BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.
Pembangunan bidang hukum telah menunjukkan kemajuan yang
berarti dan telah ikut memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran
pembangunan. Namun, disadari bahwa kemajuan yang dicapai itu belum
cukup kuat untuk menghadapi tantangan yang ada, yaitu memenuhi
tuntutan masyarakat dan persaingan global yang semakin ketat. Dalam
penerapannya, berbagai peraturan perundang-undangan baik di pusat
maupun di daerah masih terdapat hambatan-hambatan dalam upaya
mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat. Bahkan, berbagai
peraturan perundang-undangan yang sudah dibatalkan baik Undang
Undang oleh Mahkamah Konstitusi maupun Perda-Perda

(Peraturan

Daerah) oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri .
Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dipahami bahwa
pembentukan

peraturan

perundang-undangan

bukanlah

sekedar

masalah legal drafting belaka, akan tetapi juga menyangkut persoalan
yang mendasar, yaitu bagaimana hukum yang akan diciptakan itu
merupakan hukum yang baik. Dalam artian bahwa Peraturan perundangundangan yang baik pada dasarnya memenuhi rasa keadilan atau sesuai
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dengan kenyataan atau kesadaran hukum masyarakat, dan memiliki
legitimasi serta mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan.
Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas peraturan
perundang-undangan

yang

responsif

terhadap

perkembangan

masyarakat atau membuat keadaan hukum yang sesungguhnya hidup
dalam masyarakat, tentu dapat didukung dengan kegiatan penelitian dan
pengkajian hukum yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan hukum
dalam menyusun peraturan perundang-undangan baik

yang bersifat

nasional maupun daerah.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berharap semoga
perhatian terhadap kegiatan penelitian dan pengkajian hukum dalam
rangka

mendukung

pembentukan

peraturan

perundang-undangan

semakin baik. Disamping itu, mengingat penelitian dan pengkajian
hukum dilakukan Puslibangsiskumnas BPHN di tingkat pusat dan KanwilKanwil diseluruh Indonesia, maka perlu adanya penyamaan persepsi
berdasarkan pola/pedoman Puslitbangsiskumnas BPHN.

B. Maksud dan Tujuannya
Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Forum dialog ini adalah:
1. untuk terwujudnya pembangunan hukum atau efektifitas peraturan
perundang-undangan, dan
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2. Terwujudnya

koordinasi

dan

kerjasama

kelembagaan

dalam

pembangunan hukum, khususnya pembangunan hukum di Nusa
Tenggara Barat

C. Nama Kegiatan
1

Forum Dialog mengenai: Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum
Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional

2

Topik yang dibahas dalam forum dialog ini adalah sebagai berikut:
a. Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan
Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
Oleh : Noor M. Aziz, S.H.,M.H.,M.M.
b. Pola Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
Oleh : Mosgan Situmorang, S.H.,M.H. (Peneliti Hukum)
c.

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Praktek dan Permasalahannya).
Oleh : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB

D.

Peserta
Peserta dialog sebanyak 65 orang yang terdiri dari:
1. Balegda DPRD Prop NTB
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2. Sekretariat DPRD Prop NTB
3. Fakultas Hukum Universitas (Negeri/Swasta)
4. Kepala-kepala Dinas Propinsi, Kabupaten, Kota
5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prop NTB
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop NTB
7. Biro Hukum Setda Prop NTB, Kabupaten Lombok Barat dan
Kota Mataram.

E.

Pelaksana
Kegiatan Seminar ini dilaksanakan Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM RI. Susunan
kepanitiaan ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

F.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Seminar ini akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2011 di
Mataram Nusa Tenggara Barat

G.

Pembiayaan
Kegiatan ini dibiayai Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Tahun Anggaran 2011.
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BAB II
LAPORAN DAN SAMBUTAN

A. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara
LAPORAN PENYELENGGARAAN
FORUM DIALOG URGENSI PENELITIAN/PENGKAJIAN HUKUM DALAM
PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;
Selamat pagi dan Salam sejahtera ;
Yang terhormat,
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kepala Biro Hukum Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Prov. Nusa
Tenggara Barat
Para Penyaji dan Peserta Dialog Hukum yang berbahagia.
Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan

laporan

penyelenggaraan Forum Dialog ini sebagai berikut :

A.

Latar Belakang
Penyelenggarakan Forum Dialog : “Urgensi Penelitian dan
Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional dan
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Daerah”, merupakan salah satu kegiatan Puslitbangsiskumnas,
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun Anggaran 2011
Kegiatan Forum Dialog : “Urgensi Penelitian dan Pengkajian
Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional dan Daerah
dilaksanakan oleh Puslibangsiskumnas BPHN

dalam mencapai

sasaran pembangunan bidang hukum sebagaimana diamanatkan
dalam RPJMN 2010—2014, khususnya upaya untuk menciptakan
efektivitas

peraturan

perundang-undangan

nasional

melalui

peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan,
dilakukan antara lain melalui dukungan penelitian/pengkajian Naskah
Akademik. Hasil pengkajian/penelitian tersebut akan menjadi bahan
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan
diharmonisasikan

dan

disinkronisasikan

dengan

peraturan

perundang-undangan yang sudah ada.

B.

Maksud dan Tujuan
Ø

Adapun maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah
§

Membangun penelitian/pengkajian hukum yang terarah dan
terencana mendalam dalam rangka pembentukan hukum
atau peraturan perundang-undangan baik di Pusat maupun di
daerah, khususnya Peraturan Daerah di

Nusa Tenggara

Barat.
§

Membangun koordinasi dan kerjasama kelembagaan, serta
pemamfaatan hasil Penelitian/ pengkajian Hukum di Nusa
Tenggara Barat

Ø

Tujuan dilakukan kegiatan ini:
1.

Terwujudnya

pembangunan

hukum

atau

efektifitas

peraturan perundang-undangan.
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2.

Terwujudnya koordinasi dan kerjasama kelembagaan dalam
pembangunan hukum, khususnya pembangunan hukum di
Nusa Tenggara Barat

C.

Materi Forum Dialog
Adapun materi yang disampaikan dalam forum dialog tersebut, yaitu :
1.

Urgensi

Penelitian

dan

Pengkajian

Hukum

Dalam

Pembentukan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
Oleh: Noor M. Aziz, S.H.,M.H.,M.M.
(Kapuslitbangsiskumnas – BPHN)
2.

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Praktek dan Permasalahannya)
0leh:

Asyhari,S.H., M.H.
(Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat)

3.

Pola

Penelitian

dan

Pengkajian

Hukum

Dalam

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
oleh : Mosgan Situmorang, S.H., M.H.
(Pejabat Fungsional Peneliti Hukum BPHN)

D.

Pelaksana Kegiatan
Kegiatan forum dialog ini dilaksanakan oleh Puslitbangkum BPHN
bekerjasama dengan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM
Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan membentuk kepanitiaan yang
ditetapkan oleh kepala BPHN.

E.

Peserta
Adapun peserta dalam kegiatan forum dialog ini berjumlah

65

orang, meliputi:
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1. Biro /Bagian Hukum Pemerintah Daerah Propinsi NTB, Kota
Mataram, dan Kabupaten Lombok Barat
2. Kepala-kepala Dinas Propinsi NTB, Kota Mataram, dan
Kabupaten Lombok Barat
3. Universitas Negeri dan Swasta di NTB
4. Kanwil Kementerian Agama Propinsi NTB
5. Kanwil Hukum dan Ham Prop.NTB
6. BPHN

D.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan forum dialog ini akan dilakukan pada tahun anggaran tahun
2011 selama 1 (satu) hari, dan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei
2011 di Senggigi, Nusa Tenggara Barat.

E.

Pembiayaan
Kegiatan ini dibiayai dari anggaran BPHN tahun 2011.

Demikian , akhirnya izinkan kami mohon perkenan Bapak Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat untuk
membuka Forum Dialog ini secara resmi.

Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu alakum wr wb.

KETUA PANITIA

Heru Wahyono, SH.,MH.
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B. Sambutan Pembukaan
SAMBUTAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
PADA FORUM DIALOG
URGENSI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN HUKUM DALAM
PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;
Selamat pagi dan Salam sejahtera;

Yang terhormat,
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kepala Biro Hukum Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat
Para Penyaji dan Peserta Dialog Hukum yang berbahagia.

Puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayahnya, pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti
Forum Dialog mengenai Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum
Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional, yang diselenggarakan
oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik indonesia dan dibantu Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Nusa Tenggara Barat.
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Dengan penuh sukacita kami menyambut gembira
Forum

Dialog

ini,

disamping

memperoleh

kegiatan

kepercayaan

untuk

melaksanakannya, kegiatan ini juga membawa makna tersendiri dalam
pembangunan hukum, khususnya menyangkut arti penting

penelitian

dan pengkajian hukum dalam pembentukan peraturan perundangundangan di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Peserta Dialog yang saya hormati;
Pembangunan bidang hukum telah menunjukkan kemajuan yang
berarti dan telah ikut memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran
pembangunan. Namun, disadari bahwa kemajuan yang dicapai itu belum
cukup kuat untuk menghadapi tantangan yang ada, yaitu memenuhi
tuntutan masyarakat dan persaingan global yang semakin ketat. Dalam
penerapannya, berbagai peraturan perundang-undangan baik di pusat
maupun di daerah masih terdapat hambatan-hambatan dalam upaya
mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat. Bahkan, berbagai
peraturan perundang-undangan yang sudah dibatalkan baik Undang
Undang oleh Mahkamah Konstitusi maupun Perda-Perda

(Peraturan

Daerah) oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri .
Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dipahami bahwa
pembentukan

peraturan

perundang-undangan

bukanlah

sekedar

masalah legal drafting belaka, akan tetapi juga menyangkut persoalan
yang mendasar, yaitu bagaimana hukum yang akan diciptakan itu
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merupakan hukum yang baik. Dalam artian bahwa Peraturan perundangundangan yang baik pada dasarnya memenuhi rasa keadilan atau sesuai
dengan kenyataan atau kesadaran hukum masyarakat, dan memiliki
legitimasi serta mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan.
Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas peraturan
perundang-undangan

yang

responsif

terhadap

perkembangan

masyarakat atau membuat keadaan hukum yang sesungguhnya hidup
dalam masyarakat, tentu dapat didukung dengan kegiatan penelitian dan
pengkajian hukum yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan hukum
dalam menyusun peraturan perundang-undangan baik

yang bersifat

nasional maupun daerah.
Hadirin Peserta Dialog Yang berbahagia,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berharap semoga
perhatian terhadap kegiatan penelitian dan pengkajian hukum dalam
rangka

mendukung

pembentukan

peraturan

perundang-undangan

semakin baik. Disamping itu, mengingat penelitian dan pengkajian
hukum dilakukan Puslibangsiskumnas BPHN di tingkat pusat dan KanwilKanwil diseluruh Indonesia, maka perlu adanya penyamaan persepsi
berdasarkan pola/pedoman Puslitbangsiskumnas BPHN.
Akhirnya,

pada

kesempatan

ini

perkenankanlah

kami

menyampaikan terima kasih kepada Bapak kepala BPHN yang pada saat
ini diwakili Kapuslibangsiskumnas BPHN atas kerjasamanya pada saat
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ini dan masa yang akan datang, dan terima kasih juga kami sampaikan
kepada

bapak dan Ibu, para undangan

yang telah meluangkan

waktunya untuk hadir dalam pertemuan hari ini.
Semoga

Tuhan

Yang

Maha

Esa

selalu

melimpahkan

kesejahteraan dan keselamatan bagi kita semua, Amin.
Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, forum dialog ini
secara resmi saya nyatakan dibuka.
Demikian, terima kasih.

Jakarta, 26 Mei 2011
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM RI
Provinsi Nusa Tenggara Barat

INDRO PURWOKO,S.H.,M.H.
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BAB III
PERSIDANGAN

A.

Pokok-pokok Pikiran Penyaji.
Makalah : Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam
Pembentukan Hukum dan Peraturan Perundangundangan
PENYAJI : NOOR MUHAMMAD AZIZ, S.H., M.H., M.M.
•

Kebijakan dapat diimplementasikan tergantung dari perangkat
pendukung dari setiap kebijakan seperti Sumber Daya Manusia
(SDM), Sumber Daya Barang, dan Perangkat Regulasi (Dimaksud
perangkat regulasi disini adalah berkaitan dengan peraturan
perundang-undangan).

•

Pedoman Teknis dan tata cara Penyusunan Peraturan Perundangundangan yang dituangkan dalam UU No. 10 tahun 2004
sesungguhnya lebih banyak berbicara tentang aspek drafting.
Padahal ada yang lebih penting dari itu, seperti halnya dimana
sumber-sumber atau bahan dalam penyusunan draft perundangundangan itu didapat. Hal mendasar dari penyusunan draft
peraturan perundang-undangan sebenarnya adalah hasil-hasil riset
komprihensif dan mendalam.
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•

Penelitian

yang

dilakukan

untuk

bidang

teknik

dan

ilmu

pengetahuan alam berbeda dengan penelitian untuk bidang sosial.
Penelitian bidang teknik dan ilmu pengetahuan alam dapat
menghasilkan ilmu yang obyektif. Sedangkan pemikiran dan
penelitian di bidang-bidang lainnya, terutama yang menyangkut
kehidupan mental manusia, baik sebagai perorangan (psikologi),
maupun didalam masyarakat (seperti sejarah, sosiologi, hukum,
politik dan sebagainya) tidak mungkin menghasilkan ilmu, atau
merupakan kegiatan ilmiah. Hal itu disebabkan manusia dan
masyarakat

terlalu

cepat

berubah-ubah,

sehingga

sulit

mengadakan eksperimen secara berulang-ulang, yang akan dapat
menghasilkan hasil penelitian yang sama.
•

Penelitian berdasarkan tujuan atau kegunaannya, seperti basic
research,

applied

research,

deskriptive

research/survey,

diagnostic/prescriptive research, offensive research, dan service
research.
•

Penelitian perkembangan (development research), penelitian dasar
(basic research), dan penelitian terapan lainnya yang menyangkut
hukum tidak dapat dilakukan

menggunakkan metode-metode

penelitian sosial, tetapi membutuhkan metode penelitian yang
berbeda dan khas, yang sesuai dengan objek atau materi hukum

14

itu sendiri, yaitu norma-norma hukum. Oleh karena itu, perlu sekali
dibedakan antara penelitian hukum dan penelitian sosial.
•

Macam-macam penelitian hukum dapat dibedakan menurut bidang
hukum yang diteliti, menurut kegunaan hasil penelitian, menurut
metode dan cara penulisan/penyajian penelitian.

•

Menurut W. Friedman, keberadaan sistem hukum nasional terdiri
atas Materi Hukum (Substance), Struktur (Structure) dan Budaya
Hukum (Legal Culture). Disisi lain sistem hukum juga dipahami
akan mencakup sarana dan prasarana dari hukum itu sendiri.

•

Kita dapat mengukur tingkat efektifitas hukum, dengan cara
membandingkan hukum dalam tataran normative (law in books)
dan hukum dalam tataran realita (law in action).

•

Donald Black berpendapat bahwa efektifitas hukum adalah
masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara
memperbandingkan antara realitas hukum dalam teori, dengan
realitas

hukum

dalam

praktek

sehingga

nampak

adanya

kesenjangan antara keduanya.
•

Penelitian hukum normative adalah penelitian yang menganalisis
hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial
dimana hukum dilihat sebagai independent variable dan fakta
sosial dilihat sebagai dependent variable. Dengan demikian
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penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum baru menuju
ke fakta-fakta.
•

Menurut Sutandyo “Penelitian Hukum” adalah seluruh upaya untuk
mencari dan menemukan jawaban yang benar (right answer)
dan/atau jawaban yang tak sekali-kali keliru (true answer)
mengenai suatu permasalahan hukum.

•

Untuk mengetahui peran penelitian dalam penyusunan peraturan
perundang-undangan, maka sebaiknya diketahui apa yang menjadi
dasar pelaksanaan kegiatan penelitian hukum tersebut.

•

Berdasarkan hasil kajian BPHN, dasar dari pelaksanaan kegiatan
penelitian baru diatur secara jelas semenjak tahun 1993, yaitu
dalam TAP MPR No. II/MPR 1993 tentang GBHN.

•

Namun dalam Perpres RI No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 –2009
dikatakan bahwa kegiatan penelitian diperlukan dalam rangka
pembentukan hukum, khususnya untuk dapat lebih memahami
kenyataan yang ada dalam masyarakat.

•

Pelaksanaan

pembentukan

peraturan

perundang-undangan

biasanya dilakukan dengan memperbaharui peraturan yang telah
ada yang dikenal dengan “dimensi pembaruan” dan membuat
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peraturan yang sama sekali bahu yang dikenal dengan dimensi
“penciptaan”.
•

Penyununan peraturan perundang-undangan, khususnya undangundang dalam pelaksanaannya terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu
Tahap Pra-Legislasi, Tahap Legislasi, dan Tahap Pasca Legislasi.

•

Berdasarkan pola pikir dan kerangka pembangunan hukum yang
disusun

oleh

BPHN

kegiatan

pengkajian adalah

kegiatan

penginventarisasian berbagai permasalahan hukum yang timbul di
dalam masyarakat. Dari pengkajian tersebut dapat tersimpulkan
cara bagaimana kita sebaiknya mengatasi masalah hukum yang
kita hadapi, mekanisme apa yang perlu ditingkatkan, atau sarana
dan prasarana yang diperlukan.
•

Penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh data dan informasi
tentang proses gejala sosial tentang aspek-aspek hukum dari
materi yang diteliti.

•

Pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademik adalah
kegiatan serumpun yang menghimpun data dan informasi bagi
permulaan penyusunan peraturan perundang-undangan.
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Makalah : POLA PENELITIAN DAN PENGKAJIAN HUKUM
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
PENYAJI : MOSGAN SITUMORANG, S.H., M.H.
•

Pembentukan materi hukum (baik yang baru maupun dalam
rangka pergantian produk lama) pada umumnya perlu didukung
dengan kegiatan pengkajian dan penelitian hukum.

•

Hukum berfungsi memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan
masyarakat serta memberi kebajikan, maka pertimbangan yang
dianggap penting dalam pembentukan peraturan perundangundangan adalah memperhatikan nilai-nilai yang hidup di
masyarakat untuk dapat menjiwai materi hukum itu.

•

Menurut pandangan Von Savigny bahwa aturan yang efektif
adalah aturan yang memenuhi kebutuhan masyarakat di tempat
berlakunya.

•

Menurut pandangan von Savigny bahwa “Effectiveness of law not
only in terms of legal subtance, but also on other aspects that
come together to achieve the goals of the law contained in a
system, namely the legal structure and legal culture.

•

Bagaimana proses penelitian, dan pengkajian dan apa metode
pengkajian

dan

penelitian

yang

digunakan

akan

sangat
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mempengaruhi hasil suatu penelitian. Selanjutnya hasil penelitian
akan mempengaruhi penyusunan peraturan perundang-undangan.
•

Menurut hasil penelitian Sunaryati Hartono tentang metode
penelitian hukum di Indonesia ada kecenderungan para peneliti
tidak menggunakan satu metode penelitian dan/atau satu gaya
penulisan saja, tetapi menggunakan kombinasi dari beberapa
metode penelitian dan gejala penulisan secara serentak. Lebih
lanjut dinyatakan bahwa metode penelitian yang dikombinasikan
tergantung pada :
a. Subyek penelitian (materi penelitian);
b. Tujuan penelitian (Obyek penelitian);
c. Besar kecilnya dana penelitian;
d. Sarana penelitian yang tersedia;
e. Tenaga penelitian yang tersedia;
f.

Waktu penelitian yang ditentukan;

g. Lingkungan/tempat penelitian dilakukan.

•

Metode atau cara melakukan penelitian hukum tergantung tujuan
penelitian tersebut.

•

Dengan banyaknya pakar hukum dan peneliti yang terlibat dalam
penelitian dan pengkajian di BPHN maka tidak ada keseragaman
dalam metode yang digunakan, hal ini kadang- kadang membuat

19

bobot penelitian tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Itulah sebabnya BPHN menyusun Pola Penelitian dan Pola
Pengkajian Hukum pada tahun 2008.
•

BPHN melihat perlu ada pemilahan antara jenis-jenis kegiatan
Penelitian dengan Pengkajian, meskipun pada dasarnya kedua
jenis kegiatan ini merupakan jenis kegiatan penelitian. Hal ini
hanya untuk menunjukkan alur dan tahapan dalam proses
legislasi.

•

Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan;

Peraturan

perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat
secara umum.
•

Soerjono Soekanto merumuskan penelitian hukum adalah : “Suatu
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika
pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari suatu atau
beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.
Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap
fakta

hukum

tersebut,

untuk

kemudian

mengusahakan

pemecahan atas dasar permasalahan-permasalahan yang timbul
dalam gejala yang bersangkutan.
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•

Penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh data dan informasi
tentang tentang aspek-aspek hukum gejala sosial yang diteliti.

•

Berdasarkan pola pikir dan kerangka pembangunan hukum yang
disusun oleh BPHN kegiatan pengkajian adalah kegiatan untuk
menghasilkan inventarisasian berbagai permasalahan hukum
yang timbul di dalam masyarakat, oleh karena itu tinjauannya
bersifat inter dan multi disipliner.

Dalam

pengkajian

harus

dapat diidentifikasikan berbagai dimensi masalah yang meliputi
aspek teknologi, sosial, manajerial politik, ekononomi, agama,
hankam dan lain-lain. Dari pengkajian tersebut dapat tersimpulkan
cara bagaimana kita sebaiknya mengatasi masalah hukum yang
kita hadapi, mekanisme apa yang perlu ditingkatkan, atau sarana
dan prasarana yang diperlukan.
•

Pola penelitian dan pengkajian hukum disusun dengan tujuan
untuk dapat digunakan atau ditiru oleh para peneliti di BPHN dan
di lingukungan Kemeterian Hukum dan HAM. Pola tersebut berisi
panduan dan tahap tahapan yang harus dilakukan tim penelitian
maupun pengkajian dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Pola
tersebut memuat

anatara lain Sistimatika Penelitian dan

Pengkajian serta penjelasannya termasuk metode penelian dan
pengkajian yang diharapkan dapat digunakan sebagi panduan
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dalam melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Makalah : Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Praktek dan Permasalahannya).
Oleh

•

: Ashari, SH.,MH
Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Hukum Setda
Provinsi NTB

Sistem perundang-undangan Indonesia merupakan suatu rangkaian
unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh-mempengaruhi
dan terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang
terdiri atas : fungsi, materi muatan, pengundangan, penyebarluasan,
penegakan dan pengujiannya, yang dilandasi oleh falsafah pancasila
dan uud negara republik indonesia tahun 1945.

•

Adapun dasar yuridisnya adalah sbb: Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah; Pp Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan
Dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah;

Permendagri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis Dan Bentuk
Produk-Produk Hukum Daerah; Permendagri Nomor 16 Tahun 2006
Tentang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah;
Permendagri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah Dan
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Berita Daerah; Kepmendagri Nomor 169 Tahun 2004 Tentang
Pedoman Penyusunan Prolegda; Permendagri Nomor 53 Tahun 2007
Tentang Pengawasan Perda Dan Peraturan Kepala Daerah.
•

Adapun asas pembentukannya adalah: UU No. 10 Th. 2004 Pasal 5
yaitu : “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus
berdasarkan

pada

asas

pembentukan

Peraturan

Perundang-

undangan yang baik yang meliputi :kejelasan tujuan; kelembagaan
atau organ pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis dan materi
muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan;
kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Dan juga pasal 6
(1) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas
:

pengayoman;

kenusantaraan;
kedudukan

kemanusiaan;
bhinneka

tunggal

kebangsaan;
ika;

kekeluargaan:

keadilan;

kesamaan

dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan

kepastian hukum:

dan/atau

keseimbangan, keserasian, dan

keselarasan.
(2)

Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan

Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan
bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
•

Adapun Jenis dan Hirarkhi Perundang-undangan dapat dilihat dalam
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 di mulai dari:
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o Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
o Uu/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
o Peraturan Pemerintah;
o Peraturan Presiden;
o Peraturan Daerah.
•

Penyusunan Perda didasarkan pada Pasal 136 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal
136 diatur bahwa:
o Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat
persetujuan bersama DPRD.
o Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
o Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas

masing-

masing daerah.
o Perda

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilarang

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
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o Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah
diundangkan dalam lembaran daerah.

•

Bila kita hendak menyusun Perda, hendaknya dibuat menurut Bentuk
yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Tidak Boleh
Bertentangan Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan Kepentingan
Umum;

Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat Setelah

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Atau Berita Daerah.
•

Kewenangan berdasarkan UU pembentukan daerah;

•

Penyerahan urusan pusat kepada daerah;

•

Materi muatan yang diatur:
o Memberi beban kepada masyarakat;
o Mengurangi kebebasan penduduk;
o Membatasi hak-hak penduduk; dan
o Hal lain menurut ketentuan undang-undang.

•

Peran

serta

masyarakat

dalam

Pembentukan

Perda, sangat

diharapkan agar Perda yang berlaku sesuai dengan aspirasi
masyarakat, sebagaimana amanat Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945

“setiap warga negara bersamaan kedudukannya di

dalam hukum dengan baik tidak ada kecualinya”. Dan ditegaskan
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pula

Dalam Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 Tentang Hak Asasi Manusia “ setiap warga negara berhak untuk
turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan
perantara wakil yang dipilihnya, dengan bebas, menurut cara yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”
•

Landasan Penyusunan produk hukum daerah:
o Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan
dasar atau ideology negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang
terkandung dalam pancasila.
o Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan
kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat,
sehingga mempunyai daya mengikat secara efektif (living law).
o Landasan hukum adalah yang menjadi dasar kewenangan
pembuatan peraturan perundang-undangan.
o Landasan politis agar produk hukum yang diterbitkan oleh
pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa
menimbulkan gejala ditengah-tengah masyarakat.

•

Landasan Operasionalnya:
o Alat rekayasa social/pembangunan (law as atoool of social
engerneering)
o Instrument penyelesaian masalah (dispute resolution)
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o Instrument pengatur masyarakat (social control)
o Prediksi langkah ke depan (rechtszekkerheid)
o Kepastian hukum (rechtszekkerheid)
o Kemanfaatan dan keadilan (gerechtigheid)
•

Produk hokum yang dihasilkan berupa Perda yang responsive, bila
disusun berdasarkan aspirasi masyarakat didahului dengan naskah
akademis,

mempergunakan

metode

komunikasi

yang

efektif,

mempermudah sosialisasi, perda dapat diterima masyarakat.
•

Dasar hukum dari pengawasan perda adalah sebagai berikut:
o UU NO. 32 TH. 2004 PASAL 185 S.D. 189
o PP NO. 79 TH. 2005 PASAL 37 S.D. 42
o KEPPRES NO. 40 TH. 2004 TENTANG RANHAM
o PERMEN 53 TH 2007
o SE MDN NO. 188.34/1586/SJ TANGGAL 25 JULI 2006
o SE MDN NO. 188.34/393/SJ TANGGAL 18 FEBRUARI 2008

•

Raperda/Perda dapat dievaluasi sebelum diajukan ke DPRD, setelah
persetujuan bersama (APBD, RTRW, PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH,

DAN

OPD)

atau

setelah

ditetapkan

(semua

PERDA/PERATURAN KDH)
•

Yang

melakukan

evaluasi RAPERDA/PERDA

Provinsi adalah

mendagri, ranham provinsi dan stake holder sedangkan untuk
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PERDA/RAPERDA KABUPATEN/KOTA adalah Gubernur, Ranham
Kabupaten Dan Stake Holder
•

Adapun materi yang dievaluasi adalah Kewenangan, Asas Peraturan
Perundang-undangan, materi muatan, pengetikan, penyusunan,
pengundangan dan penyebarluasan

•

Permasalahan yang sering timbul didaerah adalah kewenangan
bertentangan dengan peraturan per-uu-an yang lebih tinggi, teknik
penyusunan, batas waktu evaluasi, sosialisasi, harmonisasi.

•

Pembatalan RAPERDA/PERDA di dasarkan pada Pasal 158 ayat (2)
UU No 28 Tahun 2009 (rekomendasi Menkeu kpd Presiden melalui
Mendagri), Pasal 185 UU Nomor 32 Tahun 2004 (Provinsi Oleh
Menteri), Pasal 186 Uu Nomor 32 Tahun 2004 (Kabupaten Oleh
Gubernur), Pasal 37, Pasal 38 Pp Nomor 79 Tahun 2005.
Pembatalan Perda oleh Presiden, Raperda oleh Menteri)

•

Namun untuk

RAPERDA APBD, Pajak, Retribusi Oleh Menteri.

Raperda Apbd, Pajak, Retribusi, Tata Ruang Kabupaten/Kota Oleh
Gubernur ( Pasal 39, Pasal 40 Pp Nomor 79 Tahun 2005 )
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B.

Tanya Jawab.
Diskusi yang berkembang :
Session 1

I. Bapak Bayu Universitas Mahasarawah
1. Setiap produk perundang-undangan harus ada nama HAM sehingga
tidak ada bantuan HAM.
Apa yang menjadi penyebab, sehingga produk perundang-undangan
tidak dapat efektif dilaksanakan ?
Apakah dikaitkan dengan adagium setiap warga negara dianggap
mengerti Undang-Undang.
2. Adanya biaya tinggi pembuatan peraturam, diharapkan dapat
dimanfaatkan secara baik.
Bagaimana menyelenggarakannya sehingga efektif bagi masyarakat
supaya tidak menjadi beban ?
3. Dalam membuat peraturan supaya Perguruan Tinggi dilibatkan
sehingga produk yang dikeluarkan tidak didemonstrasi.

II. ARBA – UNTRAM
1. Mengerti penelitian sangat penting dalam pembentukan pearturan
perundang-undangan dan Perda.
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Namun pembuatan peraturan perundang-undangan sering tidak
melibatkan penelitian dari akademisi/profesional, sehingga kajian
tidak berdasarkan nilai-nilai dalam hidup masyarakat.
Bagaimana

bisa

membentuk Perda yang baik

dalam waktu

mendesak, sehingga memberi saran-saran agar dilibatkan akademisi,
sperti misalnya baru-baru ini harus menyusun 7 Raperda di bidang
pertambangan dalam waktu 2 minggu.
2. Pola penelitian dirancang BPHN, pola penelitian ilmiah perlu
diperhatikan.
Untuk membuat Perda dan Perundang-undangan perlu dilakukan
penelitian normatif dan empiris dengan menggunakan 2 metode
tersebut, maka disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
Maka penelitian dilakukan secara empiris dan didukung normatif.

III. Marhaen ( Bagian Hukum )
1. Pola kajian yang harus bagaimana menurut BPHN diterapkan bila
dikaitkan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan.
2. Pembuatan Perda terlalu panjang dan biaya tinggi
Harapan ke BPHN menyusun pola pembahasan yang terlalu panjang
yaitu dari Kabupaten yang sudah digodog kemudian dibawa ke Baleg.
Dalam penyusunan Kaperda supaya sampai ke baleg saja.
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IV. Marpaung ( Biro Hukum Pemprov NTB )
1. Penelitian dan pengkajian sebelum penyusunan Undang-undang
penting di dalam produk-produk peraturan perundang-undangan
karena banyak ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilakukan,
karena tidak didahului dengan penelitian, seperti Undang-Undang lalu
lintas terdapat anjuran untuk siang hari lampu dihidupkan. Hal ini
akan bertentangan dengan semangat globalisasi perlindungan
lingkungan hidup.
2. Pembuatan lembaga hukum terbaik kasus tanah sejak tahun 1996
yang kasasinya diajukan ke MA, para pihak telah bersepakat untuk
berdamai dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu, akan
tetapi dalam kenyataan waktu kasasi-kasasi tersebut akan dicabut
berkasnya tidak diijinkan ke MA dengan alasan tidak hukumnya
demikian juga waktu diajukan ke PN yang menangani semula.
3. Di dalam penyusunan NA, kendala di pemerintahan NA hanya simbol
saja sehingga di DPRD NA tersebut tidak dipergunakan, hanya
formalitas saja.

V. Taufik Rahman ( Baleg DPRD Kota Mataram )
1. Setiap Undang-Undang diharapkan bernuansa HAM, apa kendala
pembahasan Undang-Undang di DPR (Pusat).
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2. Dengan adanya

tuntutan-tuntutan

politik

di DPR,

bagaimana

menyelaraskan antara substansi materi Undang-Undang dan muatan
politis di DPR.
3. Di Mataram ada Perda inisiatif dari pihak eksekutif, dimana apabila
tidak dikaji oleh eksekutif tidak lagi dikaji oleh Baleg.

Session 2

I. H. Munaswin ( Sekretariat DPRD NTB bagian Humas )
1. Kajian Hukum terkait sponsor
Produk hukum yang bagaimana ?
Dan tergantung siapa pimpinan yang tidak terlepas dari biaya dan
kepentingan.
2. Produk Perda ( Politik ) diharapkan dapat memberikan nilai dan
manfaat pada masyarakat.
Peran Sekretariat DPR perlu diteliti dalam memberikan dukungan
penyusunan Perda.

II. Wayan ( Dinas Perhubungan )
1. Apa bukti hasil penelitian empiris terkait dengan penyusunan UndangUndang No.22/2009 tentang lalu lintas.
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2. Dalam suatu Undang-Undang menyatakan 2 materi perhubungan,
sehingga ada dualisme kewenangan eks di dalam Undang-Undang
lalu lintas tersebut.
3. Rambu-rambu dalam pengaturan keselamatan lalu lintas dibiayai oleh
Departemen Perhubungan, tetapi setelah Undang-Undang tersebut
berlaku,

kewenangan

Peraturan

Perhubungan

hanya

20%

,

sedangkan polisi mendapat kewenangan yang lebih besar yaitu 80%.

Jawaban Session 1 :

I. Bapak Azis
1. Terkait masalah materi Undang-Undang, BPHN dengan para ahli
memberi masukan problematika, sedangkan DPR memberikan
masukan unsur-unsur politisnya.
2. Hambatan terjadi dalam pembahasan di DPR. BPHN bersama
Departemen terkait menyusun prolegnas lima tahun dari 70 RUU
yang dijadwalkan per tahun, hanya 14 RUU dapat digolkan, padahal
di tahun 2010 terdapat 247 RUU. Politik dalam pembahasan RUU
terlalu bernuansa politis dan sering mengabaikan kepentingan
hukum, seharusnya aspek politik hukum saling melengkapi.
3. Mensosialisasi pola penelitian hukum dan pengkajian

hukum,

sehingga diharapkan ada kesamaan persepsi penyusunan pola di
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lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil). Karena hampir
70% bekerja di BPHN dan di Kanwil-Kanwil.
4. Terjadi persaingan dalam mendapatkan PAD antar daerah, sehingga
masyarakat mengeluh karena hampir semua bidang dikenakan pajak.
5. Masalah mengapa Undang-Undang tidak efektif, karena aspirasi
masyarakat tidak tercermin, padahal pembuatan sebuah UndangUndang + 50 milyar.

II. Mosgan Situmorang
1. Dihubungkan dengan tidak efektifitasnya suatu Undang-Undang,
penegakan hukum, budaya hukum juga perlu selain substansi hukum,
misalnya

kasus

korupsi,

peraturannya

sudah

banyak,

tetapi

korupsinya justru semakin berkembang.
2. Biaya penelitian tinggi, apa tidak membebani masyarakat.
Biaya penelitian akan mempengaruhi hasil penelitian, dengan
mengajukan proposal terkait dananya, jadi besar kecilnya biaya
penelitian tergantung pada ruang lingkup materi penelitiannya.
3. Biaya penelitian besarnya relatif.
Penelitian di BPHN + 70 juta s.d 80 juta ( satu penelitian )
Adapun

metode

penelitian

yang digunakan

normatif, sedang

penelitian empiris sangat tergantung dengan biaya penelitian.
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4. Penelitian di Pemda harus dilakukan kerjasama dengan akademisi,
pakar dari bidang tersebut.
5. Penelitian sudah bagus, akan tetapi setelah jadi Undang-Undang
berbeda, karena hukum adalah produk politik, normatif 500an ada
secara akademis sering terjadi kekalahan.
6. Tidak ada spesifikasi perbedaan penelitian dan pengkajian.

III. Bapak P. Marpaung
NA yang sudah dibuat tetapi tidak dipergunakan dalam pembahasan
penyusunan RUU, kemungkinan hal ini adalah karena pembuatan NAnya tidak sesuai dengan persyaratan akademis sebuah NA, sehingga
norma-norma di dalam tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga
tidak dipakai,

misalnya

penetapan

denda

Rp.

500.000,-

dalam

pelanggaran lalu lintas, tetapi tidak dijelaskan normanya mengapa Rp
500.000,-

IV. Bapak Ashari
1. Kerjasama dengan pihak Universitas
Kendalanya antara lain : anggaran biayanya terlalu kecil, sehingga
tidak mencukupi untuk mengikutsertakan Universitas secara resmi
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(dalam pembentukan tim oleh pimpinan universitas ), selain itu SKPD
( pemrakarsa ) langsung kepada pimpinan tidak melalui biro hukum.
2. Di NTB untuk pembahasan Raperda langsung ke paripurna belum
bisa, terkait minimnya anggaran biaya untuk sebuah Perda + Rp.250
Juta, sedangkan anggaran di Pemda Rp.100 Juta.

Jawaban Session 2 :
I. Bapak Mosgan
1. Untuk

pembuat

Peraturan

Perundang-undangan/Perda,

peneliti

BPHN melakukan penelitian secara akademis, sedangkan DPR
secara politis.
2. Pembagian wewenang antara Polisi dan DLLAJR perlu dikaji lebih
lanjut,

memang

banyak

peraturan

perundang-undangan

yang

kadang-kadang mempunyai kewenangan ganda, seperti contoh di
Kementerian Hukum dan HAM mempunyai Rubasan, untuk lembaga
yang mempunyai kewenangan penyimpanan barang bukti, tetapi
kepolisian juga mempunyai tempat penyimpanan barang bukti juga.
Jadi dalam pembuatan Undang-Undang harus jelas diatur pula
sarana/prasarana yang mendukung penegakan Undang-Undang
tersebut.
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Kesimpulan Moderator :

Untuk menghasilkan Peraturan Perundang-undangan yang efektif perlu
dikaji/diteliti secara normatif/empiris sebelumnya, sehingga peraturan
tersebut dapat diterima di dalam masyarakat dan norma-normanya harus
jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.
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LAMPIRAN
1. JADWAL KEGIATAN
2. MAKALAH PENYAJI
3. SURAT KEPUTUSAN KA. BPHN
4. DAFTAR HADIR
5. FOTO-FOTO
6. SERTIFIKAT
7. SURAT-SURAT
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JADUAL ACARA
FORUM DIALOG : “URGENSI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN HUKUM
DALAM PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL”,
Kamis, 26 Mei 2011,
The Santosa Villa & Resort, Lombok, Nusa Tenggara Barat

09.00 – 09.30 :

Pendaftaran Peserta

09.30 – 09.35 :

- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- Pembacaan Doa

09.35 – 09.40 :

Sambutan Ketua Panitia Penyelenggara
Oleh: Heru Wahyono, S.H., M.H. (BPHN)

09.40 – 09.45 :

Sambutan Pembukaan
Oleh: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat

09.45 – 10.00

: Coffee Break

10.00 – 10.30

:

Pemaparan I :
Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam
Pembentukan Hukum dan Peraturan Perundangundangan.
Oleh: Noor M. Aziz, S.H.,M.H.,M.M.
(Kapuslitbangsiskumnas – BPHN)

10.30 – 11.00

:

Pemaparan II :
Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Praktek dan Permasalahannya)
Oleh: Ashari, S.H., M.H.
(Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro
Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat)

11.00 – 11.30

:

Pemaparan III :
Pola Penelitian dan Pengkajian Hukum
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Oleh : Mosgan Situmorang, S.H.,M.H.
(Ahli Peneliti Hukum BPHN)

11.30 – 13.00

:

Tanya – Jawab.

13.00 – 13.15

:

Penutupan.

13.15–Selesai :

Dalam

Makan siang.
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JADUAL ACARA
FORUM DIALOG : “URGENSI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN HUKUM DALAM
PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL”,
Kamis, 26 Mei 2011,
The Santosa Villa & Resort, Lombok, Nusa Tenggara Barat

09.00 – 09.30

:

Pendaftaran Peserta

09.30 – 09.35

:

- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- Pembacaan Doa

09.35 – 09.40

:

Sambutan Ketua Panitia Penyelenggara
Oleh: Heru Wahyono, S.H., M.H. (BPHN)

09.40 – 09.45

: Sambutan Pembukaan
Oleh:
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi
Nusa Tenggara Barat

09.45 – 10.00

: Coffee Break

10.00 – 10.30

:

Pemaparan I :
Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Hukum
dan Peraturan Perundang-undangan.
Oleh: Noor M. Aziz, S.H.,M.H.,M.M. (Kapuslitbangsiskumnas – BPHN)

10.30 – 11.00

:

Pemaparan II :
Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Praktek
dan Permasalahannya)
0leh: Ashari, S.H., M.H. (Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro
Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat)

11.00 – 11.30

:

Pemaparan III :
Pola Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
oleh : Mosgan Situmorang, S.H.,M.H. (Ahli Peneliti Hukum BPHN)

11.30 – 13.00

:

Tanya – Jawab.

13.00 – 13.15

:

Penutupan.

13.15–Selesai

:

Makan siang.

