyarakat untuk 
mengetahui pendapat mereka tentang makna Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. 

Akhir kata, kami ucapkan selamat membaca!
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Peresmian

Peresmian 33 Kelurahan Sadar 
Hukum di Provinsi DKI Jakarta 
oleh Menteri Hukum dan HAM 
Yasonna H. Laoly dan Gubernur 
DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja 
Purnama .

enteri Hukum dan HAM  Yasonna H.  MLaoly dan Gubernur DKI Jakarta Basuki 
`Ahok` Tjahaja Purnama meresmikan 33 

Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi DKI Jakarta. 
Peresmian tersebut ditandai dengan pemberian 
anugerah Anubhawa Sasana kepada kelurahan yang 
memenuhi kriteria. Peresmian ini dimaksudkan 
untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 
hukum masyarakat secara berkesinambungan dalam 
pembinaan terhadap kelurahan menjadi Kelurahan 
Sadar Hukum di Provinsi DKI Jakarta dan memberikan 
motivasi serta dorongan kepada Kelurahan Sadar 
Hukum yang telah melaksanakan hak dan kewajiban 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kelurahan Sadar Hukum adalah kelurahan yang telah 
memenuhi kriteria sebagai kelurahan sadar hukum 
baik melalui pembinaan maupun swakarsa dan 
swadaya dari masyarakat. Menurut data yang ada, 
sampai dengan  tahun 2016 di wilayah DKI Jakarta 
telah diresmikan sebanyak 122 kelurahan sadar 
hukum (45,69%) dari 267 kelurahan di seluruh 
wilayah DKI.

Pada tahun 2016 kelurahan yang memenuhi kriteria 
dan telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur 
Provinsi DKI Jakarta Nomor 2366 Tahun 2015 
sebanyak 33  kelurahan. Kelurahan Sadar Hukum 

tersebut yaitu:

I.   Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat  sebanyak 
6 kelurahan, yaitu: 

1.   Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar

2. Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng;

3. Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir;

4. Kelurahan Utan Panjang  Kecamatan 
Kemayoran;

5. Kelurahan Paseban Kecamatan Senen;

6. Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka 
Putih.

II. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 
4 kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan 
Kelapa Gading;

2. Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja;

3. Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja;

4. Ke lu rah an  Kap u k  Mu ara  Kecamatan  
Penjaringan. 

III.   Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 
7 kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Dur i  Kosambi  Kecamatan 
Cengkareng;

2. Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari;

3. Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol 
Petamburan;

BERITA UTAMA

Kelurahan Sadar Hukum
di Provinsi DKI Jakarta
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4. Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres;

5. Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan 
Kembangan;

6. Kelurahan Kota Bambu Selatan Kecamatan 
Palmerah;

7. Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon 
Jeruk.

IV. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan 
sebanyak 6 kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru;

2. Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran 
Baru;

3. Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran 
Baru;

4. Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan 
Setiabudi;

5. Kelurahan Guntur Kecamatan Setabudi;

6. Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi.

V. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur 
sebanyak 8 kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan  Cipinang Besar Utara Kecamatan 
Jatinegara;

2. Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati;

3. Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan 
Matraman;

4. Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung

5. Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar;

6. Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas;

7. Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren 
Sawit

8. Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo.

VI. Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan 
Seribu sebanyak 2 kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Kepulauan 
Seribu Utara;

2. Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan 
Kepulauan Seribu Utara.

Proses pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum 
cukup panjang karena diawali dengan penetapan 
suatu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai 
Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kelompok 
Kadarkum) yang berfungsi menghimpun warga 
masyarakat yang dengan kemauannya sendiri  
berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum 
bagi dirinya. 

Beberapa  Ke lompok  Kadarkum d i  suatu  
Desa/Kelurahan terus dibina oleh para pembina 
Kadarkum baik di Pusat maupun Daerah. Unsur 
Pembina Kadarkum di Pusat adalah Menteri Hukum 
dan HAM sebagai Penasehat, Kepala Badan 
Pembinaan Hukum Nasional sebagai Ketua, Kepala 
Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum sebagai 
Sekretaris dan Anggota terdiri dari Kepala Biro 
Hukum Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, 
Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, 
Tokoh Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Agama. 

Di tingkat Daerah, Pembina Kadarkum terdiri dari 
Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, 
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Biro 
Hukum Pemerintah Provinsi, Kepala Bagian Hukum, 
tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang 
telah dibina atau karena swakarsa 
dan swadaya sendiri mampu 
memenuhi kriteria Sadar Hukum 
dapat ditetapkan sebagai Desa 
Sadar Hukum. Kriteria yang 
dimaksud meliputi pelunasan 
ke w a j i b a n  m e m b a y a r  P B B  
mencapai 90%, tidak terdapat 
perkawinan dibawah umur, angka 
kriminalitas rendah, angka kasus 
n a r ko b a  re n d a h ,  t i n g g i nya  
kesadaran masyarakat terhadap 
kebers ihan dan ke lestar ian  
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lingkungan dan kriteria lain yang ditetapkan oleh 
daerah sesuai dengan kondisinya masing-masing. 

Perlu dipahami bahwa setiap kriteria harus didukung 
bukti tertulis dari instansi yang terkait. Penetapan 
Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Gubernur 
dilakukan setelah ada usulan dari Bupati/Walikota dan 
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 
Penetapan ini kemudian diteruskan kepada Menteri 
Hukum dan HAM untuk diresmikan dan diberikan 
penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan serta 
penghargaan lainnya.

Proses panjang yang ditempuh untuk mendapat 
predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum kiranya dapat 
menjadi motivasi bagi desa/kelurahan lainnya untuk 
menjadi desa/kelurahan sadar hukum. Diharapkan 

6

Penyerahan penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM RI 
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jumlah Desa Sadar Hukum ke depan akan terus 
meningkat dan merata di seluruh wilayah Republik 
Indonesia. Upaya untuk meningkatkan ini adalah 
melalui optimalisasi kegiatan penyuluhan hukum 
yang dilaksanakan secara terus menerus dan 
berkesinambungan kepada seluruh lapisan 
masyarakat dan aparatur pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut Ahok mengatakan 
bahwa Pemerintah Provinsi DKI siap mengikuti 
arahan dari pemerintah pusat guna menciptakan 
masyarakat sadar hukum. Ia berharap, Ibu Kota bisa 
menjadi contoh dalam menerapkan program 
kelurahan sadar hukum. "Kami siap ditugaskan 
mengerjakan tupoksi. Kami siap jadi etalase untuk 
mempertontonkan transformasi kesadaran hukum di 
Indonesia," ujar Ahok. ***(RA)



erubahan Undang-Undang Dasar Negara PRepublik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 

Tahun 1945) yang telah dilakukan sebagai 

buah dari reformasi, telah mengubah tatanan 

ketatanegaraan Indonesia. Perubahan Pasal 1 ayat 

(2) UUD NRI Tahun 1945, yang menentukan 

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” 

menekankan pada supremasi konstitusi. Prinsip 

supremasi konstitusi menunjukkan kedudukan 

“konstitusi” sebagai hukum dasar yang tertinggi, 

sehingga harus senantiasa dijaga eksistensinya. 

Untuk itu UUD NRI 1945 setelah perubahan 

mengamanatkan dibentuknya pelaku kekuasaan 

kehakiman yang baru di luar Mahkamah Agung 

yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi (MK) 

untuk menjaga nilai-nilai dalam UUD NRI Tahun 

1945 ditaati oleh seluruh penyelenggara negara dan 

warga negara.

Sebagai pengawal Konstitusi (The Guardian of 

Constitution), berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 

NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 

beberapa kewenangan atribusi, yaitu menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 

memutus sengketa kewenangan lembaga negara 

yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik 

dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 

umum.

Selain memiliki 4 kewenangan tersebut, 

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan 

Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 MK memiliki 

kewajiban untuk memberikan putusan atas 

pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, 

atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi 

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Penjabaran hukum acara masing-masing 

kewenangan dan kewajiban MK ini, pengangkatan 

dan pemberhentian hakim konstitusi, serta 

ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi 

diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang, dalam 

hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2011 (UU MK). Pengaturan 4 kewenangan 

dan 1 kewajiban tersebut masing-masing juga 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah 

Konstitusi (PMK) yang menjadi satu kesatuan 

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM 
ATURAN DAN IMPLEMENTASI

Prinsip supremasi konstitusi menunjukkan kedudukan 
“konstitusi” sebagai hukum dasar yang tertinggi, sehingga 
harus senantiasa dijaga eksistensinya.
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dengan UUD 1945, UU MK sebagai hukum acara MK.

Sampai akhir tahun 2015 MK telah melaksanakan 

tiga wewenang dari 

empat wewenang yang 

d i m i l i k i n y a ,  y a i t u  

m e n g u j i  u n d a n g -

undang terhadap UUD 

1945 (constitutional 

r e v i e w ) ,  m e m u t u s  

p e r s e l i s i h a n  h a s i l  

pemilu, dan memutus 

sengketa kewenangan 

lembaga negara yang 

diatur oleh UUD. Satu 

wewenang MK belum 

dilaksanakan karena 

memang sampai saat ini 

belum ada permohonan mengenai hal itu, yaitu 

memutus pembubaran partai politik. Seiring dengan 

itu kewajiban MK juga belum dilaksanakan karena 

saat ini belum ada permohonan dari Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) berisi pendapat lembaga 

legislatif ini terkait dengan impeachment Presiden 

dan/atau Wakil Presiden.

Melihat keberadaan MK dan hasil putusan-

putusannya harus diakui banyak hal positif yang 

dicapai. MK dalam memutus perkara telah banyak 

membawa perubahan fundamental terkait berbagai 

aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, MK telah 

melindungi hak dasar dalam konstitusi sebagai 

kesepakatan bersama (general agreement) di mana 

warga negara telah diberikan jaminan untuk 

mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, 

serta pemenuhan hak konstitusionalnya.

Kehadiran MK selama hampir 13 Tahun yang telah 

membawa banyak dampak positif bagi kehidupan 

ketatanegaraan Indonesia bukan berarti tidak 

membutuhkan lagi upaya menyempurnakan 

pengaturan hukum acaranya maupun ketentuan 

lainnya melalui perubahan Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi. Beberapa permasalahan 

yang perlu diselesaikan melalui perubahan UU MK 

diantaranya adalah: 

Pertama, beberapa materi muatan yang 

seharusnya menjadi substansi Undang-undang 

tetapi diatur dalam internal yaitu PMK. Pasal 24C 

ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa 

pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, 

hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MK 

diatur dengan undang-undang. Namun pada 

kenyataannya, banyak materi terutama hukum acara 

yang diatur dalam PMK, bukan di dalam UU MK. Hal 

ini tentu saja membutuhkan penyesuaian mengingat 

sesungguhnya keberadaan PMK sebagai peraturan 

lembaga kekuatan mengingatnya lebih ke dalam 

daripada ke luar.

Kedua, saat ini beberapa materi muatan 

yang substansinya seharusnya menjadi materi 

muatan undang-undang karena terkait hukum acara 

justru masih menjadi yurisprudensi. sebagai 

contohnya adalah di dalam UU MK masih belum 

diatur parameter kerugian konstitusional. Di dalam 

praktiknya melalui yurisprudensi, MK telah 

memberikan pengertian dan batasan tentang 

kerugian konstitusional yang timbul karena 
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berlakunya suatu undang-undang. Berdasarkan 

Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan 

Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. Kelima parameter 

tersebut untuk lebih menciptakan kepastian hukum 

sebaiknya dimuat dalam UU MK. Contoh lainnya 

adalah mengenai tenggat waktu Pengujian formil, 

dimana sejak adanya Putusan Nomor 27/PUU-

VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 mengenai pengujian 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 

MK memberikan batasan waktu atau tenggat suatu 

Undang- Undang dapat diuji secara formil yaitu 45 

(empat puluh lima) hari. Mengingat Tenggat waktu 

tersebut belum termaktub dalam UU MK, sehingga 

perlu dimasukkan dalam UU MK.

Ketiga,  mengenai rekruitmen hakim 

konstitusi harus dibuatkan mekanisme yang 

menjabarkan pencalonan dan pemilihan hakim 

konstitusi yang betul-betul transparan, akuntabel, 

partisipatif, dan obyektif oleh Mahkamah Agung, 

DPR dan Presiden. Selain itu mengenai Perubahan 

penetapan batas minimal usia seseorang yang dapat 

dicalonkan menjadi hakim konstitusi dan 

perubahan durasi masa jabatan seorang hakim 

konstitusi menjadi lebih panjang disertai dengan 

penghapusan masa jabatan kedua juga perlu 

diputuskan. Dalam perkara pengujian UU terdapat 

pemikiran perlunya batas waktu bagi MK dalam 

menyidangkan dan memberikan putusan 

sebagaimana dilakukan untuk perkara Perselisihan 

Hasi l  Pemil ihan Umum. Dalam perkara 

pembubaran partai politik terdapat pemikiran 

tentang perlunya warga negara dengan 

persyaratan tertentu diberikan kedudukan hukum 

untuk dapat menjadi pemohon selain pemerintah.

Keempat, mengenai hukum acara MK yang 

belum diatur dalam UU MK, PMK maupun 

yurisprudensi seperti belum adanya aturan 

tentang batas waktu pengucapan putusan sejak 

putusan yang disepakati dalam RPH. Belum 

dimasukannya berbagai jenis putusan MK selain 

putusan model putusan yang secara hukum 

membatalkan dan menyatakan tidak berlaku 

(Legally Null and Void).

source :liranews.com
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esuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Stahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birkorasi 2010-2025, Reformasi Birokrasi 

bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam 

paradigma dan tata kelola pemerintahan yang 

bertujuan untuk menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). 

Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan 

birokrasi pemerintah yang profesional, dengan 

karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja 

tinggi, bersih dan bebas KKN, serta mampu 

melayani masyarakat, netral, sejahtera, berdedikasi 

dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik 

aparatur Negara. Dalam rangka meningkatkan 

kual itas penyelenggaraan pemerintahan,  

pembangunan dan pelayanan pada masyarakat 

tersebut, maka implementasi reformasi birokrasi 

perlu mendapat perhatian yang lebih serius. 

Dalam hal ini, reformasi birokrasi perlu menata 

ulang proses birokrasi dari tingkat (level) tertinggi 

hingga terendah dan melakukan terobosan baru 

(innovation breakthrough) dengan langkah-langkah 

bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, 

berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of 

the box thinking), perubahan paradigma (a new 

paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa 

(business not as usual). 

Sebagai upaya mendukung reformasi birokrasi, 

terutama reformasi birokrasi di lingkungan 

Kementerian Hukum dan HAM RI, Badan 

Pembinaan Hukum Nasional telah melakukan 

berbagai perubahan seperti penataan ulang 

struktur organisasi dan menempatkan pegawai 

berdasarkan the right man on the right place. 

Penempatan pegawai yang tepat untuk mengisi 

jabatan-jabatan tertentu sangatlah penting, 

mengingat bahwa SDM merupakan aset yang 

sangat penting yang menjadi penggerak roda 

sebuah organisasi. 

Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) 

yang telah dilakukan kepada BPHN menujukkan 

Indeks Reformasi Birokrasi BPHN adalah 87, 27. 

Apabila dibandingkan dengan unit-unit lain yang 

ada di Kementerian Hukum dan HAM, maka nilai 

indeks yang dicapai BPHN tersebut berada di posisi 

5 besar. Hal ini menunjukkan Reformasi Birokrasi di 

BPHN bisa dikatakan cukup berhasil. 

Sebagai upaya mendukung Reformasi Birokrasi, 

BPHN telah melakukan kegiatan Sosialisasi Sistem 

Menajemen Kepegawaian Kementerian Hukum dan 

HAM. Kegiatan internalisasi Reformasi Birokrasi 

telah memasukkan nilai-nilai reformasi birokrasi 

pada diri pegawai BPHN, khususnya nilai-nilai yang 

terkait dengan penanganan benturan kepentingan, 

whistle blowing system, dan pelaksanaan sistem 

menajemen kepegawaian (SIMPEG) di Kementerian 

Hukum dan HAM. 

Terkait dengan SIMPEG, SIMPEG akan digunankan 

sebagai dasar bagi pengambilan keputusan 

pimpinan dalam melakukan pembinaan dan 

pengembangan SDM di lingkungan Kementerian 

Hukum dan HAM. Data yang ada didalam SIMPEG 

akan menjadi input bagi pimpinan dalam 

melakukan rotasi, mutasi, serta promosi pegawai. 

(EP)

REFORMASI BIROKRASI DI BPHN

Sekretaris BPHN, 
Danan Purnomo, 

SH., MSi 
membuka secara 

resmi acara 
Internalisasi 

Reformasi 
Birokrasi di BPHN 
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ebagai negara yang dikaruniai kekayaan alam Syang melimpah, persoalan pengelolaan 
sumber daya alam dan lingkungan hidup 

merupakan suatu tantangan besar bagi Indonesia. 
Meski Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah secara 
tegas mengamanatkan bahwa pengelolaan bumi, air, 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
adalah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 
hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan dalam 
kenyataan. Seluruh produk hukum di bidang 
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 
hidup sudah semestinya menginduk pada amanat 
konstitusi sebagai hukum dasar negara ini. Namun 
hukum sebagai buatan manusia sekaligus produk 
politik tentu tidak dapat luput dari kelemahan-
kelemahan sehingga tidak tertutup kemungkinan 
bahwa produk-produk hukum yang ada justru bisa 
jadi melemahkan cita-cita yang telah digariskan 
dalam konstitusi. Inilah yang menjadi fokus kajian 
Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 
(SDA-LH) Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional 
(Pusanev). 

Sebagai salah satu bidang di Pusanev, bidang SDA-LH 
melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 
peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat 
maupun daerah khususnya yang mengatur persoalan 
sumber daya alam dan lingkungan hidup. Analisis 
dan evaluasi hukum yang dilakukan ini pada 

hakekatnya merupakan pengujian 
peraturan perundang-undangan oleh 
eksekutif (executive review) yang selama 
ini belum dimanfaatkan dengan optimal 
dibandingkan judicial review oleh 
Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah 
Konstitusi (MK). Analisis dan evaluasi 
hukum ditujukan untuk menilai sejauh 
mana: (1) norma hukum mengakomodasi 
prinsip-prinsip tujuan bernegara dan 
asas-asas peraturan perundang-
undangan; (2) potensi disharmoni norma 

aturan; dan (3) efektifitas pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan, termasuk kesenjangan 
antara tu juan pembentukannya dengan 
kenyataan/implementasinya,

Pada tahun 2016 ini, Bidang SDA-LH melakukan 
analisis dan evaluasi hukum dalam tiga kelompok 
kerja, yakni Kelompok Kerja Pemberantasan 
Penangkapan Ikan Secara I legal ( I l legal, 
Unreported, and Unregulated Fishing atau IUU 
Fishing), Kelompok Kerja Kedaulatan Energi, dan 
Kelompok Kerja Peningkatan Kedaulatan Pangan. 
Ketiga tema ini diangkat dengan merujuk kepada 
p ro g ra m R PJ M N ta h u n  2 0 1 5 - 2 0 1 9  d a n  
melaksanakan agenda nawacita khususnya 
nawacita ke-7 (mewujudkan kemandirian ekonomi 
dengan menggerakkan sektor-sektor strategis 
ekonomi domestik) dan nawacita ke-4 (penegakan 
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan 
terpercaya).

Saat ini, tim pokja tengah melakukan analisis dan 
evaluasi terhadap 46 peraturan perundang-
undangan yang terdir i  dari 20 Undang-
Undang/Perpu, 21 Peraturan Pemerintah, dan 5 
Peraturan Presiden. Beberapa peraturan 
perundang-undangan ini tergolong peraturan yang 
sangat strategis seperti Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

MENDORONG KEDAULATAN NEGARA ATAS 
SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 

MELALUI ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah secara tegas 
mengamanatkan bahwa pengelolaan bumi, air, dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.’
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Perikanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 
tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
dan Undang-UndangNomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan.

Hasil analisis evaluasi ini adalah berupa rekomendasi 
terhadap status peraturan perundang-undangan 
yang ada, apakah perlu direvisi (diganti atau diubah), 
dicabut, atau dipertahankan. Rekomendasi hasil 
analisis evaluasi hukum ini akan menjadi dasar 
penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum 
Nasional (DPHN) untuk penentuan Kerangka 
Regulasi dalam RPJMN dan juga merupakan masukan 
terhadap perencanaan pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang tertuang dalam Program 
Legislasi Nasional.

Untuk memperkaya analisis, tim pokja melakukan 
diskusi publik di daerah yakni di Aceh untuk 
mendalami persoalan Kedaulatan Energi, di Manado 
untuk menggali persoalan terkait IUU Fishing, serta 
Nusa Tenggara Timur untuk menggali persoalan 
kedaulatan pangan. Dua di antaranya telah 
dilaksanakan pada pada bulan Mei dan Juni lalu. 

Terkait dengan IUU Fishing, diskusi publik di Manado 
banyak menyoroti beberapa peraturan yang 
dipandang bermasalah dalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni pada 
ketentuan-ketentuan pidana baik terhadap WNI 
maupun WNA, sinergitas antar lembaga penegak 
hukum atau aparat penegak hukum dalam 
penanganan perkara-perkara terkait laut dan 
perikanan  di mana tim telah mengidentifikasi 13 
sampai 15 lembaga/institusi yang memiliki 
kewenangan di laut. Selain itu terdapat juga masalah 
perbatasan-perbatasan yang harus dijaga oleh TNI 
AL dan juga kewenangan kepabeanan dan juga Badan 
Keamanan Laut (Bakamla) dan Polisi Perairan dan 
Udara (Polairud). Selain itu dibahas pula mengenai 
m e ka n i s m e  p e n e n g g e l a m a n  ka p a l  s e r ta  
ketidakharmonisan antara undang-undang dengan 
peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri dan 
Peraturan Direktur Jenderal dalam hal pelarangan 
transhipment dan pembolehan kapal penyangga. 

Sedangkan terkait dengan kedaulatan energi, diskusi 
publik di Aceh menyoroti masalah konservasi 
l i n g k u n g a n  h i d u p  d a l a m  p e n g u s a h a a n  
pertambangan, pentingnya perhatian pada 
pengusahaan energi baru terbarukan sebagai 
cadangan energi, infrastruktur dan teknologi 
pemanfaatan sumber energi  yang sangat 
mempengaruhi kedaulatan energi, belum adanya 
regulasi yang mengatur pemanfaatan potensi air 
menjadi listrik layaknya regulasi yang mengatur 
p e m a n f a a t a n  p a n a s  b u m i ,  p e r l u n y a  
penyederhanaan regulasi di bidang perijinan dsb. (vi)
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alam rangka melaksanakan tugas Dd a n  f u n g s i  P u s a t  J a r i n g a n  
sebagaimana diamanatkan Dalam 

PERPRES Nomor 33 Tahun 2012 Pusat JDIHN 
melakukan pembinanan Sumber Daya 
Manusia melalui Bimbingan Teknis bagi 
Anggota Pengelola JDIHN di Badan 
Pembinaan Hukum Nasional selama 3 (tiga) 
hari dari tanggal 24 s.d 26 Mei Tahun 2016 
dan diikuti sebanyak 23 peserta, tingkat 
dasar sebanyak 10 peserta sedangkan 
tingkat lanjutan sebanyak 13 peserta baik 
dari instansi Pusat maupun daerah. 

Bimbingan teknis tingkat dasar meliputi pelatihan pengelolaan JDIH secara manual yaitu pembuatan katalog 
dan indeks. Sedangkan bimbingan teknis tingkat lanjutan meliputi pemanfaatan teknologi informasi seperti 
pembuatan abstrak, standarisasi website dan cara penelusuran peraturan secara online dan offline.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman arti pentingnya peranan JDIH di 
masing-masing anggota serta bagaimana JDIH dikelola dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum 
dan HAM Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi 
Hukum. Selain itu juga sebagai sarana dalam membangun kerjasama dan koordinasi yang baik dengan 
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD serta Perguruan Tinggi untuk bersama BPHN 
mempersiapkan rencana pengembangan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi di lingkungan masing-
masing agar terbina kerjasama yang terpadu dan terintegrasi dalam rangka menyediakan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum yang lengkap, akurat dan dapat diakses dengan cepat serta mudah.

Diharapkan setelah mengikuti bimbingan teknis pengelolaan JDIHN ini setiap peserta dapat menerapkan 
ilmunya di instansinya untuk dapat mengelola peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh 
instansinya secara mandiri sesuai dengan standardisasi teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi 
hukum yang telah dikeluarkan oleh Pusat JDIHN sebagai lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia RI Nomor 02 Tahun 2013.

BIMBINGAN TEKNIS TINGKAT DASAR DAN LANJUTAN 
PERIODE 2016 DI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Peraturan Presiden tentang JDIHN dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIHN dengan 
tujuan yaitu:

Ÿ Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi 
hukum yang terpadu dan terintegrasi diberbagai instansi 
pemerintah dan institusi lainnya;

Ÿ Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang 
lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

Ÿ Mengembangkan kerja sama yang efektif  antara Pusat Jaringan 
dan Anggota Jaringan serta antar sesama Anggota jaringan 
dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; 
dan

Ÿ Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan 
pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud 
ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan 
bertanggung jawab.
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DISKUSI PUBLIK ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM 
DALAM RANGKA PEMBERANTASAN KEGIATAN PERIKANAN LIAR 
(IUU FISHING)

ebagai bagian dari pelaksanaan Kelompok SKerja (Pokja), Pusat Analisa dan Evaluasi 

Hukum, BPHN telah menyelenggarakan 

Diskusi Publik dalam rangka Pemberantasan 

Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing) di Menado 

pada tanggal 26 Mei 2016. Dengan diadakannya 

diskusi publik diharapkan dapat memperjelas 

b a ga i m a n a  p e t a  p e r m a s a l a h a n  h u k u m  

pemberantasan IUU Fishing pada umumnya dan di 

daerah Sulawesi Utara pada khususnya.

Acara diskusi publik dibuka oleh Kepala Kantor 

Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. H. Sudriman D. 

Hury. Dalam sambutan pembukaannya, Sudirman 

mengatakan sangat concern terhadap IUU Fishing  

karena di Rumah Detensi Imigrasi (rudenim) 

Sulawesi Utara kapasitasnya hanya 113 orang, dan 

saat ini mencapai 300 orang, sehingga sudah over 

crowded, over capacity, padahal Rudenim itu untuk 

penampungan deteni di mana mereka dipersiapkan 

untuk dikirim ke negara pihak ketiga yang telah 

berstatus sebagai pengungsi, sementara di rudemin 

Sulawesi Utara kebanyakan adalah pelaku Illegal 

fishing, ini menjadi persoalan terlebih dikarenakan 

dengan adanya kebijakan Menteri Kelautan dan 

Perikanan, Susi Pudjiastuti, kapal penangkapan ikan 

yang masuk ke Indonesia ditenggelamkam, 

sementara kapten kapalnya dipolisikan dan ABK-nya 

dikirim ke Rudenim. Rudenim adalah untuk mereka 

yang mencari suaka dan pengungsi, sementara 

mereka tidak dimasukkan sebagai deteni dan 

mereka ini juga adalah pelaku kejahatan pencurian 

ikan kalau kaptennya itu dijatuhi hukuman, karena 

ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 

tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 tentang Perikanan dan lainnya, bukan 

ditaruh di rudenim, ini jadi persoalan baru, oleh 

karena itu, ini jadi persoalan atau isu publik yang 
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menarik untuk dibahas.

Hadir sebagai pembicara pada acara diskusi publik 

tersebut adalah Pocut Eliza, S.H., M.H (Kepala Pusat 

Analisa dan Evaluasi Hukum, BPHN), Aisyah Lailiyah, 

S.H., M.H (Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup, Pusat Analisa dan Evaluasi 

Hukum, BPHN) yang juga menjadi ketua Pokja, 

Ronald Sorongan dari Dinas Kelautan Perikanan dan 

Muhammad Ilham dari Kejaksaan Tinggi, Provinsi 

Sulawesi Utara. 

Pocut Eliza, S.H., M.H dalam paparannya 

menyampaikan bahwa dalam melakukan analisis 

dan evaluasi hukum harus ada ukuran-ukuran 

(tools). Proses pembentukan peraturan perundang-

undangan sudah diatur di dalam UU Nomor 12  

Tahun 2011 namun evaluasi terhadap suatu 

undang-undang belum diatur di dalam UU No. 12 

Tahun 2011 tersebut. Oleh karena itu Kementerian 

Hukum dan HAM  melihat hal ini merupakan suatu 

kebutuhan dan  muncul tugas untuk melakukan 

analisis dan evaluasi hukum namun apakah 

kedepannya akan dilakukan pada  proses 

pembentukan Peraturan perundang-undangan 

atau tidak hal itu tergantung dari proses politik. 

Lebih lanjut Pocut menyampaikan bahwa sebelum 

perencanaan sebuah peraturan perundang-

undangan dilakukan, terlebih dahulu harus 

dilakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-

undangan yang sudah ada (existing law) baik dari 

sisi empiris, penerapan maupun dari sisi 

normatifnya. Melalui analisis dan evaluasi hukum 

kita akan melihat apakah undang-undang yang ada 

dan penerapanya sudah sesuai dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Analisis dan evaluasi hukum 

yang merupakan executive review ini akan 

digunakan sebagai arah pembentukan kebijakan 

peraturan perundang-undangan.  Dengan 

memahami analisis dan evaluasi hukum ini maka 

masukan dalam RPJMN dan RPJMD serta masukan 

dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat 

daerah menjadi lebih baik. Selain itu dengan 

dilakukannya analisis dan evaluasi hukum akan 

mengurangi jumlah pengujian peraturan 

perundang-undangan baik di MA maupun di MK.

ILLEGAL FISHING
source : netivist.org
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Peluncuran Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan

ementerian Perencanaan Pembangunan KNasional/Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas) meluncurkan Strategi 

Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) Tahun 2016-

2019 yang merupakan pembaruan dari SNAK Tahun 

2009 di kantor Bappenas, Selasa (10/5). SNAK 

merupakan hasil kerjasama antara Bappenas, Badan 

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian 

Hukum dan HAM,  serta Ombudsman RI dalam proyek 

Strengthening Access to Justice in Indonesia (SAJI) 

yang didukung oleh UNDP Indonesia dan Kedutaan 

Besar Norwegia.

Saat ini BPHN, Bappenas, Ombudsman RI, dan UNDP 

Indonesia telah mendorong berbagai kegiatan untuk 

melaksanakan Strategi Nasional Akses terhadap 

Keadilan melalui proyek SAJI untuk memastikan agar 

masyarakat Indonesia terutama kelompok rentan dan 

termarjinalkan memperoleh akses terhadap 

pelayanan publik. 

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2011 tentang Bantuan Hukum, proyek SAJI telah 

mendukung percepatan pelaksanaan bantuan 

h u k u m  d e n ga n  p e ny u s u n a n  p e ra t u ra n  

pelaksanaannya. Salah satu upaya yang dilakukan 

untuk memudahkan pencairan dana bantuan 

hukum adalah dengan melakukan desentralisasi 

anggaran untuk pelaksanaan bantuan hukum yang 

semula terpusat di BPHN Kemenkumham saat ini 

d i l i m p a h k a n  k e p a d a  K a n t o r  W i l a y a h  

Kemenkumham. Hal ini dimaksudkan agar 

Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di daerah dapat 

mudah mengajukan pencairan dan mengakses dana 

bantuan hukum. 
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Untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 

bantuan hukum, BPHN telah membangun sebuah 

sistem onl ine database bantuan hukum 

(SIDBANKUM). Sepanjang tahun 2015, telah 

dilakukan pelatihan bagi pegawai kanwil dan OBH 

dalam mengoperasikan SIDBANKUM, juga 

pelatihan terkait mekanisme pelaporan keuangan 

penggunaan dana bantuan hukum di tiga provinsi 

target SAJI di Aceh, Kalteng dan Sulteng. Hasil dari 

pelatihan tersebut terjadi peningkatan penyerapan 

dana bantuan hukum dari semula hanya terserap 

24% pada tahun 2013 menjadi 70% terserap pada 

tahun 2015, atau lebih tinggi dari angka serapan 

nasional sebesar 54% di tahun 2015.
 
Untuk memastikan pelaksanaan bantuan hukum 

tepat sasaran dan berkualitas, BPHN dan Bappenas 

didukung oleh proyek SAJI telah membangun 

sebuah alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

bantuan hukum. Uji coba telah dilakukan pada 

narapidana di lapas kota Aceh, Palangkaraya, dan 

Palu, dan saat ini masih menunggu finalisasi di 

Kementerian Hukum dan HAM.
 
Kajian yang dilakukan oleh Bappenas bersama 

dengan Kementerian Hukum dan HAM serta 

Kementerian Keuangan terhadap satuan biaya 

bantuan hukum juga dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah jumlah Rp. 5.000.000 per 

kegiatan dan anggaran yang 

ada saat ini per-kegiatan 

sudah cukup ras ional .  

Hasilnya, OBH menyatakan 

bahwa besaran tersebut 

tidak mencukupi dan tidak 

bisa disamaratakan di semua tempat, karena jarak 

dan biaya hidup yang berbeda-beda. Saat ini juga 

masih terus digodok peningkatan standar biaya 

yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan OBH 

dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu 

masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk 

m e m p e r o l e h  a k s e s  k e p a d a  l e m b a g a  

peradilan. 
 
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, sangat jelas 

bahwa pelaksanaan bantuan hukum tidak hanya 

merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, 

namun juga Pemerintah Daerah. Untuk itu 

kedepannya akan didorong pembentukan Qanun 

Bantuan Hukum di Provinsi Aceh untuk mendukung 

program bantuan hukum pada tingkat nasional. 
Selain peluncuran SNAK, dalam acara tersebut juga 

diadakan dialog nasional untuk mendiskusikan 

peran apa yang dapat diambil oleh Pemerintah 

Daerah dalam menyediakan dana bantuan hukum 

dan memastikan penggunaan dana tersebut. 

Perwakilan dari BPHN dalam kegiatan tersebut 

Kepala Bidang Bantuan Hukum, Kristomo, 

memberikan tanggapan atas hasil dari dialog 

nasional tersebut. Dalam kegiatan tersebut Pusat 

Penyuluhan dan Bantuan Hukum turut serta dalam 

kegiatan pameran dan membagikan buku-buku 

mengenai Penyuluhan dan Bantuan Hukum. 

SNAK merupakan 
hasil kerja sama 
antara Bappenas, 
BPHN, Ombudsman, 
UNDP dan Keduataan 
Besar Norwegia
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Pada tanggal 18-20 Mei 2016 telah diadakan 

95th Session UNIDROIT Governing Council 

yang bertempat di Auditorium UNIDRIOT, 

Roma, Italia.  Acara tersebut dihadiri oleh negara 

anggota UNIDROIT, dalam hal ini diwakili oleh 

perwakilan dari kedutaaan masing-masing negara 

anggota, para expert, dan observer. Pada acara 

tersebut Indonesia diwakili oleh Royhan N. Wahab, 

Sekretaris Pertama Multilateral pada KBRI Roma, 

sedangkan Erna Priliasari, Kabag Humas, Kerjasama, 

dan TU BPHN hadir sebagai observer. 

Acara 95th Session UNIDROIT Governing 

Council dibuka oleh Prof. Alberto 

Mazzoni (President of the UNIDROIT 

Governing Council), dan Jose Angelo 

Estrella Faria (Secretary-General 

UNIDROIT). Acara diawali dengan 

adoption agenda kemudian dilanjutkan 

dengan pemilihan Wakil Presiden I dan 

II. Pada acara pemilihan tersebut Mr. 

Alexander Komarov terpilih sebagai 

Wakil Presiden I dari The Governing 

Council dan Mr Lyou Byung-Hwa sebagai 

Wakil Presiden II.  Sesuai dengan Pasal 11 dari 

Peraturan Institute bahwa jabatan Wakil Presiden 

akan memegang jabatan sampai dengan jabatan 

berikutnya. Dengan demikian Mr. Alexander 

Komarov dan Mr. Lyou Byung Hwa akan menduduki 

jabatan sampai dengan sesi ke-96 Governing 

Council. 

Selanjutnya Governing Council menyepakati Work 

Programme for the Triennium 2017 – 2019 yang 

akan disampaikan kepada General Assembly 

95th SESSION UNIDROIT GOVERNING COUNCIL

Acara 95th Session UNIDROIT Governing Council 

dibuka oleh Prof. Alberto Mazzoni (President of the UNIDROIT 

Governing Council), dan Jose Angelo Estrella Faria 

(Secretary-General UNIDROIT).
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Erna Priliasari, Kabag Humas, Kerjasama, dan TU Badan Pembinaan Hukum Nasional 
hadir sebagai  observer dalam acara 95th Session  UNIDROIT Governing Council 

di Roma, Italia.

dengan memberikan prioritas terhadap setiap 

kegiatan. Beberapa prioritas utama dalam kegiatan 

Legislasi antara lain: 

Ÿ Secured Transaction : Implementation of Rail 

and Space Protocols

Ÿ Preparation of other Protocols to the Cape Town 

Convention :  Agricultural, construction and 

mining equipment

Ÿ Legislative Guide on Principles and Rules capable 

of enhancing trading in securities in emerging 

markets

Ÿ Preparation of an international guidance 

document on agriculture land investment 

contracts:

Ÿ Transnational civil procedure on Formulation of 

regional rules:

Ÿ Preparation of a guidance document on existing 

texts in the area of international sales law in 

cooperation with UNCITRAL and the Hague 

Conference on Private International Law.

Pada sesi terakhir, Governing Council menyepakati 

bahwa Sesi ke-96 Governing Council akan 

diselenggarakan pada tanggal 10-12 Mei 2017 

bertempat di UNIDROIT, Roma, Italia.
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Energi BPHN) dan diikuti oleh para akademisi 

bidang energi di Banda Aceh, LSM, dan dari 

unsur Pemerintah.  

Secara umum Pocut Eliza menyampaikan 

pentingnya dilakukan analisis dan evaluasi 

terhadap semua peraturan perundang-

undangan yang ada. Analisis dan evaluasi 

adalah upaya mengetahui kondisi hukum yang 

ada (existing regulation) dalam rangka menilai 

capaian tujuan pembentukan suatu peraturan 

perundang-undangan. Untuk mewujudkan 

manajemen peraturan perundang-undangan 

yang lebih baik perlu dilakukan analisis dan 

evaluasi hukum. Makna dilakukannya analisis 

dan evaluasi hukum ini adalah untuk 

mewujudkan manajemen produksi peraturan 

perundang-undangan yang lebih baik; 

menindaklanjuti konsekuensi terjadinya 

hubungan antara hukum dan perubahan social, 

sehingga hukum akan responsif dengan 

perubahan sosial; Konsekuensi logis dianutnya 
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esuai dengan arah kebijakan dan strategi 

Spembangunan yang tercantum dalam 

RPJMN 2015-2109 yaitu meningkatkan 

ketahanan energi dengan peningkatan akses 

masyarakat terhadap energi, peningkatan 

efisiensi, dan bauran energi nasional, BPHN 

melakukan analisis dan evaluasi hukum agar 

kedaulatan energi dapat tercapai sesuai arah 

kebijakan pembangunan. Sebagai  upaya untuk 

mendapatkan masukan dari masyarakat, Pusat 

A n a l i s a  d a n  E v a l u a s i  H u k u m  B P H N  

melaksanakan Diskusi Publik Analisis dan 

Evaluasi Hukum Kedaulatan Energi di Banda Aceh 

pada tanggal 2 Juni 2016. 

Tujuan diadakannya kegiatan diskusi publik ini 

adalah untuk memperoleh informasi mengenai 

permasalahan dalam penerapan peraturan 

perundang-undangan terkait kedaulatan energi di 

daerah, terutama di Aceh, dan untuk  memperoleh 

informasi mengenai potensi tumpang tindih 

(disharmoni) kewenangan, hak dan kewajiban, 

perlindungan, dan penegakan hukumnya di 

bidang energi dan diharapkan dapat memberikan 

masukan mengenai permasalahan implementasi 

peraturan perundang-undangan terka i t  

kedaulatan energi pada umumnya serta di daerah 

Aceh khususnya. 

Diskusi publik setengah hari ini menghadirkan 5 

narasumber yakni Pocut Eliza (Kepala Pusat 

Analisa dan Evaluasi Hukum BPHN), Haqul 

Baramsayah (Unsyiah Kuala), Edi M. Rozak 

(Kabid Kelistrikan dan Pemanfaatan Energi), 

Marzuki Daham (Kepala Badan Pengelolaan 

Migas Aceh (BPMA)), dan Aisyah Lailiyah (Ketua 

Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Kedaulatan 

DISKUSI PUBLIK
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM 
DALAM RANGKA KEDAULATAN ENERGI

Warta BPHN : III Edisi XVII April - Juni 2016

"Gerakan Ayo Kerja, Kami PASTI !”



asas hierarki peraturan perundang-undangan 

(peraturan perundang-undangan yang lebih 

rendah harus sesuai dan selaras dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). 

Lebih lanjut Haqul Baramsayah menyampaikan 

proyeksi kebutuhan energi di Indonesia. Pada 

tahun 2016 penggunaan batubara mendominasi 

bahan bakar untuk pembangkit, dengan 

persentase lebih dari 64% yaitu sekitar 312 SBM 

(84 juta ton), kemudian diikuti oleh bahan bakar 

gas dan minyak dengan pangsa pasar masing-

masing sebesar 20% (98 juta SBM) dan 6% (28 

juta SBM), sedangkan sisanya diikuti oleh hydro 

(2%), panas bumi (7%), serta EBT lainnya sebesar 

1% = sbm (setara barrel minyak). 

Haqul menambahkan pada tahun 2025 

diprediksi penggunaan batubara akan 

mencapai 735 juta SBM (202 juta ton) atau 

mempunyai pangsa 64%. Adapun kebutuhan 

bahan bakar gas akan mendekati 148 juta SBM 

(13%), dan kebutuhan BBM akan mencapai 52 

juta SBM (4%). Disisi lain, kebutuhan EBT 

untuk ketenagalistrikan akan mencapai 222 juta 

SBM (19%) sedangkan pada tahun 2050 

diproyeksikan penggunaan batubara akan 

makin mendominasi bahan bakar untuk 

pembangkit apabila dari sekarang tidak 

dikembangkan dan peraturannya tidak 

dikeluarkan, dengan pangsa lebih dari 68% 

atau sebesar 2.827 juta SBM (758 juta ton).
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usat Dokumentasi dan Jaringan Informasi PHukum Nasional diwakili Kassub Digitalisasi 

Dokumen Hukum, Diden Priya Utama, 

S.Kom dan Kassub Penerbitan dan Publikasi, 

Pularjono, S.Sos, M.Si melaksanakan kegiatan 

Penyempurnaan JDIH Sesuai Dengan Standardisasi 

Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi 

Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan 

Ham Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 

Kamis (30/5). 

Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan salah satu 

fungsi sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Nasional sebagaimana tersebut 

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g Peraturan Presiden 

Nomor 33 Tahun 2012 yaitu melakukan monitoring 

dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan 

sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 

anggota JDIHN.

Menurut penjelasan Diden “Hasil dari kegiatan ini 

menyimpulkan bahwa Pengelolaan Teknis 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kanwil Jabar 

masih terkendala oleh jumlah tenaga pengelola, 

sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi yang 

kurang memadai yaitu belum terkoneksinya 

jaringan internet untuk JDIH” ujar beliau.

Dia menerangkan bahwa untuk tenaga pengelola 

yang belum pernah mengikuti pelatihan perlu 

dipanggil untuk mengikuti bimbingan teknis JDIH 

yang diselenggarakan oleh BPHN agar dalam 

pengolahan dokumen hukum bisa terlatih dan 

sesuai dengan standar pengelolaan JDIHN.

Sedangkan untuk hasil Kegiatan Penyempurnaan 

JDIH Sesuai Dengan Standarisasi Pengelolaan 

Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum Di 

Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menurut 

penjelasan Pularjono “ Untuk JDIH Pemprov Jabar 

sudah berjalan dengan baik karena pelayanan 

informasi melalui website Biro Hukum Provinsi 

Jawa Barat sudah membangun website JDIH untuk 

menyebarluaskan informasi peraturan perundang-

undangan dengan alamat

 www//:jdih.jabarprov.go.id “ kata Pular.

Meskipun menurut Pularjono masih ada kendala 

yang dihadapi dalam pengelolaan JDIH Pemprov 

Jabar yaitu tenaga pengelola yang kurang memadai 

dan ruang penyimpanan koleksi dokumentasi 

hukum yang terbatas.

PENYEMPURNAAN JDIH SESUAI DENGAN 
STANDARDISASI PENGELOLAAN TEKNIS 
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

DI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT 
DAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Kunjungan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 
Nasional ke Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat
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PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI 

HUKUM NASIONAL MENERIMA KUNJUNGAN DARI 

DPRD KABUPATEN PAYAKUMBUH

usat Dokumentasi dan Jaringan Informasi PHukum Nasional Badan Pembinaan Hukum 

Nasionalmenerima kunjungan dari DPRD 

Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Selasa (21/6). 

Tujuan dari kunjungan tersebut yaitu untuk lebih 

mengenal tentang JDIH secara lebih luas.

Bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung Pusdok, 

pertemuan dibuka oleh Kabid Pelayanan Informasi 

Hukum, Omon, S.H, M.H yang mewakil i  

Kapusdokjarinfokumnas yang saat itu berhalangan 

hadir. Pada pertemuan tersebut disampaikan 

penjelasan oleh Kepala Sub Bidang Penerbitan dan 

Publikasi, Pularjono, S.Sos, M,Si yang menerangkan 

tentang 6 Aspek JDIH sebagai peran utama 

terbentuknya JDIH yang baik sesuai yang tertuang di 

dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2012 Tentang JDIH 

yaitu antara lain: Organisasi, Sumber Daya Manusia, 

Koleksi Dokumen Hukum, Teknis Pengelolaan, 

Sarana Prasarana, dan Pemanfaatan Teknologi  

Informasi.

Sementara itu DPRD Payakumbuh juga 

menyampaikan permohonan saran tentang 

bagaimana membentuk suatu Perda yang baik 

agar nantinya tidak menjadi salah satu Perda yang 

dihapus atau dicabut. Dalam penjelasannya 

Pularjono menyarankan “Pembuatan perda yang 

baik setidaknya melibatkan Perancang di Kantor 

Wilayah Kemenkumham serta unsur-unsur 

akademis agar terwujud suatu peraturan yang 

baik” ujar beliau. 

Kunjungan dilanjutkan ke Perpustakaan BPHN 

untuk melihat koleksi dokumentasi dan informasi 

hukum dan tata cara pengelolaannya agar bahan 

dokumentasi dan informasi hukum dapat tertata 

dan terselenggara dengan baik.
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UNIDROIT dan Pembangunan Hukum di Indonesia:
Perspektif Diplomasi Multilateral Indonesia 

di Bidang Hukum
Royhan N. Wahab, SH.*

NIDROIT didirikan pada tahun 1926 sebagai Usalah satu organ Liga Bangsa-Bangsa (LBB). 

Seiring dengan pembubaran LBB karena 

ketidakmampuannya untuk mengatasi berbagai 

permasalahan keamanan dunia pada masa tersebut, 

yang kemudian diikuti dengan pecahnya Perang Dunia 

II, UNIDROIT tetap dipertahankan keberadaannya 

sebagai lembaga multilateral antarpemerintah 

dengan kedudukan di kota Roma. Kerjasama antara 

Indonesia dan UNIDROIT secara resmi dimulai dengan 

aksesi Indonesia atas Statuta UNIDROIT pada tanggal 

7 Oktober 2008 melalui Peraturan Presiden Nomor 59 

Tahun 2008.

Kontribusi UNIDROIT pada tataran global telah 

memberikan banyak manfaat kepada berbagai 

negara. Dengan salah satu fungsinya yang terkait 

dengan "Lex Mercatoria", penerapan prinsip-prinsip 

2010 UNDIROIT (Principles of International 

Commercial Contracts) sebagai pedoman dalam 

melakukan sinergi berbagai kontrak bisnis 

internasional, dinilai telah menyediakan mekanisme 

pengaturan yang lebih baik dan memberikan 

keuntungan bagi para pelaku usaha di berbagai 

negara, termasuk di Indonesia. Salah satu prinsip 

UNIDROIT yang sangat penting adalah pengaturan 

mengenai Contra Proferentem, suatu pengaturan 

yang tidak dikenal dalam Burgelijk Wetboek voor 

Indonesie (KUH Perdata).

Keuntungan yang dapat diambil Indonesia dari 

lembaga multilateral tersebut tidak hanya terbatas 

pada pemberlakuan prinsip-prinsip 2010 tersebut, 

namun juga pada aspek pembangunan hukum 

perdata internasional lainnya. Indonesia telah 

melakukan aksesi atas Convention on International 

Interests in Mobile Equipment (Cape Town Treaty) 

beserta Protokolnya pada tahun 2007. Sebagaimana 

diketahui, Cape Town Treaty merupakan sebuah 

perjanjian internasional yang mengatur mengenai 

standardisasi transasksi yang berkaitan dengan 

barang bergerak (movable property). 

Selain itu, masih terdapat berbagai instrumen Hukum 

Perdata Internasional dan pedoman lainnya yang 

dapat dimanfaatkan Indonesia seperti UNIDROIT 

Convention on Stolen or Illegaly Exported Cultural 

Objects, UNIDROIT Model Law on Leasing, Model 

Clauses for Use by Parties of the UNIDROIT Principles 

of International Commercial Contracts, dan Legal 

Guide on Contract Farming yang dinilai dapat ikut 

memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum di 

Indonesia.
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khir-akhir ini kasus pemerkosaan terutama Aterhadap anak marak terjadi dan telah 

menjadi isu nasional. Oleh karenanya 

Pemerintah telah menandatangani Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dan saat ini sedang dibahas di DPR.  

Perppu yang dikenal dengan istilah Perppu Kebiri ini 

berisi antara lain perincian pelanggaran pidana, sanksi 

pemberatan dan rehabilitasi sosial. Hukuman 

pemberatan berupa penambahan masa kurungan, 

denda, dan sanksi kebiri secara kimiawi serta 

pemasangan alat deteksi elektronik sehingga pelaku 

bisa dideteksi setelah keluar dari penjara. Perppu 

kebiri tersebut juga membahas secara rinci klasifikasi 

jenis pelanggaran seksual hingga tindakan yang 

terberat. Selain itu pelaksanaan perppu tersebut juga 

disertai dengan pertimbangan HAM bagi para pelaku. 

Sanksi kebiri yang dimaksud adalah kebiri kimiawi 

yaitu dengan cara menyuntikan obat-obatan ke dalam 

organ yang dapat menurunkan hasrat seksual untuk 

kurun waktu tertentu.  Namun hukuman kebiri ini 

telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan 

masyarakat. Beberapa aktivis mengatakan bahwa 

hukuman kebiri tidak akan menjamin efek jera dan 

belum tentu akan menurunkan kasus pemerkosaan 

terhadap anak. Kontra terhadap hukuman kebiri juga 

datang dari kalangan tokoh agama dan tenaga 

kesehatan. 

Hukuman Kebiri ditinjau dari Tujuan 

Pemidanaan di Indonesia

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah 

menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya 

pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu 

pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi 

yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan 

kepent ingan masyarakat  untuk  mencapai  

kesejahteraan bersama. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP, Pidana terdiri 

atas pidana pokok dan pidana tambahan.  Pidana 

pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana 

kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan 

sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan 

hak-hak tertentu, perampasan barang-barang 

tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU PEDOFILIA

x.detik.com
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Hukuman kebiri pada kasus pedofilia memang tidak 

dimuat di dalam KUHP namun dalam penjatuhan 

pidananya dapat merujuk sanksi pidana yang dimuat 

di dalam UU Perlindungan Anak. Hal ini sesuai dengan 

asas hukum di Indonesia yaitu Lex specialis derograt 

legi generale yaitu bahwa ketentuan khusus akan 

mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.
 
Penerapan hukuman kebiri, tidak terlepas dari tujuan 

pemidanaan, dasar perjatuhan pidana didasarkan 

pada beberapa teori pemidanaan seperti teori 

retributif (pembalasan), Doel Theorien (teori tujuan), 

dan Vereniging Theorien (teori gabungan). 

Penjatuhan pidana juga berkaitan erat dengan filsafah 

pemidanaan. 

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang 

tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, 

yaitu:

Ÿ Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya 

itu sendiri;

Ÿ Untuk membuat orang menjadi jera untuk 

melakukan kejahatan-kejahatan;

Ÿ Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu 

menjadi tidak mampu untuk melakukan 

kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-

penjahat yang dengan cara-cara yang lain 

sudah tidak diperbaiki lagi.

Dengan demikian, penjatuhan hukuman kebiri bagi 

pelaku pedofilia telah sesuai dengan asas-asas hukum 

di  Indonesia dan seharusnya t idak perlu 

diperdebatkan lagi. Hal ini disebabkan sudah semakin 

banyaknya kasus pedofilia di Indonesia. Hukuman 

kebiri ini merupakan hukuman yang diterapkan di 

beberapa negara seperti Amerika, Israel, Australia  

dan beberapa negara di Eropa dan telah menunjukan 

efektif untuk menurunkan angka pemerkosaan dan 

pelecehan seksual terhadap anak. (EA)
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Kementerian Hukum dan HAM berinisiasi untuk 

mengadakan tes urine narkoba secara serentak dan 

mendadak di seluruh jajaran Kementerian Hukum 

dan HAM baik di pusat maupun di daerah, Senin (4/4). Kegiatan tes urine tersebut merupakan wujud upaya 

awal keseriusan Kemenkumham untuk memberantas penyalahgunaan narkoba terutama di lingkungan 

lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Sejalan dengan program Kementerian Hukum dan HAM tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional 

(BPHN) juga melakukan tes urine. Sebelum dilakukan tes urine dilaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh 

Danan Purnomo, Sekretaris BPHN. Dalam amanat apel, beliau menyampaikan kepada seluruh pegawai wajib 

mengikuti tes urine narkoba. Bagi pegawai yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir untuk mengikuti tes urine 

narkoba akan diberikan kesempatan lain untuk tetap mengikuti tes urine narkoba. 

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris BPHN juga membacakan amanat Menteri Hukum dan HAM. 

”Kita sadar bahwa setiap kita dikaruniai akal dan budi pekerti oleh Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa 

agar layak dijadikan wakil Nya di dunia oleh karenanya tak pantas kita berkubang dalam kesalahan yang 

berulang, apalagi menyalahgunakan wewenang dan melakukan penyimpangan. Untuk itu terkait dengan 

penyalahugunaan narkoba, harus kita tuntaskan, jangan sampai kita kalah dan menyerah. Jadi prioritas dengan 

memberantas tuntas, bukan saatnya kita saling menyalahkan, tetapi bagaimana kita selesaikan setiap 

permasalahan. Saya tidak akan segan-segan memberikan hukuman (punishment) terhadap pegawai 

Kementerian Hukum dan HAM yang berani bermain-main dengan narkoba, baik sebagai pengguna terlebih jika 

menjadi bandar dan pengedar, saya sikat habis.”

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 
menerima kunjungan DPP Perhimpunan 
Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), 

Kamis (14/4). Maksud kunjungan PERMAHI tersebut 
untuk mengetahui Rencana Strategis Kemenkumham 
dalam Penegakan Hukum di Indonesia selain itu juga 
untuk lebih mengenal dan mengetahui tugas dan 
fungsi BPHN. 

Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan, Rahendro Jati, 
Kepala Bidang Bantuan Hukum Pusat Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum, C. Kristomo, Kepala Bidang 
Perencanaan Legislasi Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Tongam R. Silaban, dan Eko Suparmiyati, Kepala 
Bidang  Sosial Budaya, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum.

Dukung Pemberantasan Narkoba, 
Seluruh Pegawai BPHN 
Jalani Tes Urine Narkoba

“Apel pagi pegawai BPHN untuk mengikuti tes urine narkoba”

DPP Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) 
Audiensi ke BPHN

“Kabag P2l, Kabid Bankumluhkum, Kabid Relegnas dan 
Kabid Sosbud menerima kunjungan DPP PERHAMI”

LENSA BPHN
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Maraknya perdagangan orang (trafficking in person) 
telah membuat resah masyarakat. Beberapa fakta 
kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di 

seluruh pelosok Indonesia telah menunjukkan bahwa Negara 
harus memikirkan solusinya. Oleh karenanya Pusat Penyuluhan 
dan Bantuan Hukum (Pusluhbankum) melaksanakan kegiatan 
Temu Sadar Hukum (TSH) di wilayah RT.05 Kelurahan Munjul, 
Kecamatan Cipayung dengan tema Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,  Senin (25/4). Dengan 
diadakannya TSH tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat di 
bidang hukum khususnya tindak pidana perdagangan orang. Materi penyuluhan hukum tersebut 
disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda, Siti Rodiah.

Temu Sadar Hukum 
di Kecamatan Munjul

Pu s a t  Pe ny u l u h a n  d a n  B a n t u a n  H u k u m  
(Pusluhbankum) mengadakan latihan pendalaman  
karakter peran di Aula BPHN, Rabu (25/5).

Latihan pendalaman karakter peran ini diikuti oleh 
beberapa penyuluh hukum yang akan mengikuti kegiatan 
produksi film pendek. Latihan ini dimaksudkan untuk 
mempersiapkan para pemain mendalami karakter sesuai 
dengan peran yang akan dimainkan. 

Dalam sebuah pertunjukan, akting seorang pemain sangatlah penting karena pemain akan dapat 
menyampaikan pesan yang diinginkan. Oleh karenanya latihan mendalami karakter peran menjadi penting 
terutama bagi wajah-wajah baru yang akan menjadi pemain. 

Penyuluh Hukum Latihan

Mendalami Karakter Peran

Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum 
(Pusluhbankum) telah melaksanakan 
kegiatan produksi film pendek dan film 

dokumenter penyuluhan hukum. Materi film 
pendek tersebut terdiri dari Kekerasan Seksual, 
Tindak Pidana Perdagangan Orang, Korupsi, 
Penyalahgunaan Narkotika, dan Budaya Hukum. 
Sinopsis dari kelima materi Film Pendek tersebut 
disusun langsung oleh beberapa rekan-rekan Fungsional Penyuluh Hukum yang berada di Badan Pembinaan 
Hukum Nasional.

Syuting Film Pendek

Penyuluh Hukum

LENSA BPHN

Proses syuting film pendek penyuluh hukum

Kegiatan Temu Sadar Hukum

Proses latihan peendalaman karakter 
beberapa penyuluh hukum
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Badan Pembinaan Hukum Nasional 

(BPHN) bekerjasama dengan 

Kantor  Hukum Susandar in i  

menyelenggarakan kursus Bahasa Inggris. 

Peserta kursus Bahasa Inggris berjumlah 10 

peserta terdiri dari perwakilan setiap pusat 

dan sekretariat di BPHN. Menurut Erna 

Priliasari, Kabag Humas, Kerjasama, dan TU 

BPHN, tujuan diselenggarakan kursus 

Bahasa Inggris untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa Inggris pegawai 

BPHN khususnya tenaga muda dan juga untuk mempersiapkan peserta untuk mengikuti test TOEFL 

sayangnya peserta kursus tidak bisa memanfaatkan fasilitas kursus bahasa Inggris ini dengan sebaik-

baiknya hal ini dapat dilihat dari jumlah kehadiran peserta di dalam kelas makin lama makin berkurang, 

bahkan ada yang datang sekali atau dua kali saja dan setelah itu tidak datang lagi tanpa alasan. 

Berdasarkan report dari Tri selaku guru pengajar dari lembaga AIMM terlihat ada beberapa peserta yang 

mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof. 

Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum didampingi 

perwakilan dari Sekretariat, Pusat AE dan Pusren 

mengadakan pertemuan dengan Australian Indonesia 

Partnership For Economic Governance (AIPEG) yang 

diwakili oleh Bryan Haford, Paul Bartlett, Achmad Shauki, 

Santi Jayani. Turut serta hadir dalam pertemuan tersebut 

Ibu Lena Herliana, perwakilan dari Prosperity Fund, UK 

Embassy Jakarta di Ruang Rapat Kepala BPHN, Selasa (19/4). Dalam rapat tersebut telah disepakati akan 

dilakukan kerjasama antara BPHN dan AIPEG yaitu penyelenggaraan Training for Trainers tentang Cost and 

Benefit Analysis (CBA) dengan tujuan meningkatkan kemampuan pegawai BPHN pada khususnya untuk 

menggunakan CBA dalam melakukan analisis sebuah peraturan perundang-undangan. 

BPHN Adakan Pertemuan Dengan AIPEG

“Pertemuan Kepala BPHN dengan perwakilan AIPEG”

LENSA BPHN

BPHN Bekerjasama dengan Kantor Hukum Susandarini 
Selenggarakan Kursus Bahasa Inggris
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PANCASILA
Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang 

digali dari potensi yang ada pada bangsa Indonesia 

sendiri. Isi dan pokok-pokok yang terdapat pada 

Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang ada di dalam 

masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan 

pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Lima sendi utama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan 

Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tentunya Nilai-nilai yang 

terkandung di dalam sila-sila Pancasila harus dijabarkan dalam setiap kehidupan di masyarakat. Untuk 

mengetahui pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Warta Edisi kali ini telah melakukan 

wawancara kepada beberapa masyarakat yang terdiri dari pelajar, mahasiswa dan pegawai.

Linove, Pelajar Kelas V, SD Pancor 3, Selong, Lombok Timur

Menurut Linove, Pancasila merupakan aturan Dasar Negara Indonesia dan 

membantu kita menjadi orang yang tertib. Dengan berpedoman pada Pancasila 

diharapkan perilaku kita menjadi baik. Di rumah maupun di sekolah, saya selalu 

bersikap baik, tidak pernah semena-mena dengan orang lain dan selalu membantu 

teman yang sedang mengalami kesusahan, ini merupakan cerminan dari sila kedua 

Pancasila, begitu Linove menambahkan. Sebagai perwujudan sila ke-3 saya selalu 

bangga menjadi warga negara Indonesia walaupun saya pernah tinggal di Jerman 

dengan budaya yang sangat berbeda dengan Indonesia.

Menurut Ica, sapaan Elricha, Pancasila merupakan pedoman/ pandangan 

falsafah tingkah laku masyarakat Indonesia. Makna Sila-Sila di dalam Pancasila 

dalam kehidupan sehari-hari yaitu: Sila Pertama Setiap WNI mengakui Tuhan 

YME sebagai pencipta. Sila Kedua: Setiap WNI mengakui derajat yang sama dan 

bersifat adil terhadap sesama. Sila Ketiga: Setiap WNI diajarkan untuk saling 

menghargai dan menghormati sesama tanpa membeda-bedakan. Sila Keempat: 

setiap WNI bertanggung jawab sesuai dengan kedudukan masing-masing. Sila 

Kelima: mengajarkan masyarakat aktif dalam membantu sesuatu dan bersikap 

adil kepada sesama.

Elricha Nadia Rahma, Pelajar kelas 3 SMP Negeri 1, Selong, Lombok Timur

Kata Mereka tentang PANCASILA

KATA MEREKA

source : logovectoraz.blogspot.com
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Dewi, Mahasiswa Semester IV, Jurusan Transport System Engeenering, Sapienza University of Rome

Pancasila menurut saya merupakan landasan hidup kiranya benar-

benar bisa menjadi pegangan bagi kami sebagai pelajar Indonesia di 

luar negeri untuk menjaga martabat diri dan martabat bangsa. Sekecil 

apapun yang kami lakukan disini, yang dilihat orang bukan hanya diri 

kami, tetapi juga negara kami. Menjadi cerminan dari negara, 

membuat kami semakin menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila-lah 

yang menguatkan rasa kecintaan kami pada Indonesia.

Intan, Mahasiswa Semester Akhir Jurusan International Development, University of Sheffield, United Kingdom

Mendapatkan kesempatan kuliah di luar negeri justru membuka mata saya akan 

indahnya Indonesia. Jika berbicara dalam konteks Pancasila, dengan 

membandingkan dengan kenyataan hidup di luar negeri, justru disinilah saya 

menyadari bahwa ternyata dasar negara kita telah disusun sebaik-sebaiknya 

oleh para pejuang terdahulu. Nilai-nilai Ketuhanan YME, Kemanusiaan, 

persatuan, musyawarah dan mufakat ternyata tak selamanya diterapkan oleh 

setiap orang. Saya berusaha menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari termasuk dalam bergaul dengan teman berbeda kebudayaan, cara 

pandang, dan latar belakang. Dengan Pancasila, saya belajar untuk membaur 

tanpa mengubah identitas ke-indonesia-an saya.

Danang Risdianto, Pegawai BPHN

Menurut Danang, Era Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi satu fase yang menandai 

sekat-sekat antar negara semakin tipis. Setiap negara harus dilengkapi dengan 

instrumen hukum yang mampu menjaga pertahanan dan keamanan suatu negara 

serta tetap mengedepankan kesejahteraan sosial rakyatnya. Pancasila sebagai dasar 

negara sudah sepatutnya dipergunakan sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia 

dalam menyikapi pergaulan internasional di era globalisasi saat ini. Dalam beberapa 

tahun terakhir, intensitas ancaman keamanan lintas negara menunjukkan angka yang 

cukup signifikan dan telah mengancam ketenangan dan kenyamanan hidup manusia. 

Bagi Indonesia, ancaman keamanan lintas negara menjadi salah satu tantangan untuk 

ditanggulangi secara serius dengan menggunakan pendekatan lintas lembaga, baik 

secara nirmiliter maupun militer. Guna mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan suatu ketahanan 

nasional yang kokoh serta bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila hal tersebut dapat terwujud 

maka diharapkan akan tercipta sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prof. Juwono 

Sudarsono menyebutkan bahwa pertahanan terbaik suatu bangsa adalah keadilan sosial rakyatnya (the best 

defense is social justice). Hal ini tentunya sesuai dengan bunyi sila kelima Pancasila yang menegaskan untuk 

menciptakan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

KATA MEREKA
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“Bermimpilah tentang apa yang ingin 
kamu impikan, pergilah ke tempat-

tempat kamu ingin pergi, jadilah seperti 
yang kamu inginkan, karena kamu 
hanya memiliki satu kehidupan dan 

satu kesempatan untuk melakukan hal-
hal yang ingin kamu lakukan.”

source : blog.studyideas.com

Ada beberapa hal yang wajib diketahui sebelum memutuskan untuk mencari beasiswa LN sebagai berikut:

1. Persiapkan Persyaratan

Persyaratan administrasi untuk mencari beasiswa LN antara lain sertifikat Bahasa Inggris, surat rekomendasi, 

curriculum vitae (CV) dan motivation letter, application form .

Sertifikat Bahasa Inggris
Kemampuan berbahasa Inggris sangatlah penting untuk bisa lolos beasiswa LN baik pendidikan nonformal 

(short course, research, training) maupun pendidikan formal. Setiap universitas mempunyai persyaratan 

yang berbeda-beda, namun pada umumnya mereka akan meminta skor TOEFL, IELTS ataupun TOEIC. 

Untuk amannya skor TOEFL PBT minimal 550, TOEFL IBT minimal 100, IELTS miminial 6,5 dan TOEIC minimal 

750. Namun ada beberapa negara yang sudah tidak mau menerima sertifikat TOEFL PBT dan TOEIC . Untuk 

mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris, kita bisa mengikuti kursus atau belajar sendiri, baik belajar 

dari buku-buku maupun latihan secara online. Semakin banyak berlatih, score pun akan semakin 

meningkat. Berikut kami sajikan link untuk belajar Bahasa Inggris secara online:
http://www.graduateshotline.com/sampletoefl.html
http://www.graduateshotline.com/sampletoefl2.html 
http://englishteststore.net/
http://toeic-online-test.com/free-toeic-tests/

isa menempuh pendidikan di Luar Negeri (LN) Badalah impian banyak orang namun untuk 
mengikuti pendidikan di LN memerlukan biaya 

yang tidak sedikit terutama untuk biaya hidup selama 
di sana. Solusi yang bisa ditempuh adalah dengan 
mencari beasiswa. Persaingan untuk mendapatkan 
beasiswa short course, research, program master 
maupun doktoral LN begitu ketat. Beberapa program 
beasiswa luar negeri memang banyak baik dari 
universitas, perusahaan, lembaga, maupun Negara.

SERBA-SERBI
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MOTIVATION LETTER

Motivation letter atau disebut juga statement of purpose adalah bagian terpenting bagi pelamar beasiswa 

yang berisi minat calon pelamar terhadap jurusan yang akan kita pilih. Statement of purpose merupakan 

pernyataan pribadi yang berisi minat pelamar seseorang kepada mata kuliah tertentu di universitas yang 

dituju. Secara garis besar isi dari statement of purpose adalah motivasi kita untuk melanjutkan ke tingkat 

studi berikutnya, baik S2 maupun S3, mengapa memilih beasiswa tersebut dan tujuan yang ingin dicapai 

setelah menyelesaikan kuliah tersebut. 

SURAT REKOMENDASI

Surat rekomendasi dapat diperoleh dari atasan di kantor atau dosen di kampus. Intinya surat rekomendasi 

bisa dimintakan kepada siapa saja yang mengenal kita secara pribadi dengan baik.

APPLICATION FORM

Untuk pelatihan singkat ada formulir aplikasi yang harus diisi. Biasanya ada beberapa pertanyaan 

keterkaitan antara pekerjaan dan training yang akan diambil. Sedangkan untuk research di UNIDROIT 

harus mengirimkan proposal yang akan diteliti. 

2. SIAPKAN CV YANG MENARIK

CV merupakan hal yang tidak kalah penting. Di dalam CV perlu diuraikan prestasi-prestasi yang pernah 

diraih dan pengalaman-pengalaman mengikuti berbagai acara LN juga perlu disebutkan. Hal tersebut akan 

menambah daya tarik untuk “dilirik” oleh universitas yang kita tuju.   

3. LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)

Beberapa negara mensyaratkan adanya LOA. Seperti di Belanda, beasiswa Stuned mensyaratkan LOA.  

Salah satu syarat dari program Stuned untuk program short course adalah diterima di salah satu program 

short course yang diselenggarakan di Belanda oleh institusi pendidikan tinggi  Belanda, dibuktikan dengan: 

Surat Penerimaan (letter of acceptance / admission letter) dari universitas di Belanda yang mencantumkan 

dengan jelas nama program studi, tanggal awal dan akhir program studi yang dipilih, serta total biaya 

perkuliahan. Untuk bisa mendapatkan LOA, terlebih dahulu kita harus mendaftar ke univesitas yang 

hendak kita tuju, membuka website universitas tersebut dan melakukan upload semua persyaratan yang 

diminta. Rata-rata pendaftaran universitas di Eropa sudah dapat dilakukan secara online, jadi kita hanya 

mengisi formulir pendaftarannya saja. Ada beberapa universitas yang biaya pendataranya gratis dan ada 

pula yang bayar. 

source : eightishad.wordpress.com
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4. Kontak dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di LN

PPI merupakan organisasi para pelajar Indonesia dan menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman 

saat belajar di luar negeri. Selain memberikan informasi mengenai beasiswa, PPI ini dengan penuh 

solidaritas juga akan membantu para pelajar Indonesia yang baru datang ke negara tersebut untuk 

memberikan informasi mengenai tempat tinggal, transportasi, dan lain-lain di negara yang akan kita tuju. 

Di beberapa negara ada yang PPI yang beranggotakan ratusan hingga ribuan orang namun juga ada PPI 

yang beranggotakan sedikit orang.
 
5. Pertimbangkan untuk Mencari Beasiswa NonAkademis

Beasiswa LN tidak hanya untuk pendidikan formal tetapi juga bisa untuk pendidikan nonformal seperti 

pelatihan singkat, pertukaran budaya, seminar internasional, internship, penelitian ataupun belajar 

bahasa. Durasi untuk pendidikan nonformal akan lebih singkat sekitar 1-6 bulan. Kesempatan untuk 

mengikuti short course LN juga akan menambah pengalaman, wawasan dan networking, selain itu ilmu 

yang kita dapatkan dapat digunakan untuk mendukung karir yang sedang kita jalani. 

6. Pantang menyerah dan tetap semangat

Jika sudah mencoba dan gagal, jangan pantang menyerah. Karena orang yang bersungguh-sungguh pasti 

akan berhasil (MANJADDA WA JADDA).
Keep trying and Good Luck!! 

Di bawah ini disertakan beberapa link informasi yang dapat membantu untuk mencari beasiswa:
http://www.scholars4dev.com/2876/usa-fulbright-scholarships-for-international-students/
http://www.luc.edu/prolaw/
http://www.lpdp.kemenkeu.go.id/
http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/more_info/erasmus_mundus/index_id.htm
http://www.indonesie.campusfrance.org/id/node/9463
http://www.australiaawardsindonesia.org/

source : www.mehtaconsultancy.com

source : www.southernct.edu
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GALERI BPHN

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof. Dr. Enny 
Nurbaningsih, SH.,M.Hum Menjadi Pembicara mengenai 

Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia dalam acara ASEAN 
Regional Consultation on Sustainable Development Goals, Acces to 

Justice and Legal Aid yang diselenggarakan oleh Kementerian 
PPN/Bappenas.

Menteri Hukum dan HAM RI meresmikan 72 
Desa/Kelurahan Kelurahan di wilayah Provinsi 
Sumatera Utara sebagai Desa Sadar Hukum.

Menteri Hukum dan HAM RI selfie dengan ratusan 
pelajar dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak di 
Graha Pengayoman
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Pelaksanaan Produksi Film Pendek dan Film Dokumenter 

Penyuluhan Hukum yang dilakukan oleh JFT Penyuluh 

Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Film pendek dan 

Film dokumenter Penyuluhan Hukum ini menjadi salah satu 

Modul Penyuluhan Hukum.dan bisa di akses melalui website 

lsc.bphn.go.id dan melalui aplikasi android dan ios Legal 

Smart Channel

Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Membuka Pelaksanaan 

Rapat Kordinasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Seluruh 

Indonesia Tahun 2016, Kegiatan ini di hadiri oleh seluruh 

admin SID Bankum.

PenyuluhanHukum Keliling menjadi salah satu kegiatan rutin 

yang dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan dan Bantuan 

Hukum dengan menggunakan Mobil Penyuluhan Hukum 

Keliling. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan 

infomrasi hukum kepada masyarakat dengan membagikan 

buku-buku hukum, liflet hukum, stiker penyuluhan hukum 

dan juga pelayanan Konsultasi Hukum Gratis oleh JFT 
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