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Eventually, you will extremely discover a additional experience and achievement by spending more cash.
still when? realize you acknowledge that you require to get those every needs next having significantly
cash? Why don't you try to acquire something basic in the beginning? That's something that will guide
you to comprehend even more around the globe, experience, some places, taking into account history,
amusement, and a lot more?
It is your very own time to be active reviewing habit. accompanied by guides you could enjoy now is drs
arief sidharta m below.
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In the literature on Indonesian legal history, the role of language has been paid scant attention. Even
the replacement of Dutch by Indonesian as the official language of the law, surely a major event for
the work of Indonesian jurists, has not been closely examined. Yet, since the early 1970s, legal usage
and terminology have been the topic of a steady stream of highly critical publications by linguists
and, remarkably, by jurists as well. Their criticism is focused on the heterogeneity of law language
and terminology, and the deviation of legal usage from the official standard language. Government
measures (language courses, law dictionaries) have not allayed this criticism. This study exposes two
fundamental defects in the government measures and in the criticism itself. Firstly, they are grounded
in an instrumental approach to language, an approach that sees language as a mere tool of the jurist,
and as secondary in importance to the conceptual world that is considered law’s core business.
Secondly, they greatly underestimate the impact of the declining knowledge of Dutch upon the
development of Indonesian law language. Massier argues that the law must be viewed as inextricably
bound up with the language in which it is formulated. Consequently, legal training and practice are
examined in this study in terms of language behaviour and conventions, of learning, writing and
speaking the languages of the law. The voice of the law in transition provides a language history of
Indonesian law and its practitioners.
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Controversy on capital punishment in Indonesia.
Arus globalisasi yang kian gencar menerpa kehidupan yang tumbuh di masyarakat, kini menjadi suatu
tantangan tersendiri untuk membentengi diri dari pengaruh buruk yang dapat mengancam persatuan dan
kesatuan bangsa. Kendati demikian, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki dasar negara yang disepakati
adalah Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip untuk mencapai atau mewujudkan tujuan
bernegara. Lima prinsip Pancasila itu mencakup sila atau prinsip, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa;
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat indonesia.
Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau citacita ideal bernegara, yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia;
Meningkatkan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Pancasila lahir pada tanggal 1
Juni 1945, namun habitatnya sudah dipersiapkan jauh sebelum indonesia merdeka, bahkan sejak Dinasti
Syailendra, bangsa Indonesia dengan gotong royong telah menghasilkan karya megah, besar yang
menakjubkan dunia berupa Candi Borobudur. Tidak hanya itu, nilai-nilai lain pun telah berkembang juga
sebelumnya, seperti: nilai kemanusiaan, nilai persatuan-kesatuan, nilai toleransi yang tinggi yang
sudah tumbuh dan berkembang dari masyarakat indonesia yang akhirnya menjadi jiwa karakter dan
kepribadian bangsa indonesia. Di sisi lain, indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum
(rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan (machtsstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem
konstitusi (Undang-Undang Dasar), bukan absolutism (kekuasaan yang tiada batas). Sudah sepantas-nya
pembentukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ruh undang-undang.
Untuk itu, muncullah pertanyaan bagaimana cara menanam-kan ruh Pacasila dalam undang-undang? Jawaban
yang paling sederhana ialah dengan mentransformasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Namun
demikian, jawaban tersebut harus pula dijelaskan secara ilmiah. Untuk itu, penulis uraikan secara
lengkap tahap demi tahap transformasi norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) ke dalam norma
hukum, sehingga pembaca yang budiman secara singkat memahami arti pentingnya Pancasila dalam mengawal
tujuan negara menuju negara yang sejahtera, mandiri, dan terbebas dari pengaruh kekuasaan bangsa lain.
Buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang berguna bagi para legislator, khususnya bagi DPR Ri dan
Pemerintah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan membentuk undang-undang dan pada umumnya bagi
mahasiswa yang hendak mengetahui lebih lanjut mengenai transformasi nilai-nilai Pancasila ke dalam
pembentukan undang-undang serta masyarakatyang ingin memunculkan ide dan gagasan guna mendorong
lahirnya pemikiran baru dalam merefleksikan Pancasila di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan
bernegara. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Buku ini berisi pengetahuan dasar tentang hukum dan ilmu hukum yang dapat menjadi landasan untuk studi
lebih lanjut dalam bidang studi ini. Sesungguhnya penulisan naskah buku ini sudah diselesaikan oleh
para penulis pada tahun 1998. Namun karena beberapa masalah teknis buku ini baru dapat diterbitkan
sekarang. Karena itu isi TAP MPR nomor 4 MPR 1999 tentang GBHN tahun 1999 sampai 2004 belum atau tidak
terakomodasi ke dalam buku ini khususnya dalam Bab terakhir. Adapun materi Pengantar Ilmu Hukum yang
dicakup didalamnya meliputi ilmu hukum positif individu masyarakat dan hukum hukum dan kaidah-kaidah
sosial lainnya hukum dan kekuasaan atau hukum dan sanksi fungsi dan tujuan hukum sumber-sumber hukum
beberapa konsep dasar atau inti dalam hukum menerapkan dan mengembangkan hukum kedudukan pengadilan
atau hukum dalam sistem hukum Indonesia sistem dan tatanan hukum cita hukum Indonesia suatu negara
hukum
Permasalahan yang dikaji dalam buku ini terinspirasi oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh penulis dengan teman sejawat peneliti yang lain yang memfokuskan kajiannya pada permasalahan yang
dihadapi masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam sejak tahun 1996 sampai 2008. Penelitian
Pertama, dengan judul “Dampak Undang-Undang Pemerintahan Desa Terhadap Hak-hak Masyarakat Adat di
Indonesia (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat di Irian Jaya, Kalimatan, Pulau Tual, Pulau Haruku, dan
Nusa Tenggara Timur)”, yang didanai oleh Lembaga Studi dan Hak Asasi Manusia (ELSAM) dan USAID, (1996).
Kedua, penelitian dengan judul “Penguatan Kelembagaan dan Hukum Masyarakat Adat Tengger Dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan” didanai oleh LIPI dan MENRISTEK melalui program penelitian
Riset Unggulan Terpadu, (1999-2001). Ketiga, penelitian berjudul Perlindungan Hukum Sistem Kearifan
Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Mencapai Kedaulatan Pangan (Studi Kasus Pada Masyarakat
Adat Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) yang didanai oleh Program Research
Grant I-MHERE Universitas Brawijaya (2008). Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan
sistem hukum nasional yang sentralistik, hegemonik, ambivalen, dan sangat represif terhadap masyarakat
adat telah menempatkan mereka pada posisi yang kalah, tersisih bahkan teralienasi dalam pergulatan
memperebutkan kuasa hak atas pengelolaan sumberdaya alam. Melalui rangkaian penelitian yang panjang
tersebut (1999-2009), peneliti kemudian ingin mengeksplorasi dan menganalisis lebih lanjut keberadaan
politik hukum ketahanan pangan nasional, keberadaan sistem kearifan lokal masyarakat adat, khususnya
masyarakat Adat Tengger Ngadas dalam pengelolaan sumber daya alam serta hambatan dan tantangan yang
dihadapinya, khususnya dalam mewujudkan keadaulatan pangan dalam sebuah disertasi. Akumulasi hasil
penelitian tersebut, digunakan sebagai dasar pijakan untuk merekonstruksi poltik hukum ketahanan pangan
nasional agar memilki basis yang kuat pada sistem kearifan lokal masyarakat adat.
Prof. Dr. Aloisius Agus Nugroho (Guru Besar Tetap bidang Ilmu Komunikasi Etika Politik Fakultas Ilmu
Administrasi & Bisnis Komunikasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya,juga aktif di Pusat
Pengembangan Etika (PPE) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta) Korupsi adalah dosa negara
modern yang harus dicegah dan diberantas antara lain melalui studi fungsi sosial hak milik dan
Pancasila. Oleh karena itu, buku ini layak dibaca oleh siapa pun, khususnya mereka yang peduli akan
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masa depan bangsa dan negara Indonesia ini. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. (Guru Besar Tetap bidang
Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia,juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,
Tangerang) Buku ini menarik untuk dibaca dan didiskusikan karena banyak memuat masalah ketatanegaraan,
filsafat kenegaraan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah pernyataan penulis, bahwa: Pancasila,UUD
1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan konsep-konsep yang mempunyai arti dan makna yang sangat
berbeda satu sama lain, maka tidak boleh disamaratakan menjadi pilar kehidupan berbangsa dan bernegara
Indonesia. Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Administrasi Negara,
khususnya bidang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu ia juga dikenal sebagai seorang
yang concern di bidang Hak Asasi Manusia, aktif di Lembaga Kajian Hak Asasi Manusia FHUI, juga aktif di
Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia (YPHI). Masyarakat Indonesia saat ini semakin cenderung
individualistis dan materialistis. Individualisme mencuat dari primordialisme kesukuan dan keagamaan,
sementara korupsi semakin menjamur sebagai cirri materialisme. Akibatnya kita jauh dari suasana
kekeluargaan sehingga kita kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi
Supancana, S.H., M.H. (Guru BesarTetap bidang Ilmu Hukum Udara dan Ruang Angkasa Fakultas Hukum
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta) Penerbitan buku Pendekatan Dogmatika Hukum Terhadap
Fungsi Sosial Hak Milik dalam Konteks Negara Huku Pancasila karya Dr. Boli Sabon Max, S.H., M.Hum.
sangat tepat momentumnya di tengah-tengah kecenderungan individualism yang semakin berkembang. Dengan
landasan teoretis dan filosofis yang kuat, kita diajak kembali kepada jati diri bangsa Indonesia, yaitu
Pancasila, dalam memaknai hak milik, agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Mgr. Ignatius Suharyo (Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Gagasan
dan pemaparan mengenai fungsi sosial hak milik merupakan topik yang selalu aktual. Prinsip ini berkalikali ditegaskan dalam Ajaran Sosial Gereja Katolik, misalnya dalam Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis,
no 42 : “Perlulah ditegaskan sekali lagi asas karakteristik ajaran sosial Kristiani; harta benda dunia
ini pada mulanya dimaksudkan bagi semua orang, pada hakekatnya (milik perseorangan) mempunyai fungsi
sosial berdasarkan prinsip bahwa harta benda diperuntukkan bagi semua orang. Semoga dengan membaca buku
ini semakin banyak orang yang memahami, meyakini,dan mewujudkan prinsip ini dalam berjalan bersama
menuju Indonesia yang semakin sejahtera.
Pemerintah Indonesia sudah dengan tanggap memberikan respon kebijakan terhadap perubahan iklim/skema
REDD, baik di dalam rencana pembangunan berupa program pembangunan maupun pelaksananan kebijakannya:
membuat aturan khusus, membentuk lembaga baru dan memberikan alokasi Tapi respon cepat itu tidak
dibarengi dengan pelaksanaan di lapangan. Kesenjangan antara apa yang direncanakan dengan apa yang akan
dilaksanakan memang terlihat. Kesenjangan itu tidak hanya hadir ketika dibandingkan antara perencanaan
dengan implementasi kebijakan, tetapi juga muncul di dalam masing-masing bentuk 3 kebijakan di atas,
terutam dalam hal kebijakan alokasi anggaran. Masalah utamanya tetap klasik: lemahnya koordinasi antar
sektor, manajemen dana yang tidak efesien, kompetisi antar instansi dan antar pemerintahan (pusat –
daerah).anggaran.Respon hadir dalam tiga bentuk: pertama, Pemerintah Indonesia mengalokasikan sumber
daya untuk menciptakan kebijakan yang sama sekali belum dikenal sebelumnya yang semata-mata ditujukan
untuk mengatur hal baru sebagaimana tampak dalam pembuatan aturan dan kelembagaan terkait CDM atau
REDD. Kedua, menyelaraskan kebijakan yang sudah ada dengan prioritas baru pengendalian perubahan
iklim/REDD (misal, penanggulangan kebakaran hutan/lahan). Ketiga, pemerintah tidak mengatur tegas soal
itu, yang bisa ditelusuri dari tidak adanya peraturan perundangan yang mengaturnya, namun kenyataannya
tetap dilaksanakan, seperti dalam soal penerimaan hutang luar negeri. Masalah klasik tersebut dapat
menjadi penghalang besar tanggung jawab negara dalam memenuhi dan melindungi hak-hak masyarakat
adat/lokal, yang menjadi penerima dampak terbesar baik dalam skema REDD. Halangan itu hadir dalam
bentuk pengakuan masyarakat adat masih minim yang terkait dengan soal tenurial masyarakat adat,
pemberian akses yang tidak disertai dengan perubahan kebijakan yang lebih berorientasi kepada
masyarakat adat, termasuk dalam alokasi pemanfaatan hutan, serta pembagian keuntungan dalam skema REDD
yang ditentukan oleh pihak lain dan merugikan.
Dengan adanya Upaya mewujudkan otonomi daerah persoalan hukum pemerintah daerah semakin luas kompleks
dan banyak hal yang perlu dikaji Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah hubungan kewenangan
antara DPRD dengan kepala daerah. Secara historis hubungan kedua lembaga pemerintahan daerah tersebut
mengalami pasang surut dalam periode tertentu DPD lebih dominan dalam periode lain kepala daerah lebih
dominan pola hubungan demikian belum memberikan suatu iklim yang kondusif dalam proses mewujudkan
otonomi daerah di Indonesia. Berpedoman pada kelemahan dari pola-pola yang lalu di masa datang harus
dibangun suatu konsep atau prinsip seimbang setara sederajat dan kemitraan atas semangat check and
balance yang peraturannya dirumuskan secara tegas di UUD 1945 dan dijabarkan di dalam UU tentang
pemerintahan daerah. Manfaat buku ini bagi mereka yang haus akan ilmu antara lain meningkatkan wawasan
intelektualitas dan Wibawa dalam memahami dinamika kehidupan politik dan hukum yang kadang dipikirkan
sangat tidak ideal.
Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara (the founding fathers and mothers) yang merupakan
kristalisasi nilai-nilai sosial dan budaya nenek-moyang masyarakat dan bangsa Indonesia jauh sebelum
Indonesia merdeka. Berbagai nilai positif dari seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagai cikal bakal
bangsa Indonesia terkristalisasi dalam rumusan Pancasila yang berisi nilai-nilai ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila adalah
hanya satu-satunya dan tidak ada pembanding atau tidak ada saingannya dalam negara. Dari dasar negara
itu kemudian penyelenggaraan negara dan pemerintahan dijalankan sesuai dengan nilai dan jiwa yang
dikandung dalam Pancasila. Demikian pula kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seluruh
masyarakat dan bangsa Indonesia diimplementasikan dari nilai-nilai dan jiwa Pancasila. Secara
substansial, Pancasila sudah final sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang sudah selesai
dibicarakan, didiskusikan, bahkan diperdebatkan pada saat penggalian dan perumusannya dalam sidang
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Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Penggunaan Pancasila sebagai dasar negara
dianggap sebagai tindakan yang tepat, sehingga tidak mendirikan negara agama atau negara berdasarkan
agama tertentu. Pancasila akan menaungi seluruh kepentingan masyarakat yang berbeda-beda dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan menunjukkan bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia
menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam pergaulan
masyarakat dan bangsa Indonesia harus selalu dijiwai dan mencerminkan nilai-nilai tersebut. Oleh karena
itu, seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia harus memahami dengan baik nilai-nilai tersebut sebagai
bentuk tanggung jawab dalam menjaga eksistensi dan sekaligus melakukan aktualisasi nilai-nilai
tersebut.
Transfer dana merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat terutama nasabah bank. Seiring
dengan perkembangan teknologi yang mempercepat dan mempermudah transfer dana. Proses transfer dana
dilakukan melalui cara Lalu Lintas Giro (LLG) dan Real Time Gross Settlement (RTGS). Yang memudahkan
nasabah melakukan kegiatan transfer dana. Kegiatan ini bukan tanpa risiko karena oknum tertentu
berkolaborasi dengan internal bank dapat dan telah menyalahgunakan fasilitas yang tersedia.
Penyalahgunaan tersebut berujung pada terjadinya tindak pidana yang merugikan nasabah secara finansial.
Buku ini memaparkan aspek transfer dana, contoh dan analisis kasus sampai dengan penanggulangan serta
bagaimana merespons kejahatan dengan segera. Karya tulis ini cocok dipelajari oleh para praktisi,
akademisi, pelaku bisnis, penegak hukum dan masyarakat khususnya nasabah suatu bank untuk semakin
memahami perihal transfer dana.
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