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Tentang Penyelenggara

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 
adalah salah satu unit utama di Kementerian Hukum dan HAM 
yang berfungsi sebagai unit pendukung bagi Kementerian 
Hukum dan HAM. Core business dari Balitbangkumham 
ialah pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang 
menghasilkan kinerja utama dalam bentuk rekomendasi 
hasil litbang di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain 
kinerja utama, terdapat hasil kinerja pendukung berupa 
Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang dipublikasikan dalam bentuk 
buku maupun artikel dalam jurnal ilmiah.

Untuk mengetahui lebih banyak tentang 
Badan Penelitian dan Pengembangan 
Hukum dan HAM termasuk hasil-hasil 
penelitian, kajian dan pengembangan-
nya, silahkan kunjungi laman berikut 
www.balitbangham.go.id atau silahkan 
scan QR code di samping kanan 
menggunakan ponsel pintar anda! 
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Tentang Sponsor

TRAC merupakan anak perusa-
haan PT Serasi Autoraya dan 
bagian dari keluarga Astra, yang 
memberikan layanan solusi 
transportasi secara menyeluruh. 

TRAC adalah salah satu perusahaan pertama dan terbesar 
yang menyediakan layanan sewa kendaraan. Sejak berdiri 
tahun 1986, TRAC telah berusaha mengembangkan produk 
dan layanannya. Berawal dari menyewakan hanya lima 
mobil saja, kini TRAC telah berkembang menjadi market 
leader di bidang solusi transportasi yang mengelola hingga 
ribuan kendaraan yang terdiri dari mobil, sepeda motor, dan 
bus.
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Selamat Datang pada 

Konferensi Ilmiah Hukum 
dan HAM 2019

Selamat datang kami haturkan kepada segenap tamu 
undangan dan seluruh peserta Konferensi Ilmiah Hukum 
dan HAM 2019, baik dari kategori pemakalah maupun non-
pemakalah. 

Konferensi Ilmiah Hukum dan HAM 2019 yang 
diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan 
Hukum dan HAM pada tanggal 29 Oktober 2019 di Hotel 
Puri Denpasar Jakarta ini mengangkat tema di bidang 
pembangunan hukum sesuai dengan arah kebijakan dan 
strategi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
2020-2024. Permasalahan pembangunan bidang hukum 
yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu 
banyaknya peraturan perundang-undangan (hyper 
regulation), disharmoni/tumpang tindihnya regulasi, tata 
kelola regulasi yang belum optimal serta kerangka regulasi 
yang belum efektif yang berdampak pada ketidakpastian 
hukum. Berdasarkan Annual World Regulatory Index 
yang dirilis oleh Bank Dunia, pada tahun 2017, Indonesia 
menempati rangking ke 92 dari 193 negara.  Pada sisi lain, 
pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata 
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dalam mengawal penegakan hukum masih belum optimal 
dalam memberikan kepastian hukum dan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat. Hal ini misalnya dapat dilihat 
dari masih rendahnya tingkat eksekusi putusan perkara 
perdata, sistem pemidanaan yang masih mengedepankan 
pemenjaraan, dan masih lemahnya pengelolaan data 
penanganan perkara pidana. Sementara itu, berkaitan 
dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih 
diwarnai oleh sejumlah permasalahan antara lain masih 
maraknya praktik suap dan tindakan koruptif lainnya di 
berbagai sektor termasuk penegakan hukum meski upaya 
pencegahan dan penindakan terus dilakukan, tingginya 
permisivitas masyarakat terhadap praktik korupsi, belum 
optimalnya pengembalian kerugian negara akibat dari 
tindak pidana korupsi dan perbedaan cara pandang aparat 
penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Kegiatan Konferensi Ilmiah Hukum dan HAM Tahun 
2019 ini ditujukan untuk: pertama, memberikan sumbangsih 
pemikiran atas permasalahan di bidang hukum tersebut 
diatas sekaligus sebagai upaya untuk menyediakan forum 
bagi para peneliti, perancang peraturan perundang-
undangan, penyuluh hukum, pembimbing kemasyarakatan, 
analis, akademisi, mahasiswa, dan profesi terkait lainnya serta 
masyarakat pada umumnya untuk menyampaikan hasil 
penelitian dan/atau pemikiran/ulasan terkait permasalahan 
aktual yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan HAM, 
kedua, menumbuhkembangkan ekosistem riset dengan 
mengakomodasi pemikiran-pemikiran kritis dan konstruktif 
dalam menunjang research-based policy making dan 
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terakhir, ketiga, mendokumentasikan pemikiran-pemikiran 
yang disampaikan pada konferensi ilmiah dalam media 
publikasi ilmiah yaitu prosiding. Media ini diharapkan 
dapat menjadi salah satu rujukan atau referensi dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan 
HAM.

Adapun tema dan subtema yang dipromosikan dalam 
kegiatan Konferensi Ilmiah Hukum dan HAM 2019 ini adalah 
sebagai berikut:

Tema Kegiatan : “Pemikiran Kritis dan Strategi 
Pembaruan Hukum”

Sub Tema : 1. Terwujudnya Regulasi yang 
Berkualitas; 

2. Terbentuknya Sistem Anti Korupsi 
yang Optimal; dan

3. Nilai Penting SDM Hukum dalam 
Pembangunan Hukum Nasional.

Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Hukum dan HAM
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Pengantar

Terima kasih disampaikan kepada seluruh peserta 
Konferensi Ilmiah Hukum dan HAM 2019, baik pemakalah, 
non pemakalah yang berasal dari seluruh Kementerian/
Lembaga, akademisi/praktisi, mahasiswa perguruan tinggi 
yang telah mengikuti kegiatan Konferensi Ilmiah Hukum 
dan HAM 2019 yang mengusung tema “Pemikiran Kritis dan 
Strategi Pembaruan Hukum”. Ucapan terima kasih juga kami 
sampaikan kepada pihak TRAC sebagai sponsor utama 
dalam penyelenggaraan konferensi ilmiah ini.

  Pelaksanaan konferensi ilmiah ini tidak terlepas 
dari peran Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum 
dan HAM yang merupakan salah satu unit utama yang 
mendukung Kementerian Hukum dan HAM dalam 
mewujudkan visi dan misi Kementerian ini.

Melalui Konferensi Ilmiah ini, diharapkan dapat menjadi 
sarana penyebarluasan hasil penelitian diantara para 
peneliti pada suatu komunitas yang sama atau berbeda 
namun tetap sejalan kepada kajian ilmu sosial dan hukum.

Lebih jauh lagi, konferensi ilmiah ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangsih berupa pemikiran maupun konsep 
baru yang dapat berkontribusi kepada ilmu pengetahuan 
terutama terhadap perkembangan ilmu hukum dan HAM. 

Total peserta yang telah mengirimkan abstrak untuk 
proses seleksi awal pada kegiatan konferensi ilmiah 
ini berjumlah 111 orang. Para pemakalah berasal dari 
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background yang beragam mulai dari ASN baik dalam 
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM maupun institusi 
luar, kalangan dosen/akademisi dan mahasiswa/mahasiswi 
dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. 

Melalui screening dan penilaian yang ketat dan objektif, 
dipilih total sejumlah 36 orang pemakalah berdasarkan 
peringkat dari masing-masing sub tema yang ditentukan. 
Untuk diketahui, bahwa reviewer/editor yang melakukan 
penilaian terhadap abstrak dan karya ilmiah para pemakalah 
berasal dari internal Badan Penelitian dan Pengembangan 
Hukum dan HAM, khususnya para JFT Peneliti Ahli Utama 
dan dari kalangan eksternal yakni Akademisi dari sejumlah 
Perguruan Tinggi di Indonesia. 

Sejumlah 36 orang pemakalah inilah, yang pada hari 
ini akan memaparkan hasil buah pemikiran dan/atau 
penelitiannya. Dalam konferensi ilmiah ini akan dipilih 3 
penulis karya ilmiah terbaik dan 3 pemapar/presenter terbaik 
berdasarkan sistem peringkat skor. 

Adapun penyerahan penghargaan kepada para 
pemakalah dan presenter terbaik akan dilaksanakan pada 
puncak acara Hari Dharma Karya Dhika Kementerian Hukum 
dan HAM 2019 pada Rabu, 30 Oktober 2019 bertempat di 
Lapangan Upacara Kementerian Hukum dan HAM.

Dra. Novia Swastika
Ketua Panitia Konferensi Ilmiah Hukum dan HAM 2019
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KONFERENSI ILMIAH  
HUKUM DAN HAM 2019
Pemikiran Kritis dan Strategi 

Pembaruan Hukum

Hotel Puri Denpasar Jakarta
Jakarta, 29 Oktober 2019
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07.00 - 07.55 Registrasi

07.55 - 08.00 Sesi Pembukaan oleh MC

Menyanyikan Lagu Kebangsaan 
“Indonesia Raya”

08.00 - 08.05 Pembacaan Doa
08.05 - 08.20 Penyampaian Laporan

Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M.

Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Hukum dan HAM

08.20 - 08.35 Pembukaan
Keynote Speaker

Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.
Menteri Hukum dan HAM R.I.

“Pemikiran Kritis dan Strategi Pembaruan 
Hukum”

08.35 - 08.50 Pengantar Umum
Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi*
Pengantar Umum: “Terbentuknya Sistem 
Anti Korupsi yang Optimal”

Sesi Pleno
08.50 - 09.05 Narasumber I

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
undangan
“Terwujudnya Regulasi yang Berkualitas”
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09.05 - 09.20 Narasumber II

Setia Untung Arimuladi. S.H., M.Hum.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Kejaksaan RI
“Nilai Penting SDM Hukum dalam 
Pembangunan Hukum Nasional”

09.20 - 10.00 Sesi Diskusi Pleno

10.00 - 10.10 Briefing Sesi Panel
MC

Sesi Panel

Panel I/Kelas I 
(Ubud Room)

PIC: Dra. Poerwati, M.Si. – Muhammad Fedian, S.I.P.

Sesi I, Kelas I.A     
                                    

10.10 - 10.20 Mobilisasi & Briefing

10.20 - 10.30 Muhammad Ivan
Tantangan Regulasi di Era Disrupsi Digital 
dalam Perspektif Sosiologi Hukum



Konferensi Ilmiah Hukum dan HAM 2019  
– Pemikiran Kritis dan Strategi Pembaruan Hukum

12
10.30 - 10.40 Sarip & Reza Aristiawan

Suara Putih Abu-Abu: Anak Tiri Subtansi 
Hukum Demokrasi Indonesia

10.40 - 10.50 Sudjana
Urgensi Penataan Regulasi dalam Rangka 
Menjamin Supremasi Hukum

10.50 - 11.00 Umar Faruq Mahmud
Duplikasi Kewenangan BNPT dalam 
Pembinaan Narapidana di Lapas Khusus 
Teroris Sentul

11.00 - 11.30 Sesi Diskusi
Moderator: Mosgan Situmorang, S.H., M.H.

11.30 - 11.35 Penutup Sesi
Moderator

11.35 - 13.00 ISHOMA

Sesi II, Kelas I.B      
   
13.00 - 13.05 Mobilisasi & Briefing
13.05 - 13.15 Andryan

Konfigurasi Keadaan Darurat dalam 
Menetapkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang

13.15 - 13.25 Sulardi
Harmonisasi Regulasi di Indonesia Melalui 
Penataan Hierarki Perundang-Undangan
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13.25 - 13.35 Sarah Safira Aulianisa

Menakar Kompabilitas Transplantasi 
Omnibus Law dalam Konteks Peraturan 
Perundang-Undangan dengan Sistem 
Hukum Indonesia

13:35 - 13:45 Abdul Kadir Jaelani & Alexander A. 
Kurniawan
Pelaksanaan Standarisasi Pemberian 
Paten dalam Invensi Bidang Obat-Obatan 
di Indonesia Pasca Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

13:35 - 14:05 Sesi Diskusi
Moderator: Henry Donald L., S.H., M.H.

14:05 - 14:10 Penutup Sesi
Moderator

Sesi III, Kelas I.C                                                            

14:10 - 14:20 Mobilisasi & Briefing
14:20 - 14:30 Habib Adjie

Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan 
Beda Agama Berdasarkan Penetapan 
Pengadilan Negeri

14:30 - 14:40 Sunny Ummul Firdaus
Dissenting Opinion sebagai Alternatif 
Referensi Hakim Konstitusi dalam 
Pembaharuan Hukum



Konferensi Ilmiah Hukum dan HAM 2019  
– Pemikiran Kritis dan Strategi Pembaruan Hukum

14
14:40 - 14:50 Syukron Salam & Eko Mukminto

Pembaharuan Hukum Pidana: Upaya 
Dekolonisasi Tindak Pidana Politik dalam 
RKUHP

14:50 - 15:00 Dinda Silviana Putri
Reformasi Konsep Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial

15:00 - 15:30 Sesi Diskusi
Moderator: Firdaus, S.Sos, M.H.        

15:30 - 15:35 Penutup Sesi
Moderator

Panel II/Kelas II 
(Puri II Room)

PIC: Arief Dwi Meiwanto, S.H., M.H. – Farikhah Yuni Susilowati, S.I.P.

Sesi I, Kelas II.A                                     

10.10 - 10.20 Mobilisasi & Briefing
10.20 - 10.30 Elstonsius Banjo

Konstruksi Unsur Kesalahan pada 
Kebijakan dan Penindakan Tindak Pidana 
Korupsi: Menuju Sistem Anti Korupsi yang 
Berkeadilan

10.30 - 10.40 Rahmat Saputra
Efektivitas Penyelenggaraan Otonomi 
Daerah Berbasis Elektronik terhadap 
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
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10.40 - 10.50 Aras Firdaus & Rudy Hendra Pakpahan

Optimalisasi Tindak Pidana Korupsi sebagai 
Efektivitas Strategi Pencegahan dan 
Penindakan: Antara Extraordinary Crimes 
dan Ordinary Crimes

10.50 - 11.00 Rona Apriana Fajarwati & M. Ricky Nata 
Pratama
Strategi Pencegahan dan Penindakan 
Tindak Pidana Korupsi yang Efektif di 
Lembaga Pemerintahan Kota Bekasi

11.00 - 11.30 Sesi Diskusi
Moderator: Ahyar Arigayo, S.H., M.H.                

11.30 - 11.35 Penutup Sesi
Moderator

11.35 - 13.00 ISHOMA

Sesi II, Kelas II.B                                                

13.00 - 13.05 Mobilisasi & Briefing
13.05 - 13.15 Irfan Ardiansyah

Membentuk Sistem Anti Korupsi untuk 
Menciptakan Masyarakat yang Sejahtera

13.15 - 13.25 Heber Anggara Pandapotan
Penerapan Fraud Risk Assessment atas 
Pengelolaan Keuangan Negara Guna 
Mencegah Korupsi di Indonesia
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13.25 - 13.35 Kahfi Adlan Hafiz

Peluang Pengembangan Kualifikasi 
Legal Standing Judicial Review Peraturan 
Perundang-Undangan Terkait Tindak 
Pidana Korupsi dalam Mahkamah 
Konstitusi

13:35 - 13:45 Benny Kurnia Ilalahi
Penataan Sistem Pencegahan Antikorupsi 
Melalui Gagasan Pengaturan Pembatasan 
Transaksi Tunai

13:35 - 14:05 Sesi Diskusi
Moderator: Djamilus, S.H., M.H.                

14:05 - 14:10 Penutup Sesi
Moderator

Sesi III, Kelas II.C                                             

14:10 - 14:20 Mobilisasi & Briefing
14:20 - 14:30 Chontina Siahaan

Optimalisasi Sistem Antikorupsi dalam 
Perspektif Komunikasi Hukum dan Politik 
Hukum Pidana

14:30 - 14:40 Nuralia
Akuntabilitas Birokrasi : Kendala Utama 
dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia
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14:40 - 14:50 Mukhlishin

Optimalisasi Strategi Pencegahan Tindak 
Pidana Korupsi Berbasis Nilai Pancasila 
Ketuhanan Yang Maha Esa

14:50 - 15:00 Antok Kurniyawan & Yola Nur Hasanah
Revitalisasi dan Restrukturisasi Rupbasan 
dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan 
Aset Sitaan Hasil Tindak Korupsi

15:00 - 15:30 Sesi Diskusi
Moderator: Donny Michael, S.H., M.H.

15:30 - 15:35 Penutup Sesi
Moderator

Panel III/Kelas III  
(Ratna Room)

PIC: Sujatmiko, S.H., M.Si. – Andana Wiyaka Putra, S.I.P.

Sesi I,Kelas III.A                                                             

10:10 - 10:20 Mobilisasi & Briefing
10:20 - 10:30 Koesmoyo Ponco Aji

Upaya Peningkatan Penerimaan Negara 
Melalui Pengelolaan Aset Hasil Tindak 
Pidana Korupsi sebagai Aset Negara

10:30 - 10:40 Willy Wibowo
Peran SDM Unggul Indonesia Maju 
terhadap Peningkatan IPAK dalam 
Pelayanan Publik
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10:40 - 10:50 Ali Muhammad, Umar Anwar & Bobby 

Briando
Pengaruh Komunikasi Interpersonal 
Pembimbing Kemasyarakatan terhadap 
Keberhasilan Diversi dan Keadilan 
Restoratif dalam Penanganan Anak 
berhadapan dengan Hukum

10:50 - 11.00 Dimas Dhanang Sutawijaya
Pengembangan Poltekip sebagai 
Corporate University dalam Meningkatkan 
Standar Mutu dan Pengembangan SDM 
Pemasyarakatan

11.00 - 11:30 Sesi Diskusi
Moderator: Suharyo, S.H., M.H.

11:30 - 11:35 Penutup Sesi
Moderator

11:35 - 13.00 ISHOMA

Sesi II, Kelas III.B             

13:00 - 13:05 Mobilisasi & Briefing

13:05 - 13:15 Indra Jaya Ali
Evaluasi Pelaksanaan Program “Getting 
Zero to Halinar (Handphone, Pungli, 
Narkoba)” di Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) Kelas I Cipinang Jakarta
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13:15 - 13:25 Sabrina Nadilla

‘Mengenal’ Hukum: Sumber Daya Manusia 
Hukum Nasional dalam Pendekatan 
Kesisteman Luhmann

13:25 - 13:35 Dannissa Azizah Rahmadiyanti
Strategi Peningkatan Kompetensi 
Pembimbing Kemasyarakatan di Indonesia 
Berdasarkan Metode Analisis SWOT

13:35 - 13:45 Mochamad Isnaeni Ramdhan
Optimalisasi Kompetensi Manajemen 
Sumber Daya Legislasi Nasional Dalam 
Konstruksi Hukum Nasional

13:45 - 14:05 Sesi Diskusi
Moderator: Nevey Varida, S.H., M.Hum.

14:05 - 14:10 Penutup Sesi
Moderator

Sesi III, Kelas III.C                                          

14:10 - 14:20 Mobilisasi & Briefing
14:20 - 14:30 Sugeng

Strategi Pengembangan SDM Hukum 
Melalui Pengembangan Skema Sertifikasi 
Kompetensi
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14:30 - 14:40 Yuliana Primawardani

Implementasi Pengelolaan Pengetahuan 
dalam rangka Mewujudkan Organisasi 
Pembelajar di Lingkungan Kementerian 
Hukum dan HAM

14:40 - 14:50 Rezeky Ana Ashal
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur 
Melalui E-Learning

14:50 - 15:00 Junaidi Abdillah
Kemenkumham sebagai Organisasi 
Pembelajar: Studi Awal Kerangka Kerja 
Pengembangan SDM Hukum Nasional

15:00 - 15:30 Sesi Diskusi
Moderator: Harison Citrawan, S.H., LLM.

15:30 - 15:35 Penutup Sesi
Moderator

15:35 - 15:45 Mobilisasi & Briefing

15:45 - 16:00
16:00 - 16:30

Penilaian Pemenang
Rangkaian Penutupan
Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M.

Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Hukum dan HAM
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Sesi Keynote

Pemikiran Kritis dan Strategi 
Pembaruan Hukum

Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Pengantar Umum: Terbentuknya 
Sistem Anti Korupsi yang Optimal

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi*
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Sesi Pleno (Plenary Session)

Terwujudnya Regulasi yang 
Berkualitas

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
Undangan

Nilai Penting Sumber Daya 
Manusia (SDM) Hukum dalam 
Pembangunan Hukum Nasional

Setia Untung Arimuladi. S.H., M.Hum.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Kejaksaan R.I.
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Panel I

Sesi I/Kelas I.A

Tantangan Regulasi Di Era Disrupsi Digital  
Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

—Muhammad Ivan—
Kementerian Koordinator  

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan tantangan regulasi di era 
disrupsi dan memberikan pemahaman yang lebih besar tentang 
bagaimana pemerintah dapat merespons dan memanfaatkan 
era digital di bidang regulasi. Regulasi yang berkualitas bukan 
hanya sederhana dan tertib namun juga membutuhkan evaluasi 
dan visibilitas terhadap regulasi yang ada (existing regulation) 
dan regulasi yang akan dibentuk (future regulation). Di era digital 
yang menekankan pada efisiensi dan produktivitas menjadikan 
semangat regulasi harus dapat mengimbangi kecepatan dari 
berbagai disrupsi yang akan mungkin terjadi di masa depan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sedang pengumpulan 
data dihimpun melalui studi kepustakaan berupa buku-buku; 
artikel; dan publikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 
menghasilkan regulasi yang berkualitas akan sangat ditentukan 
sumber daya dan kemampuan teknologi pemerintah. Selain 
itu, dalam konteks sosiologi hukum adanya lalu lintas data dan 
masyarakat digital yang berjejaring, maka dampak implementasi 
regulasi akan mudah dipetakan maupun konsekuensi yang 
dihasilkan dapat dievaluasi secara real time (online).

Kata Kunci: Regulasi, Disrupsi Digital, Sosiologi Hukum
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Suara Putih Abu-Abu:  

Anak Tiri Subtansi Hukum Demokrasi Indonesia
—Sarip Reza Aristiawan—

Universitas Muhammadiyah Cirebon

Putih abu-abu merupakan sematan bagi pelajar SMA, SMK, MA 
ataupun sederajat. Suara putih abu-abu masuk ketegori pemilih 
pemula dalam mengawal demokrasi konstitusional Indonesia. 
Bulan September 2019 adanya larangan terhadap demonstrasi 
yang melibatkan suara putih abu-abu. Tujuan penelitian untuk 
mengkaji akan larangan keterlibatan suara putih abu-abu dalam 
demonstrasi secara subtansi hukum demokrasi. Kegunaannya, 
memberikan pencerahan berkenaan dengan batas usia 
memilih dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 
serta kesetaraan dalam pemilu. Melalui kajian normatif dan 
fakta demontsrasi, dilakukan dengan pendekatan perundang-
undangan tentang batas usia minimal memilih, sebagai langkah 
mendapatkan kajian yang konprehensif tentang batas ideal 
minimal memilih dalam pemilu. Mengacu pada tujuh tahun wajib 
masuk Sekolah Dasar, putih abu-abu dikatakan masuk sebagai 
pemilih pemula dengan kriteria batas memilih tujuh belas tahun. 
Argumentasi muncul dari politisi, birokrasi, dan dunia pendidikan 
yang menilai putih abu-abu masih anak-anak dan labil. Suara putih 
abu-abu sebagai pemilih pemula digunakan untuk mendongkrak 
suara para kontestan pemilu dan antisipasi golput. Secara subtansi 
hukum demokrasi di Indonesia, suara putih abu-abu memiliki hak 
dan kewajiban sama, usia labil dipolitisasi secara subtansi untuk 
mencegal golput, menjadikan anak tiri demokrasi. Apabila negara 
supremasi hukum yang lebih dewasa ada baiknya merubah 
batas minimal memilih, dengan pertimbangan yang matang atas 
kejadian demonstrasi September 2019.

Kata Kunci: Putih abu-abu, suara, Supremasi hukum, Demokrasi.
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Urgensi Penataan Regulasi dalam rangka Menjamin 

Supremasi Hukum
—Sudjana—

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke-4 menyatakan “Negara 
Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut merupakan 
landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang 
berdasarkan atas hukum, sehingga hukum mengatur kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of 
law). Untuk menjamin supremasi hukum perlu didukung dengan 
penataan regulasi yang berkualitas, tetapi realitanya masih 
banyak regulasi yang tumpang tindih, tidak konsisten, multi 
tafsir, tidak mengacu pada prinsip perundang-undangan 
yang mengakibatkan inefisensi anggaran dalam penyusunan 
dan implementasi penegakan hukum, sehingga menimbulkan 
ketidakpastian hukum yang berakibat pada lemahnya supremasi 
hukum. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menentukan 
urgensi penataan regulasi yang bersifat komprehensif dan taat 
asas melalui reformasi regulasi dalam rangka menjamin supremasi 
hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis 
normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, melalui 
pengumpulan data sekunder atau studi kepustakaan yang terdiri 
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tersier, serta analisis data dilakukan secara normatif 
kualitatif.

Kata Kunci: urgens; regulasi; supremasi hukum.
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Duplikasi Kewenangan BNPT dalam Pembinaan Narapidana 

di Lapas Khusus Teroris Sentul
—Umar Faruq Mahmud—

Lapas Narkotika Kelas IIA Madiun,  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
pasal 7 ayat 1 tertulis “Pembinaan dan pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan 
dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.” Selanjutnya 
dalam pasal 8 ayat 1 tertulis “Petugas Pemasyarakatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan 
Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas 
dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan aturan di atas, peneliti 
ingin menyampaikan bahwa Pemasyarakatan adalah institusi 
Pemerintah yang paling kompeten dan mempunyai legitimasi 
konstitusional dalam menyelenggarakan pembinaan Narapidana 
termasuk Narapidana Teroris. Munculnya Lapas Khusus Teroris di 
dalam institusi BNPT menimbulkan indikasi duplikasi kewenangan 
yang menyebabkan pembinaan menjadi tidak efektif dan 
efisien. Adapun metodologi penelitian ini adalah menggunakan 
pendekatan kualitatif, sifat penelitian adalah deskriptif dengan 
sumber data primer. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 
kerjasama di bidang Pemasyarakatan antara BNPT dan Lapas 
Khusus Teroris masih memiliki banyak kekurangan di berbagai 
sisi. Baik dari sisi sumber daya manusia, regulasi, mekanisme kerja 
sama, indikator keberhasilan, maupun dari sisi sarana prasarana. 
Duplikasi kewenangan, egosektoral instansi dan dualisme 
kepemimpinan serta perangkat manajerial yang tidak kompeten 
menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan pembinaan 
Narapidana Teroris di Lapas Khusus Teroris Sentul. Dengan ini, 
kerjasama BNPT dan Ditjenpas Nomor: PAS-42.HM.05.01 Tahun 2016 
layak untuk dihentikan.

Kata Kunci: lembaga pemasyarakatan; duplikasi kewenangan; 
narapidana teroris.
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Sesi II/Kelas I.B

Konfigurasi Keadaan Darurat dalam Menetapkan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

—Andryan—
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur dua hal kedaruratan, yaitu 
dalam Pasal 12 yang memberikan wewenang kepada Presiden 
dalam menetapkan keadaan bahaya dan Pasal 12 yang menjadi 
dasar konstitusional untuk menetapkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang oleh Presiden. Perppu adalah jenis 
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden 
dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Subyektivitas 
Presiden dalam menafsirkan “hal ihwal kegentingan yang 
memaksa” yang menjadi dasar diterbitkannya Perppu. Ukuran 
objektif penerbitan Perppu telah dirumuskan oleh Mahkamah 
Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. 
Meskipun konstitusi telah memberikan wewenang kepada Presiden 
untuk menetapkan Perppu berdasarkan pertimbangan secara 
subjektif, tetapi sesuai dengan Putusan MK, ada batasan-batasan 
bagi Presiden dalam mengeluarkan Perppu. Hal ini dimaksudkan 
agar pertimbangan secara subjektif tidak menimbulkan multi tafsir 
terhadap penerbitan Perppu dan berpotensi akan menimbulkan 
kesewenang-wenangan Presiden dalam bidang legislasi. Tulisan ini 
dimaksudkan untuk mencari formulasi secara konstitusional serta 
sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik dalam menetapkan Perppu oleh Presiden 
serta tidak bermuatan politis.

Kata Kunci: Keadaan Darurat; Legislasi, Perppu; Presiden.
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Harmonisasi Regulasi di Indonesia  

Melalui Penataan Hierarki Perundang-Undangan
—Sulardi—

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Regulasi yang baik, dan berkualitas merupakan kebutuhan di 
setiap negara hukum, dengan hadirnya regulasi yang berkualitas, 
maka regulasi itu saat penyusunannya diapstikan memperhatikan 
berbagai hal ; kebutuhan hukum masyarakat , nilai-nilai keadilan 
yang tumbuh di masyarakat dan kesadaran berhukum masyarakat. 
Dari titik ini, maka dapatlah disusun regulasi yang membawa 
manfaat, kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat. Negara 
Indonesia merupakan negara hukum, konsekuensinya regulasi 
disusun dan siapkan oleh berbagai institusi dengan kewenangan 
menyususn regulasi sesuai wewenang masing -masiang. Saat 
ini, regulasi yang berlaku di negara Indonesia terasa tumpang 
tindih antara regulasi yang satu maupun yang lainnya, baik yang 
kedudukan sejajar, maupun yang dibuat oleh institusi secara 
sektoral dan vertical. Situasi ini menyulitkan bagi masyarakat 
pada saat regulasi itu diimplementasikan. Dalam situasi seperti 
itu, masyarakat berada di pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu 
pada tulisan ini berupaya untuk melakukan harmonisasi regulasi 
melalui panataan perundang-undangan di Indonesia. Disamping 
penataan, maka perlu ada ada sinkronisasi dan harmonisasi 
regulasi oleh institusi terkait agar terhindar adanya regulasi yang 
saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Upaya 
untuk menyelesaikan dishotmani memang disediakan, tetapi 
alangkah indahnya bila sejak saat dibuat sudah dihindari terjadinya 
disharmoni antara regulasi yang satu dengan yang lainnya.

Kata Kunci: Regulasi, Harmoni, Penataan
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Menakar Kompabilitas Transplantasi Omnibus Law  
dalam Konteks Peraturan Perundang-undangan  

dengan Sistem Hukum Indonesia
—Sarah Safira Aulianisa—

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Dalam upaya penataan regulasi dan tata kelola peraturan 
perundang-undangan di Indonesia, omnibus law, juga dikenal 
dengan omnibus bill, muncul sebagai konsep yang patut 
dipertimbangkan sebagai solusi dari penyederhanaan regulasi. 
Secara sederhana, omnibus law merupakan metode penyusunan 
peraturan atau norma hukum, yang mana dalam satu peraturan 
akan terdapat substansi/materi untuk menegasikan norma-
norma hukum sebelumnya yang tersebar dalam beberapa 
produk regulasi, dan ketika peraturan baru ini diundangkan maka 
akan mencabut materi-materi dalam peraturan sebelumnya. 
Mekanisme ini dianggap lebih efektif dan efisien dalam proses 
penyusunan dan revisi suatu peraturan perundang-undangan. Pola 
penyederhanaan regulasi ini telah dikenal dalam konteks sejarah 
dan tradisi hukum di negara-negara yang menganut sistem hukum 
common law. Namun, mengingat adanya perbedaan sistem 
hukum dan pemerintahan Indonesia dengan negara-negara 
common law, menjadikan konsep omnibus law tidak dapat serta 
merta ditransplantasi, meskipun secara faktual, metode ini telah 
diterapkan secara terbatas oleh Pemerintah Indonesia. Melalui 
metode yuridis normatif, tulisan ini akan mengelaborasi secara 
teoritik bagaimana transplantasi hukum yang kontekstual antara 
konsep omnibus law dan consolidation law, serta menganalisis 
kompabilitasnya dengan sistem hukum dan hierarki peraturan 
perundang-undangan Indonesia. Sehingga, terlepas adanya 
beberapa celah dari kedua konsep tersebut, transplantasi omnibus 
law bersama dengan consolidation law diharapkan dapat menjadi 
solusi atas upaya penyederhanaan regulasi di Indonesia.

Kata Kunci: Omnibus Law, Consolidation Law, Peraturan 
Perundang-Undangan, Penyederhanaan Regulasi
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Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten  

dalam Invensi Bidang Obat-Obatan di Indonesia Pasca 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

—Abdul Kadir Jaelani & Alexander A. Kurniawan—
Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Paten yang diberikan 
kepada PT. Bio Farma yang bertindak sebagai produsen vaksin 
menggunakan enzim babi berupa Tripsin sebagai katalisator 
dalam proses pembuatan vaksin, padahal Pasal 9 huruf a Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan 
bahwa invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi proses atau 
produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah kombinasi 
penelitian antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum 
empiris. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan 
data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
analitik. Hasi Penelitian menyimpulkan bahwa pertama, latar 
belakang dibentuknya ketentuan suatu invensi yang dianggap 
bertentangan dengan agama di Indonesia sebagaimana diatur 
dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 2016 adalah didasarkan atas beberapa justifikasi yaitu 
justifikasi berdasarkan Article 27.2 dan Article. 27.3 Perjanjian 
TRIPs dan justifikasi berdasarkan penjabaran Pancasila sebagai 
ideologi bangsa Indonesia terutama Sila Ketuhanan Yang Maha 
Esa. Kedua, ketentuan suatu invensi yang dianggap bertentangan 
dengan Agama Islam di bidang obat-obatan yang mengandung 
unsur yang haram tidak dapat diimplementasikan dikarenakan 
ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2016 bersifat universal.     

Kata Kunci: Invensi; Obat-obatan dan Paten
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Sesi III/Kelas I.C

Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama 
Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri

—Habib Adjie—
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

Sah jika dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaan. Ternyata Pasal 2 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3019) bahwa perkawinan dinyatakan ada perkawinan 
beda agama yang didasarkan pada Penetapan Pengadilan 
Negeri, yang isinya memerintahkan Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan tersebut. Jika tetap 
konsisten bahwa Undang-undang Perkawinan tidak memberi 
peluang kepada mereka yang berbeda agama, tapi ternyata 
ada penetapan pengadilan negeri yang mengizinkannya, jika 
perkawinan yang berbeda agama dinyatakan tidak sah, maka 
akan berakibat pada kedudukan anak kandung atas harta 
warisan orang tua yang kawin beda agama, anak yang dilahirkan 
dari perkawinan beda agamanya adalah anak luar kawin, 
karena perkawinan beda agama adalah batal demi hukum dan 
dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Oleh karena status 
anak adalah anak luar kawin, maka hanya mempunyai hubungan 
keperdataan dengan ibunya atau saudara ibunya, kecuali 
dengan tes DNA menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak 
dari hasil perkawinan yang dilangsungkan tidak berdasarkan 
pada hukum agamanya, melainkan perkawinan yang hanya 
dicatatkan secara administratif. 

Kata Kunci: perkawinan, beda agama dan batal demi hukum.
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Dissenting Opinion sebagai Alternatif Referensi Hakim 

Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum
—Sunny Ummul Firdaus—

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dalam kultur hukum di peradilan saat ini, hakim memiliki 
kebebasan dalam melaksanakan aktivisme yudisial, termasuk 
berselisih pendapat dengan hakim lainnya yang membentuk 
putusan. Tidak sedikit putusan yang diambil tanpa aklamasi, 
karena terdapat hakim yang mengajukan dissenting opinion. 
Tulisan ini menguraikan mengenai dissenting opinion sebagai 
alternatif referensi bagi hakim, khususnya hakim konstitusi, dalam 
melakukan pembaharuan hukum. Hal ini diperlukan agar dissenting 
opinion sebagai narasi hukum alternatif dapat memperkaya 
dan memberikan dorongan perkembangan hukum di masa 
depan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (doktrinal) 
yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan 
perundang-undangan. Penelitian menggunakan sumber hukum 
primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
untuk selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
dissenting opinion merupakan produk penafsiran hakim konstitusi 
yang keberadaannya memberikan jaminan bahwa suatu putusan 
lahir dari perdebatan yang futuristik. Kendati tidak memiliki 
kekuatan hukum, dissenting opinion dapat dijadikan sebagai 
alternatif referensi bagi hakim konstitusi dalam memeriksa perkara 
yang relatif sama. Hal ini dikarenakan persoalan konstitusionalitas 
merupakan isu yang terus berkembang, bahkan seringkali menjadi 
acuan dalam pembaharuan hukum yang signifikan, sehingga 
hakim konstitusi harus menggali hukum dari berbagai perspektif 
yang relevan, termasuk di dalamnya menjadikan dissenting 
opinion sebagai alternatif referensi. Telaah ini diharapkan mampu 
menjadi kompas yang dapat menunjukan arah pembaharuan 
hukum kedepannya.

Kata Kunci: dissenting opinion; referensi hakim; hakim konstitusi; 
pembaharuan hukum
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Pembaharuan Hukum Pidana:  

Upaya Dekolonisasi Tindak Pidana Politik dalam RKUHP
—Syukron Salam & Eko Mukminto—

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap dekolonisasi RKUHP dengan 
membandingkan tindak pidana politik antara WvS dan RKUHP. 
kajian dekolonisasi hukum berkembang dinegara-negara bekas 
jajahan pasca berakhirnya perang dunia ke-2. Kajian pokok dalam 
dekolonisasi hukum adalah bagaimana menghapus warisan 
hukum kolonial disuatu negara yg telah merdeka. Warisan ini tidak 
sekedar dalam bentuk kelembagaan hukum, akan tetapi juga 
colonialized mind dalam praktik-praktik profesional hukum. Secara 
khusus, artikel ini akan menyoroti tindak pidana politik dalam WvS 
dan RKUHP. tindak pidana politik berkaitan dengan kejahatan 
yg dilakukan oleh warga negara kepada negara. Kebijakan 
kriminal yg diberlakukan dalam WvS tidak bisa dilepaskan dari 
konteks kolonialisme, menuntut ketaatan warga jajahan terhadap 
pemerintahan kolonialisme hindia belanda. Tujuannya agar 
mematikan perlawanan bangsa terjajah terhadap pemerintah 
kolonial dan mempertahankan supremesi pemerintahan kolonial. 
sebaliknya, artikel ini akan menelusuri kebijakan kriminal yg 
diterapkan dalam RKUHP, bagaimana semangat dekolonisasi 
dalam tindak pidana politik. Hipotesis awal dari artikel ini 
berpendapat bahwa semangat RKUHP dalam perumusan tindak 
pidana politik belum memenuhi semangat dekolonisasi, karena 
masih merumuskan pasal-pasal yg membatasi kontrol warga 
negara terhadap penyelenggara negara. khususnya dalam 
penghinaan terhadap pejabat negara dan lembaga negara, 
sehingga RKUHP belum mempraktikkan hubungan demokratis 
antara negara dan warga negara.

Kata Kunci: Dekolonisasi, Tindak Pidana Politik, RKUHP, WvS.
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Reformasi Konsep Penyelesaian  
Perselisihan Hubungan Industrial

—Dinda Silviana Putri—
Universitas Airlangga

Tidak efektifnya pengadilan hubungan industrial dalam 
menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan menuntut 
dilakukannya reformasi hukum terhadap segala aturan yang 
berkaitan dengannya. Lokasi pengadilan yang terlalu jauh, 
kekuatan eksekutorial yang lemah, serta pengadilan yang 
terlaku kaku merupakan contoh-contoh dari permasalahan yang 
menghambat terselesaikannya sengketa ketenagakerjaan dalam 
tingkat litigasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, 
dengan menggunakan metode pendekatan konsep, pendekatan 
perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan 
perbandingan yang bertujuan untuk mengkonsentrasikan 
penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui jalur non-litigasi 
dengan penghapusan pengadilan hubungan industrial dan 
penguatan terhadap fungsi tripartit oleh dinas ketenagakerjaan. 
Penelitian ini nantinya dapat bermanfaat sebagai pedoman untuk 
dilakukannya reformasi hukum terkait penyelesaian sengketa 
ketenagakerjaan. Hasil dari penelitian ini adalah keberadaan 
pengadilan hubungan industrial yang diamanatkan UU No. 2 Tahun 
2004 justru tidak mencerminkan keadilan itu sendiri. Oleh karenanya 
penghapusan pengadilan hubungan industrial dan penguatan 
fungsi tripartit di bawah kewenangan Dinas Ketenagakerjaan 
merupakan solusi terbaik dalam upaya penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial. Sehingga penulis menyarankan agar segera 
dilakukan revisi terhadap UU No. 2 Tahun 2004.

Kata Kunci: Sengketa ketenagakerjaan, pengadilan hubungan 
industrial, tripartit
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Panel II

Sesi I/Kelas II.A
Konstruksi Unsur Kesalahan pada Kebijakan  

dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi:  
Menuju Sistem Anti Korupsi yang Berkeadilan

—Elstonsius Banjo—
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum  

Universitas Indonesia

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia selalu 
menjadi polemik keadilan. Pada prakteknya, cenderung lebih 
diutamakan penindakan korupsi daripada pencegahannya. 
Banyak orang telah dijadikan tersangka dan juga dihukum sebagai 
tindak pidana korupsi. Namun, banyak pula merasa menjadi korban 
dari praktek penindakan korupsi. Penyebabnya adalah “fakta 
obyektif; “kerugian keuangan negara” menjadi dasar menyatakan 
sebagai tindak pidana korupsi, dan bukan unsur kesalahan. 
Penindakan korupsi lebih kepada menghukum “perbuatan” 
(daad strafrecht) daripada “perbuatan dan kesalahan” (daad-
dader straf recht). Imbasnya, upaya-upaya hukum “pra peradilan” 
dan “judicial review” selalu dilakukan terhadap Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 
(UU PTPK), karena dipandang tidak “berkepastian hukum” dan 
“berkeadilan”. Dalam tulisan ini, hendak dikaji “bagaimana unsur 
kesalahan dikontruksi pada sistem kebijakan dan pemberantasan 
tindak pidana korupsi di Indonesia”. Dengan menggunakan 
metode “yuridis normatif”, dengan cara menggali norma-norma 
hukum keputusan-keputusan pengadilan melalui studi pustaka 
(library based-study). serta menilai berdasarkan prinsip dan teori 
hukum pidana. Propaganda anti korupsi (crime control model) 
harus disertai dengan proganda penindakan hukum yang benar 
dan adil (due process model). Unsur “kesalahan” harus eksplisit 
tercantum dalam rumusan delik UU PTPK, dan aparat penegak 
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hukum harus dilatih untuk menguasai asas dan teori kesalahan, 
agar tidak salah dalam menindak dan menghukum pelaku korupsi.

Kata Kunci: Unsur Kesalahan, Korupsi, Keadilan

Efektivitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah  
Berbasis Elektronik terhadap Upaya Pencegahan  

Tindak Pidana Korupsi
—Rahmat Saputra—

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Salah satu trobosan pemerintah dalam menghadapi era revolusi 
industri 4.0 terhadap penyelenggaraan otonomi daerah berbasis 
elektronik adalah Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perkembangan Teknologi 
akan menciptakan (to create), mengakses (to access), mengelola 
(to prosess), dan memanfaatkan (to utilize) informasi secara tepat 
dan akurat. Informasi merupakan komoditi yang sangat berharga 
di era globalisasi untuk dikuasai dalam rangka meningkatkan 
daya saing suatu organisasi secara berkelanjutan. Fenomena ini 
menjadi penting untuk dikaji, karena dengan sistem ini diharapkan 
bisa menjadi solusi terkait penyelenggaraan pemerintah daerah 
yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel terhadap upaya 
pencegahan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan 
penerapan teknologi tersebut. Penelitian ini merupakan 
perpaduan antara penelitian yuridis normatif dan empiris dengan 
menghubungkan antara pendekatan kasus dan pendekatan 
perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara, observasi dan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah 
berbasis elektronik Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana 
Korupsi. Target yang hendak dicapai adalah hasil penelitian 
yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional ber-ISSN atau 
jurnal nasional terakreditasi guna menambah wawasan bagi 
para praktisi hukum maupun akademisi serta dijadikan tambahan 
rujukan dalam pengayaan bahan ajar. 
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Kata Kunci: Efektivitas, Otonomi Daerah Berbasis Elektronik, 
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Optimalisasi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Efektivitas 
Strategi Pencegahan Dan Penindakan: Antara Extraordinary 

Crimes Dan Ordinary Crimes
—Aras Firdaus & Rudy Hendra Pakpahan—

Universitas Quality Medan

Korupsi merupakan kejahatan melanggar norma sosial dalam 
masyarakat. Sehingga, penanganan tindak pidana korupsi 
diperlukan peraturan khusus. Peraturan khusus diperlukan untuk 
mengoptimalkan strategi dalam pencegahan dan penindakan 
korupsi. Komitmen aparat penegak hukum harus memiliki kesamaan 
visi dan persepsi dalam menerapkan hukum yang berlaku melalui 
prinsip kesatuan dalam kebhinekaan agar penegakan hukum 
memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan 
bagi masyarakat. Maka, membangun budaya hukum yang 
baik diperlukan sebagai sarana profesionalitas penegak hukum. 
Peran masyarakat diperlukan untuk mewujudkan hak dan 
tanggungjawab dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari 
tindak pidana korupsi. Permasalahan penelitian, yakni bagaimana 
mengoptimalkan tindak pidana korupsi sebagai efektivitas 
strategi pencegahan dan penindakan yang komperhensif dan 
bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kriteria kejahatan 
sebagai sistem pemberantasan korupsi. Metode penelitian 
digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa kejahatan 
korupsi bukan kejahatan biasa. Kerugian Negara berdampak 
menghambat pembangunan nasional, sistem demokrasi, dan 
masyarakat. Sehingga, diperlukan pembaharuan hukum pidana 
korupsi melalui undang-undang, penegak hukum, dan budaya 
hukum untuk mengoptimalkan kinerja aparat penegak hukum 
dalam pencegahan dan penindakan. Kesimpulan bahwa 
pembaharuan hukum pidana korupsi untuk mengoptimalkan 
kinerja aparat penegak hukum dalam upaya penal dan non-penal. 
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Saran bahwa budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat 
yang baik membantu minimalisir kejahatan korupsi.

Kata Kunci: optimalisasi, pidana, korupsi

Strategi Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana 
Korupsi Yang Efektif Di Lembaga Pemerintahan Kota Bekasi

—Rona Apriana Fajarwati & M. Ricky Nata Pratama—
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Republik Indonesia (RI) atau Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri 
dari 17.504 pulau, dengan populasi hampir 270.054.853 jiwa 
pada tahun 2018. Sistem politik di Indonesia didasarkan pada 
Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat), 
tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat). Pada 
saat ini pemisahan kekuasaan cenderung disalahgunkan oleh 
oknum tertentu sehingga merugikan bangsa dan negara.Tujuan 
dari penulisan ini untuk membuat strategi pencegahan dan 
penindakan tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien 
melalui pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik di 
lembaga pemerintahan daerah Kota Bekasi. Metode penelitian 
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan 
peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menemukan bahwa 
pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara 
efektif dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau 
penyalahgunaan kewenangan di lembaga pemerintah daerah 
Kota Bekasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi 
dalam strategi pencegahan dan penindakan tindak pidana 
korupsi khususnya di lembaga pemerintah daerah Kota Bekasi.

Kata Kunci: Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah 
Kota Bekasi
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Sesi II/Kelas II.B

Membentuk Sistem Anti Korupsi Untuk Menciptakan 
Masyarakat Yang Sejahtera

—Irfan Ardiansyah—
STIH Persada Bunda Pekanbaru

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi 
salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. 
Berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai lembaga 
dibentuk oleh Pemerintah dalam upaya menanggulangi korupsi. 
Instrumen hukum untuk memberantas korupsi sudah ada, misalnya 
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan Tipikor), Undang-Undang 
No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian 
Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah 
yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Persoalan 
pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya merupakan 
persoalan dan penegakan hukum semata, tetapi juga merupakan 
persoalan sosial dan psikologi sosial yang sama-sama sangat 
parahnya dengan persoalan hukum, sehingga masalah tersebut 
harus dibenahi secara simultan. Alasan mengapa korupsi dianggap 
merupakan persoalan sosial karena korupsi telah mengakibatkan 
hilangnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Korupsi pun harus dianggap sebagai persoalan 
psikologi sosial, karena korupsi merupakan penyakit sosial yang 
sulit disembuhkan. Pemberantasan korupsi secara terus menerus 
dan berkesinambungan harus dilakukan untuk menciptakan 
masyarakat sejahtera yakni masyarakat yang menjunjung tinggi 
norma, nilai-nilai, dan hukum. 

Kata Kunci: Pemberantasan Anti Korupsi, Peran Masyarakat, 
Sejahtera
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Penerapan Fraud Risk Assessment atas Pengelolaan 

Keuangan Negara Guna Mencegah Korupsi di Indonesia
—Heber Anggara Pandapotan—

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
(BPKP-RI)

Salah satu hambatan terbesar untuk mencapai tujuan negara 
sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah 
tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Upaya pemberantasan 
yang telah dilakukan selama ini masih belum efektif. Kedepan, 
upaya pemberantasan harus mengedepankan paradigma 
bahwa korupsi bukan hanya kejahatan luar biasa (extraordinary 
crime), tetapi korupsi juga harus dilihat sebagai kejahatan sistemik 
(systemic crime). Ketika menempatkan paradigma korupsi 
sebagai kejahatan sistemik, langkah-langkah pencegahan korupsi 
menjadi sama pentingnya dengan langkah-langkah penindakan 
korupsi. Salah satu langka pencegahan tersebut adalah 
menerapkan Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) 
pada Pengelolaan Keuangan Negara. Jenis penelitian adalah 
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan 
dan pendekatan konseptual yang berfokus pada penelitian 
kepustakaan. Penulis membuat penelitian di Ambon, Provinsi 
Maluku. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan 
permasalahan korupsi di Indonesia, (2) Pemberantasan Korupsi 
yang didasarkan hanya pada kegiatan penindakan tidak efektif 
dalam memberantas korupsi, (3) Penilaian Risiko Kecurangan 
(Fraud Risk Assessment) merupakan upaya yang efektif untuk 
mencegah korupsi, (4) Praktik-praktik terbaik dalam menerapkan 
Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment).

Kata Kunci: Korupsi, Kesalahpahaman, Pencegahan, Praktik 
Terbaik
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Peluang Pengembangan Kualifikasi Legal Standing Judicial 

Review Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tindak 
Pidana Korupsi Dalam Mahkamah Konstitusi

—Kahfi Adlan Hafiz—
Universitas Gadjah Mada

Dalam permohonan pengujian perundang-undangan pada 
Mahkamah Konstitusi, salah satu aspek penting adalah 
pemenuhan legal standing atau kualifikasi pemohon. Hal ini dilihat 
dari kerugian konstitusional yang dialami pemohon saat undang-
undang yang akan diuji tersebut berlaku. Dalam melihat kerugian 
konstitusional, diperlukan penjelasan terkait kerugian spesifik dan 
aktual yang dialami pemohon berdasarkan asas point d’interest, 
point d’action, atau kepentingan hukum mendasari suatu 
gugatan. Hal ini sulit dilakukan bila pengujian dilakukan terhadap 
undang-undang yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang 
cenderung bernuansa kepentingan umum. Oleh karenanya, perlu 
ada perkembangan dalam melihat kualifikasi pemohon dan teori 
hak gugat, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik 
dalam penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi. 
Dalam hal ini, Hakim MK perlu mempertimbangkan perkembangan 
teori hak gugat seperti citizen law suit, legal standing, dan actio 
popularis. Ini penting mengingat juga permohonan pengujian 
perundang-undangan dan putusan MK yang bersifat erga 
omnes dan bernuansa kepentingan umum, sehingga paradigma 
peradilan perdata yang sifatnya individual tidak lagi digunakan. 
Penelitian ini bersifat normatif, yang dilakukan dengan cara 
meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 
sekunder, dan tersier. Data dianalisis dengan metode kualitatif 
yang merupakan kegiatan sistemasi dan klarifikasi atas dokumen 
yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah dan dipaparkan 
secara deskriptif.

Kata Kunci: teori hak gugat, judicial review, Korupsi
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Penataan Sistem Pencegahan Antikorupsi  

Melalui Gagasan Pengaturan Pembatasan Transaksi Tunai
—Beni Kurnia Ilalahi—

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Gencarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak 
kasus-kasus korupsi tampaknya tidak begitu dihiraukan para 
rentetan koruptor. Buktinya dari tahun ke tahun jumlah bupati/
walikota yang terjerat kasus korupsi justru semakin meningkat. 
Data KPK menunjukkan sejak 2004 hingga 2019 lebih dari 120 
kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Sesungguhnya, terdapat 
indikasi kuat bahwa telah terjadi perubahan pola transaksi 
keuangan yang dilakukan para koruptor. Saat ini, kecenderungan 
semua perbuatan koruptif dilakukan dengan tunai, tanpa jejak, 
dan tanpa bukti. KPK pun mengamini bahwa indikasi mayoritas 
koruptor sekarang menggunakan modus operandi uang kartal 
dalam menjalankan aksinya. Itu sebabnya, adapun rumusan 
masalah dalam tulisan ini yaitu bagaimana upaya penataan 
sistem pencegahan antikorupsi melalui gagasan pengaturan 
pembatasan transaksi tunai. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan 
pemetaan awal sekaligus menggagas pengaturan perihal urgensi 
pembatasan transaksi tunai dalam mendukung upaya penataan 
sistem pencegahan antikorupsi di Indonesia. Dengan adanya 
pembatasan transaksi tunai, maka setiap transaksi dalam jumlah 
besar harus melalui lembaga keuangan dan semua transaksi akan 
tercatat dalam pembukuan. Di sisi lain, dalam penegakan hukum, 
bukti transaksi juga bisa digunakan oleh pihak yang berwenang 
guna kebutuhan penegakan hukum. Artinya, setiap transaksi 
dalam sistem keuangan akan mempermudah aparat penegak 
hukum melacak aliran dana yang dikorupsi dalam menemukan 
tersangka serta pihak-pihak terafiliasi lainnya.

Kata Kunci: Pencegahan Antikorupsi, Pengaturan Pembatasan, 
Transaksi Tunai
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Sesi III/Kelas III.C

Optimalisasi Sistem Antikorupsi dalam Perspektif  
Komunikasi Hukum dan Politik Hukum Pidana

—Chontina Siahaan—
Universitas Kristen Indonesia

Pemberitaan media massa tentang penangkapan terduga 
koruptor hampir setiap hari tampil dalam pemberitaan media 
massa. Pejabat negara yang diduga melakukan korupsi menjadi 
komoditas media massa yang dapat meningkatkan rating media 
yang meliput sehingga informasi tersebut bisa di-framing sesuai 
kepentingan media dengan mengenyampingkan aspek hukumnya. 
Sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 
20 Tahun 2001 seolah-olah tidak optimal untuk memenuhi tujuan 
pemidanaan khususnya pencegahan dan penjeraan, karena 
meskipun banyak pejabat yang dijatuhi pidana penjara, tujuan 
pemidanaan masih jauh dari harapan, bahkan ditengarai korupsi 
makin merajalela. Keberadaan KPK juga belum dapat dikatakan 
mampu meredam korupsi. Tulisan ini bertujuan mengkritisi sistem 
antikorupsi yang menurut komunikasi hukum dan politik hukum 
pidana. Metode yang dipergunakan deskriptif kualitatif dengan 
paradigma kritis mengacu pada ius constituendum, diawali teori 
komunikasi politik dan teori sistem hukum tentang substansi hukum, 
struktur hukum dan budaya hukum terhadap hukum pidana 
substansial, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana 
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Tulisan ini memaparkan belum optimalnya sistem antikorupsi dari 
perspektif komunikasi hukum dan politik hukum pidana, sehingga 
disarankan pemanfaatan komunikasi hukum dan politik hukum 
pidana untuk meningkatkan sistem antikorupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Optimalisasi Antikorupsi, komunikasi hukum, politik 
hukum pidana
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Akuntabilitas Birokrasi :  

Kendala Utama Dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia
—Nuralia—

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,  
Kementerian Hukum dan HAM

Buruknya pengelolaan keuangan negara baik pusat maupun 
daerah dapat dilihat dari berbagai kasus tindak korupsi yang terjadi. 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bebas dari 
korupsi merupakan sebuah tolak ukur keberhasilan pemerintahan 
tersebut. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) 
dan Laporan Tahunan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
pada tahun 2018 menyatakan bahwa terdapat modus terbesar 
yang digunakan dalam kasus korupsi yaitu Mark Up Pengadaan 
Barang dan Jasa sebanyak 76 kasus dengan kerugian negara 
sebesar 541 M, penyalahgunaan anggaran dan pengelolaan 
keuangan pusat dan daerah sebesar 68 Kasus dengan kerugian 
negara sebesar 455 M. Anggaran desa berada diposisi teratas 
sebagai sektor yang rawan dikorupsi dengan jumlah kasus 96 dan 
kerugian negara sebesar 372 M,  Anggaran Pemerintahan Pusat 
dan Daerah dengan jumlah kasus 57 dengan jumlah kerugian 
negara 287M,  jumlah suap sebesar 73,5 M dan pencucian uang 
57M.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai 
kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntabilitas birokrasi 
sebagai sebuah sebuah perangkat pencegahan korupsi di 
indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh 
kejelasan terkait kendala akuntabilitas birokrasi sebagai sebuah 
perangkat yang merupakan bagian dari pilar tata penyelenggaran 
pemerintah yang baik (Good Governance). Penelitian ini adalah 
penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan, yaitu 
pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan 
konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pengelolaan 
akuntabilitas birokrasi masih banyak di jumpai berbagai masalah 
yang dapat menjadi hambatan terlaksananya pengelolaan 
keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang 
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efektif dan efisien. Masalah tersebut meliputi berbagai aspek 
antara lain pada tahap kebijakan, program  dan kegiatan

Kata Kunci: Akuntabilitas, Birokrasi, Pencegahan Korupsi.

Optimalisasi Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 
Berbasis Nilai Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa

—Mukhlishin—
Universitas Muhammadiyah Mataram

Kejahatan ekonomi dan birokrasi kelas atas (high level economic 
and bureaucratic) sebagai tindak pidana korupsi telah mencederai 
falsafah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan 
berketuhanan. Dari berbagai upaya telah dilakukan, bukannya 
memberikan efek jera akan tetapi menambah kuantitas tersangka. 
Hal tersebut semakin merusak sendi-sendi ekonomi nasional, serta 
merendahkan martabat bangsa di forum internasional, sehingga 
pencegahan sangat perlu dilakukan dengan memperhatikan 
nilai-nilai falsafah bangsa khususnya sila ketuhanan yang mahasa 
esa. Kajian ini merupakan kajian pustaka dengan pendekatan 
filosofis, dimana tafsir pancasila dan undang-udang sebagai 
sumber primer. Data sekunder diinput dari beberapa informasi 
dari yang beredar di internet dan kajian-kajian tentang tindak 
pidana korupsi di negara-negara lain. Hasil kajian mengemukakan 
bahwa, dalam pencegahan pidana korupsi, diperlukan suatu 
pemahaman fundamental tentang hakikat ketuhanan dalam 
setiap warga bangsa dengan melibatkan doktrin agama. Sebab, 
doktrin ketuhanan yang maha esa dalam pancasila dapat 
melahirkan konsep keimanan dan pengorbanan, penghambaan 
kepada Tuhan secara sadar dan ketaatan kepada pemimpin, 
serta dapat melahirkan nilai-nilai keadaban. Doktrin sila pertama 
tersebut juga berimplikasi pada persiapan seseorang untuk 
menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Dengan sila ini, 
akan melahirkan keadilan-keadilan berikutnya sebagaimana sila 
2 sampai 5.

Kata Kunci: Korupsi, Pancasila, Ketuhanan, Doktrin.
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Revitalisasi dan Restrukturisasi Rupbasan dalam rangka 

Optimalisasi Pengelolaan Aset Sitaan Hasil Tindak Korupsi
—Antok Kurniawan & Yola Nur Hasanah—

Politeknik Ilmu Pemasyaraktanm BPSDM Hukum dan HAM

Langkah pemberantasan korupsi tidak hanya difokuskan pada 
penanganan perkara semata, melainkan juga penanganan 
terhadap barang bukti sebagai bagian penting dalam 
menciptakan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Pengelolaan 
aset sitaan hasil tindak korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
saat ini, merupakan sebuah penyimpangan terhadap ketentuan 
mengenai pengelolaan barang rampasan dan benda sitaan 
yang seyogianya dilakukan oleh Rupbasan sesuai tugas dan 
fungsinya untuk membangun mekanisme pengelolaan aset hasil 
tindak pidana kejahatan, sesuai yang tertuang dalam KUHAP 
dalam menciptakan proses check and balance penegakan 
hukum. Penelitian ini akan memberi kontribusi berupa sebuah 
pandangan baru dalam mengambil kebijakan strategis terutama 
dalam bidang hukum yang diarahkan pada perbaikan organisasi 
guna mewujudkan birokrasi pengelolaan aset sitaan yang sesuai 
dengan ketentuan undang-undang dengan menggunakan 
metode analisis yuridis empiris dan metode deskriptif kualitatif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pengelolaan 
di Rupbasan saat ini, menganalisis masalah yang terjadi, dan 
memberikan masukan melalui inovasi revitalisasi dan restrukturisasi 
Rupbasan dalam rangka memaksimalkan pengelolaan aset sitaan 
hasil tindak korupsi. Penyimpangan terhadap ketentuan mengenai 
pengelolaan aset sitaan sebagai akibat dari keterbatasan dan 
ketidaksesuaian proses kerja Rupbasan, terhadap tuntutan 
tugas yang semakin berkembang, sehingga memunculkan 
urgensi revitalisasi dan restrukturisasi Rupbasan yang harus segera 
dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Rupbasan, Korupsi, Sitaan, Revitalisasi, Restrukturisasi.
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Panel III 

Sesi I/Kelas IIIA

Upaya Peningkatan Penerimaan Negara  
Melalui Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi 

Sebagai Aset Negara
—Koesmoyo Ponco Aji—

Politeknik Imigrasi, BPSDM Hukum dan HAM

Tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa telah 
menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Upaya 
pencegahan dan pemberantasan korupsi di bumi Indonesia telah 
menghasilkan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi dengan 
jumlah yang fantastis. Metode lelang terhadap aset koruptor 
yang saat ini digunakan untuk mengembalikan kerugian negara 
merupakan upaya penambahan penerimaan negara yang tidak 
berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah seyogyanya dapat 
melakukan upaya lain dalam mengelola aset-aset yang luar biasa 
tersebut. Karya tulis ilmiah ini mencoba menganalisis penanganan 
aset koruptor yang telah disita oleh negara sehingga menjadi aset 
yang produktif dan menambah penerimaan negara. Tulisan ini 
memberikan analisis yuridis terkait kemampuan pemerintah dalam 
mengelola aset koruptor yang telah disita negara. Melalui metode 
kualitatif karya tulis ini mencoba memberikan pemikiran kritis dan 
perspektif baru dalam rangka menambah penerimaan negara 
yang berkesinambungan.

Kata Kunci: korupsi, pengelolaan aset, penerimaan negara.



Konferensi Ilmiah Hukum dan HAM 2019  
– Pemikiran Kritis dan Strategi Pembaruan Hukum

48
Peran SDM Unggul Indonesia Maju terhadap Peningkatan 

IPAK dalam Pelayanan Publik
—Willy Wibowo—

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Indeks Prilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah hasil dari survei prilaku anti 
korupsi bermaksud untuk mengukur tingkat perspsi masyarakat 
terhadap berbagai bentuk prilaku korupsi yang sudah lazim 
terjadi dan dianggap sebagian masyarakat sebagai hal yang 
lumrah, pengukuran IPAK dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 
setiap tahunnya di mulai dari tahun 2012 hingga saat ini belum 
mencapai target RPJMN 2019 yaitu 4.00 hasil penilaian tahun 
2019 IPAK Indonesia sebesar 3,70 dari skala 0 – 5, penilaiannya 
semakin mendekati 5 masyarakat cenderung semakin anti korupsi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi peningakatan nilai 
IPAK agar mencapai target RPJMN, dan mendeskripsikan tiga 
hal, yaitu pendidikan, Kelompok umur dan status wilayah dalam 
menentukan unsur mana yang lebih anti korupsi. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif Kualitatif, data diperoleh dari hasil 
Badan Pusat Statistik dan studi dokumen. Penelitian ini menemukan 
bahwa salah satu faktor dalam memengaruhi prilaku anti korupsi 
adalah pendidikan hal ini justru berbanding terbalik dengan 
stereotip yang ada bahwa selama ini yang melakukan korupsi 
adalah pejabat Negara yang memiliki pendidikan tinggi. Saran 
untuk peningkatan nilai IPAK adalah dengan cara mendukung 
program pemerintah yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) unggul 
Indonesia maju.

Kata Kunci: IPAK, Pendidikan, SDM Unggul.
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Pengaruh Komunikasi Interpersonal Pembimbing 

Kemasyarakatan terhadap Keberhasilan Diversi dan 
Keadilan Restoratif dalam Penanganan Anak  

Berhadapan dengan Hukum
—Ali Muhammad, Umar Anwar & Bobby Briando—

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, BPSDM Hukum dan HAM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
yang diberikan oleh kemampuan komunikasi interpersonal 
pembimbing kemasyarakatan terhadap keberhasilan diversi dan 
tercapainya keadilan restoratif. Metode penelitian menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi berganda 
menggunakan SPSS 25. Sampel dalam penelitian ini adalah Petugas 
Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas 
I Bandung sebanyak 40 orang responden. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran likert. Metode 
analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan realibilitas, 
koefisien korelasi’(R), uji regresi, koefisien determinasi , signifikansi 
uji t serta uji multikolinieritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tidak ada pengaruh antara kemampuan komunikasi interpersonal 
Pembimbing Kemasyarakatan terhadap keberhasilan diversi dan 
pelaksanaan keadilan restoratif. Saran kedepan adalah perlu 
eksplorasi lebih lanjut terkait analisis hubungan kemampuan 
komunikasi interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan terhadap 
berhasilnya upaya diversi dan tercapainya keadilan restoratif. 

Kata Kunci: Komunikasi Interpersonal, Diversi, Keadilan Restoratif
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Pengembangan Poltekip Sebagai Corporate University 

dalam Meningkatkan Standar Mutu dan Pengembangan 
SDM Pemasyarakatan

—Dimas Dhanang Sutawijaya—
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, BPSDM Hukum dan HAM

Menghadapi perkembangan tren kejahatan pada saat ini 
menuntut peningkatan kompetensi yang harus dimiliki petugas 
pemasyarakatan. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi 
dibidang teknis dan manajerial petugas pemasyarakatan dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas dan 
fungsi tersebut, pemasyarakatan membutuhkan sumber daya 
manusia yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas sebagai 
salah satu elemen penegak hukum dalam sistem peradilan 
pidana di Indonesia. Dengan demikian, Kementerian Hukum 
dan HAM telah membentuk Poltekip sebagai sekolah kedinasan 
yang dimana bertugas untuk membentuk Taruna Poltekip 
sebagai kader pemasyarakatan yang mempunyai kompetensi 
khusus di bidang pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan untuk 
memberikan masukan kepada pemangku kebijakan di Poltekip 
terkait Peningkatan Standar Mutu dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia di bidang pemasyarakatan. Dalam Penelitian ini 
peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kulitatif. Hasil 
penelitian ini berupa analisis penerapan corporate university 
di Poltekip dalam rangka meningkatkan standar mutu dan 
pengembangan SDM di bidang Pemasyarakatan. Diharapkan 
melalui penerapan Poltekip sebagai corporate university ini dapat 
menjadi pusat pengembangan SDM, Pusat Kajian, dan Penelitian 
di bidang pemasyarakatan, yang mendorong pembelajaran 
dan pengetahuan organisasi personel, dan menyelenggarakan 
pelatihan yang akurat dan mempertahankan kualitas SDM yang 
membekali Taruna dengan kompetensi yang dibutuhkan sebagai 
petugas pemasyarakatan.

Kata Kunci: Kompetensi, Corporate University, Pengembangan
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Sesi II/Kelas IIIB

Evaluasi Pelaksanaan Program “Getting Zero To 
Halinar (Handphone, Pungli, Narkoba)” di Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang Jakarta

—Indra Jaya Ali—
Inspektorat Jenderal, Kementerian Hukum dan HAM

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan 
dan kebijakan peraturan dan hukum tentang program “Getting 
Zero To HALINAR” di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas 
1 A Cipinang Jakarta dan pendekatan MSDM digunakan 
sebagai treatment untuk merealisasikan zero halinar sebagai 
salah satu syarat yang diperlukan untuk implementasi Visi dan 
Misi Pemasyarakatan Keberadaan program tersebut belum 
berdampak positif dalam membina narapidana terbukti masih 
terjadinya penyalahgunaan penggunaan ponsel, pemerasan 
dan narkotika sehingga memunculkan adanya biaya ilegal 
(Pungli). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 
metode penelitian evaluasi kebijakan. Teknik yang digunakan 
dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, 
dan studi literatur. Analisis dilakukan dengan mengikuti jalur 
ditentukan dalam model evaluasi perbedaan - DEM. Hasil evaluasi 
pelaksanaan program relatif efektif meskipun namun belum 
mencapai tujuan idealnya sebagaimana Surat Edaran Direktur 
Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-54.PK.01.04.01 Tahun 2013 
tentang program mendapatkan nol untuk halinar. Berdasarkan 
data primer di temukan masih ada beberapa masalah di 
hampir setiap aspek yang dievaluasi. Oleh karena itu, peneliti 
menawarkan beberapa rekomendasi termasuk meningkatkan 
integritas dengan cara menginternalisasi isi program Getting Zero 
to Halinar kepada Petugas/Karyawan/Petugas dan narapidana 
di setiap LAPAS guna meningkatkan kompetensi SDM melalui 
pendidikan dan pelatihan, meningkatkan rasa saling percaya 
terhadap institusi guna mengurangi atau menghilangkan ekses 
negatif dari ego sektoral dari masing-masing pihak, memperkuat 
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Sistem Pengendalian Internal Pegawai - SPIP di lingkungan LAPAS 
Kelas I A Cipinang dengan memastikan bahwa mekanisme kerja 
tim SPIP di Lapas berjalan sebagaimana mestinya, dan dilakukan 
evaluasi berkala (2 tahun) serta rencana tindak lanjut evaluasi.

Kata Kunci: Evaluasi, Program Zero to Halinar, Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas), MSDM.

‘Mengenal’ Hukum: Sumber Daya Manusia Hukum Nasional 
dalam Pendekatan Kesisteman Luhmann

—Sabrina Nadilla—
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Salah satu isu krusial dalam problematika penegakan hukum 
ialah ketidaksepahaman antar aparatur penegak hukum. Selama 
ini, studi yang ada telah banyak menjelaskan fenomena ini dari 
pendekatan substansi materi hukum, interpretasi hukum, serta 
kewenangan normatif institusi, sehingga kerap melupakan aspek 
sumber daya manusia di dalam analisisnya. Studi ini hendak 
mengisi gap pengetahuan tersebut dengan secara konseptual 
menjelaskan profesionalisasi sumber daya manusia di dalam sistem 
hukum nasional. Studi ini pertama-tama mendasari pemahaman 
bahwa hukum merupakan sebuah sistem yang otonom dengan 
merujuk kepada teori autopoiesis hukum Luhmann. Elemen kunci 
dalam autopoiesis hukum ialah jaringan komunikasi yang dihasilkan 
oleh agen-agen dalam suatu sistem. Selanjutnya, studi ini akan 
mengidentifikasi sumber daya manusia hukum sebagai ‘agen’ yang 
terlibat dalam bekerjanya sistem hukum nasional melalui model 
center-periphery relation. Lebih lanjut, studi ini menemukan fakta 
bahwa interaksi yang dilakukan masing-masing agen dan institusi 
di dalam sistem selama ini bersifat sporadis, tanpa melihat hukum 
sebagai suatu sistem. Keadaan tersebut secara tidak langsung 
mengisolasi agen-agen yang ada, yang berfokus pada institusi 
masing-masing (inward looking), sehingga gagal membentuk 
jaringan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung 
bekerjanya sistem hukum nasional. Melalui analisis demikian, studi 
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ini menyimpulkan terdapat empat kuadran profesionalisasi di 
dalam sistem hukum nasional. Kategorisasi tersebut patut menjadi 
pijakan awal bagi negara dalam mengatasi ragam permasalahan 
hukum melalui intervensi terhadap sumber daya manusia hukum.

Kata Kunci: Sistem Sosial, Sistem Hukum, Luhmann, SDM Hukum, 
Autopoiesis

Strategi Peningkatan Kompetensi Pembimbing 
Kemasyarakatan di Indonesia Berdasarkan  

Metode Analisis SWOT
—Dannissa Azizah Rahmadiyanti—

Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah Aparatur Sipil Negara 
(ASN) yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang 
untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Pembimbing 
Kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan 
hukum di Indonesia. Terlebih lagi, kebijakan hukum yang mengarah 
kepada keadilan restoratif menempatkan PK sebagai ujung 
tombak di Pemasyarakatan. Akan tetapi, pelaksanaan tugas PK 
masih sering menemui hambatan. Salah satunya adalah dalam 
pendampingan Anak Berkonflik dengan Hukum yang belum 
maksimal. Hal ini disebabkan karena masih minimnya kompetensi 
PK dalam menjalankan fungsinya. Untuk mengatasi hambatan 
tersebut, peningkatan kompetensi PK harus dilakukan. Penelitian 
ini bertujuan menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan 
kompetensi PK. Dalam menentukan strategi tersebut, penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. 
Analisis data yang diperoleh menggunakan metode SWOT 
(Strenght, Weakness, Opportunity, Threat). Hasil dari analisis SWOT 
tersebut kemudian dikaitkan dengan penelitian yang sudah ada 
sehingga mendapatkan bentuk strategi pengembangan SDM 
yang paling sesuai bagi PK
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Kata Kunci: Pembimbing Kemasyarakatan; SDM; Kompetensi; 
SWOT.

Optimalisasi Kompetensi Manajemen Sumber Daya 
Legislasi Nasional dalam Konstruksi Hukum Nasional

—Mochamad Isnaeni Ramdhan—
Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Penyelenggaraan legislasi nasional merupakan bagian penting 
pembaruan hukum nasional karena sebagian besar hukum 
nasional didasarkan pada perumusan legislasi nasional. Beranjak 
pada fakta tersebut, penyusunan legislasi harus mendapat 
perhatian yang sempurna, mulai dari aspek substansial berupa 
materi peraturan perundang-undangan sampai dengan 
aspek prosedural berupa proses perancangan, perumusan, 
pembahasan, sampai dengan pengesahan peraturan 
perundang-undangan. Di antara aspek tersebut terdapat aspek 
utama yang sangat mempengaruhi peraturan perundang-
undangan, yakni aspek manajerial sumberdaya manusia yang 
kompeten dalam terbentuknya peraturan perundang-undangan. 
Sumberdaya manusia yang tersedia meskipun sudah kompeten 
namun belum dikelola secara terintegrasi secara optimal, mulai 
dari para penyusun dan perancang perundang-undangan di 
kementerian maupun di lembaga perwakilan, pola koordinasi, 
sinkronisasi, dan harmonisasi antar kementerian maupun eksekutif 
daerah masih menjadi kendala klasikal terbentuknya peraturan 
perundang-undangan yang baik. Memahami berbagai kendala 
klasikal tersebut, perlu disusun program optimalisasi manajemen 
kompetensi sumberdaya legislasi mulai tingkat perguruan tinggi 
bekerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka mengawal 
pembentukan peraturan perundang-undangan baik tingkat 
pusat dan daerah sesuai dengan semangat Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 
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12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Optimalisasi manajemen dimaksud disusun secara 
terpadu mulai aspek kelembagaan, operasional, pedanaan, 
pemantauan, sampai dengan aspek peninjauan, sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel 
dengan melibatkan komponen masyarakat secara luas dan 
proporsional di bawah koordinasi kementerian yang berwenang 
dalam konstruksi hukum nasional. 

Kata Kunci: optimalisasi, sumberdaya, legislasi.
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Sesi III/Kelas IIIC

Strategi Pengembangan SDM Hukum  
Melalui Pengembangan Skema Sertifikasi Kompetensi

—Sugeng—
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh bidang pembangunan 
hukum adalah tidak sesuainya kompetensi lulusan pendidikan 
tinggi hukum dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang berubah 
secara dinamis. Artikel ini akan melakukan kajian terhadap 
pentingnya memperbarui kurikulum pendidikan tinggi hukum 
sesuai kompetensi yang relevan dengan kerangka kualifikasi 
nasional Indonesia dan pilihan sertifikasi apa saja yang dapat 
dikembangkan. Metode penilitian yang digunakan dalam kajian 
ini adalah kajian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan 
perundang-undangan. Dokumen-dokumen hukum pendukung 
dikaji untuk memperjelas deksripsi pembahasan. Hasil kajian ini 
diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya pembaruan 
kurikulum pendidikan tinggi hukum dan pengembangan skema 
kompetensi lulusan.

Kata Kunci: SDM Hukum, kompetensi, skema sertifikasi

Implementasi Pengelolaan Pengetahuan dalam rangka 
Mewujudkan Organisasi Pembelajar di Lingkungan 

Kementerian Hukum dan HAM
—Yuliana Primawardani—

Badan Penelitian dan Pe ngembangan Hukum dan HAM

Pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi organisasi tidak 
akan terwujud tanpa adanya pencapaian kinerja pegawai. Dalam 
hal ini setiap pegawai perlu meningkatkan kemampuannya dalam 
bidang pekerjaannya agar pencapaian kinerja dapat sesuai 
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dengan harapan. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan 
pengetahuan dalam suatu organisasi, termasuk Kementerian 
Hukum dan HAM, baik berupa perolehan pengetahuan, 
pembentukan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, 
akuisisi pengetahuan, transfer pengetahuan dan diseminasi. 
Akan tetapi belum semua instansi menyadari akan pentingnya 
pengelolaan pengetahuan bagi peningkatan kemampuan 
pegawai. Hal ini dapat terlihat dari belum berjalannya upaya 
transfer pengetahuan dan diseminasi, baik yang bersifat vertical 
maupun horizontal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
analisis yang hendak mendeskripsikan mengenai implementasi 
pengelolaan pengetahuan, sehingga dapat mewujudkan 
organisasi pembelajar di lingkungan Kementerian Hukum dan 
HAM. Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan strategi dan 
langkah konkret untuk mengelola pengetahuan pada setiap 
unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Selain 
itu pengelolaan pengetahuan dapat dilakukan dengan u 
menerapkan pemanfaatan teknologi informasi sehingga seluruh 
pengetahuan yang ada di tiap unit dapat diakses baik secara 
internal oleh pegawai maupun oleh publik (dengan perimeter 
tertentu)

Kata Kunci: Pengelolaan pengetahuan, Pencapaian Kinerja, 
Organisasi Pembelajar.

Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur melalui E-learning
—Rezeky Ana Ashal—

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan,  
Kementerian Hukum dan HAM RI

Untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, 
setiap aparatur harus diberikan pemahaman bahwa tujuan 
reformasi birokrasi bukan hanya profesional tapi juga memiliki 
karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan 
bebas KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan 
memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik 
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perilaku aparatur negara. Maka dari itu diharapkan seluruh 
aparatur dapat mendukung program reformasi birokrasi ini dan 
bisa menjadi motor penggerak reformasi birokrasi Indonesia. Tak 
dipungkiri, faktor Sumber Daya Manusia menjadi kunci utama 
berhasilnya sebuah tujuan organisasi kementerian/lembaga. 
Maka pengelolaan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM 
menjadi perhatian beberapa tahun belakangan ini. Salah satu 
upaya percepatan reformasi birokrasi yaitu dengan perubahan 
mindset melalui pendidikan dan pelatihan dengan metode 
e-learning. E-learning merupakan salah satu model pembelajaran 
dengan menggunakan media teknologi komunikasi dan informasi 
secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen 
pembelajaran.

Kata Kunci: Peningkatan, SDM, Aparatur, E-Learning.

Kemenkumham Sebagai Organisasi Pembelajar: Studi Awal 
Kerangka Kerja Pengembangan SDM Hukum Nasional

—Junaidi Abdillah—
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Saat ini learning organization atau organisasi pembelajar 
telah digunakan oleh organisasi publik sebagai starategi untuk 
mewujudkan organisasi yang mampu merespon secara efektif dan 
efisien terhadap tantangan yang kompleks dalam memberikan 
layanan kepada masyarakat. Perubahan dalam organisasi publik 
perlu meninjau organisasi sebagai sub-sistem dari suatu sistem 
yang lebih besar. Sehingga untuk mengakomodasi organisasi 
publik sebagai organisasi pembelajar, kerangka kerja proses 
pembelajaran organisasi pada setiap level (individual, group/
team, organization, inter-organization) perlu ditinjau sebagai 
proses yang dinamis dan kompleks. Studi ini akan mempelajari 
karakteristik dari organisasi pembelajar untuk menentukan faktor-
faktor yang memungkinkan Kemenkumham menjadi organisasi 
pembelajar. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner tentang 
Learning Organization Profile yang dikembangkan oleh Michael 
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J. Marquardt dalam buku “Building the Learning Organization: 
Mastering the 5 Elements for Corporate Learning”. Lima sub-
sistem yang digunakakan dalam pengukuran pembangunan 
organisasi pembelajar, yaitu: dinamika pembelajaran, transformasi 
organisasi, pemberdayaan SDM, pengelolaan pengetahuan, 
dan penerapan teknologi. Data yang diperoleh dalam studi ini 
melalui penyebaran kuesioner, wawancara mendalam dan studi 
literatur. Hasil analisis data kuantitatif dengan metode statistik 
deskriptif kemudian diverifikasi dengan data hasil wawancara 
mendalam dan pendapat ilmiah atau kesepakatan ilmiah. Studi 
ini mengidentifikasi kelemahan pada elemen-elemen krusial yang 
pada gilirannya menjadi titik konsentrasi dalam pengembangan 
SDM hukum di dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Organisasi Pembelajar, Organisasi Publik, SDM Hukum
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