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President’s speech 2018-2019 (Marcon, Putin, Jokowi + Trumph)

Dalam bidang pertahanan-keamanan kita juga harus tanggap dan siap. 
Menghadapi perang siber. Menghadapi intoleransi, radikalisme, dan terorisme, 
serta menghadapi ancaman kejahatan-kejahatan lainnya baik dari dalam maupun 
luar negeri yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita
Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus. 
Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus 
diselaraskan, disederhanakan, dan dipangkas.
Namun demikian, kita juga harus tanggap terhadap tantangan baru yang belum 
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pemanfaatan teknologi yang merusak keadaban bangsa, yang 
membahayakan persatuan dan kesatuan, yang membahayakan demokrasi, harus 
kita atur secara terukur.
Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan 
penyalahgunaan data.
Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak.
Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan hak warga negara atas data pribadi 
harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi!!
Sekali lagi, inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat, serta 
melindungi kepentingan bangsa dan negara.

The free world must embrace its national foundations.  

It must not attempt to erase them or replace them.

Looking around and all over this large, magnificent 

planet, the truth is plain to see: If you want freedom, 

take pride in your country.  If you want democracy, 

hold on to your sovereignty.  And if you want peace, 

love your nation.  Wise leaders always put the good 

of their own people and their own country first.

The future does not belong to globalists. The future 

belongs to patriots.  The future belongs to sovereign 

and independent nations who protect their citizens, 

respect their neighbors, and honor the differences 

that make each country special and unique.

Globalist vs Nationalist ..?



Internasionalisasi Pendidikan 
ataukah Perguruan Tinggi …?

1. Bagaimana pemahaman para 

Pimpinan Fakultas Hukum PTN-BH 

perihal internasionalisasi program 

studi sebagai respon dari kebijakan

kampus merdeka yang dicanangkan

oleh Mendikbud? 

2. Bagaimana bentuk dan orientasi

internasionalisasi pendidikan tinggi

hukum di Indonesia yang sesuai

dengan nilai-nilai Indonesia dan 

adaptif terhadap nilai-nilai global?

Internasionalisasi ImprealismeWesternisasi

 Modersinasi ….? 
Bahasa menunjukan bangsa ..?

Lain ladang lain belalang …?



Amanat Konstitusi vs Imprealisme ?
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala 

bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus 
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan 
perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah 
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa 
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang 
kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, 
adil dan makmur. 

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan 
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan 
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan 
dengan ini kemerdekaannya.  

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 
UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam 
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ps.1 UUD 1945

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang 

berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

Apakah Hukum panglima Supremasi Hukum ?

National Legal 

System:

- Subtance 

- Structure

- Legal Culture

- Informasi Hukum?



BAB XIII Pendidikan & Kebudayaan ****)
• Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara serta dari aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi 

kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilainilai agama 

dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

Seperti apakah Bangsa dan Negara Indonesia di masa depan ? 

• Learning to know

• Learning to Do

• Learning to Be

• Learning to Live 

Together

With the great benefits of globalization 

come also some global risks, 

including:[2]

• Rising income and wealth disparity

• Rising of populisms and nationalisms

• Technological disruption

• Weakening of mechanisms of global 

cooperation among states.

• Global environmental risks.



Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan

demi kesejahteraan umat manusia. **)

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun

masyarakat, bangsa dan negaranya. **)

Pasal 28I

(1)  Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)

(2)  Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)

(4)  Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah. **)

(5)  Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka 

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.**)

Pasal 32

(1)  Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat 

dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****)

(2)  Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. ****)

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar 

kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional. ****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)



Dinamika Pendidikan Tinggi Hukum Nasional

Reformasi

(1998)

Rechtschool

(1909)

• 1400’s UU
• 4400’s PP
• 4400’s Perpres
• 34 Kementrian
• 40 LPNK, 80 LNS
• 34 Provinsi
• Daerah
• Desa

Sumpah Pemuda
(1928)

Proklamasi
(1945)

Rechthogesschool

(1924)

STIH 1948

Omnibus vs Kodifikasi ..?

Cerdas + bijak Internal + eksternal

Sarjana yang sujana bermanfaat





Pasal 50 UU 12/2012 Pendidikan Tinggi
(1) Kerja sama internasional Pendidikan Tinggi merupakan proses interaksi dalam

pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam

pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.

(2) Kerja sama internasional harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling

menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai

kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

(3) Kerja sama internasional mencakup bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian

kepada Masyarakat.

(4) Kerja sama internasional dalam pengembangan Pendidikan Tinggi dapat dilakukan, antara

lain, melalui:

a. hubungan antara lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia dan lembaga Pendidikan 

Tinggi negara lain dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu;

b. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal pada Perguruan Tinggi di 

dalam dan di luar negeri; dan

c. pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri.

(5) Kebijakan nasional mengenai kerja sama internasional Pendidikan Tinggi ditetapkan

dalam Peraturan Menteri.



Dasar Hukum

Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke-empat
“… dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa …”

Pasal 31 UUD 1945
(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan

pemerintah wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

Pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang

UU Sisdiknas 20/2003
Menimbang bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin
pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi
dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan
sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global
sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana,
terarah, dan berkesinambungan.

Pasal 3 
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.

Program Nawacita Kelima
Peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia

KAMPUS MERDEKA

Pembukaan program studi baru

- Permendikbud 7/2020 tentang Pendirian,

Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian,

Perubahan, Pencabutan Izin PTS

- Permendikbud 5/2020 tentang Akreditasi

Program Studi dan Perguruan Tinggi

Sistem akreditasi perguruan tinggi

- Permendikbud 5/2020 tentang Akreditasi

Program Studi dan Perguruan Tinggi

PTN-BH

- Permendikbud 4/2020 tentang Perubahan PTN

menjadi PTNBH

- Permendikbud 6/2020 tentang Penerimaan

Mahsiswa Baru Program Sarjana pada PTN

Hak belajar tiga semester di luar program studi

- Permendikbud 3/2020 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi

Sumber: https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/merdeka-belajar



Kebijakan Merdeka Belajar

• Kebijakan Merdeka Belajar –
Kampus Merdeka merupakan
wujud pembelajaran di PT yang
otonom dan fleksibel sehingga
tercipta kultur belajar yang
inovatif, tidak mengekang, dan
sesuai dengan kebutuhan
mahasiswa.

• Program hak belajar tiga semester
di luar program studi adalah untuk
meningkatkan kompetensi lulusan,
baik soft skills maupun hard skills
agar siap dan relevan dengan
kebutuhan zaman. Program
experiential learning diharapkan
dapat memfasilitasi mahasiswa
mengembangkan potensi sesuai
dengan passion dan bakatnya.

• Dosen berperan penting sebagai
penggerak dengan memfasilitasi
pembelajaran mahasiswa secara
independen.

Sumber: Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI



Permen Dikbud 3/2020
Pasal 18 

(1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:

a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai

masa dan beban belajar; atau

b.    mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan 

beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses 

Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses 

Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:

a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan

Pembelajaran di dalam Program Studi;

b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan

Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan

c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester 

merupakan:

1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;

2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; 

dan/atau

3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.



➔ 2020 - ….?
Kurikulum 2002 Kurikulum KBK



Menurut Coper (2012), mantan Dekan FH Australian National University 10 unsur internasionalisasi FH :

10 unsur internasionalisasi

Kurikulum Bagaimana memformat kurikulum yang mengakomodir perkembangan

internasional? Contoh: melalui MK Perbandingan Hukum & Hukum Kawasan

Pertukaran mahasiswa Apakah sudah terdapat skema yang memungkinkan inbound & outbound secara

massif? Bagaimana skema Kampus Merdeka berperan di dalamnya?

Program mahasiswa Kunjungan ke lembaga internasional/kampus LN untuk mendapatkan first hand 

knowledge; contoh ke Singapore International Arbitration Centre, Kantor PBB di 

Thailand dsb.

Profil mahasiswa Apakah mahasiswa LN yang sedang studi tersegregasi dengan mahasiswa DN? 

Harus ada program-program pendukung untuk blending in secara budaya & 

pergaulan

Kesempatan karir Kesempatan karir tidak hanya diarahkan untuk institusi DN saja tetapi juga di LN; 

apakah perlu mengenalkan skema bar exam di negara masing-masing bagi lulusan

hukum?

Profil fakultas Bagaimana staf pengajar asing dapat diterima & dimanfaatkan keilmuannya?

Kolaborasi riset Riset kolaborasi sudah cukup lazim, namun perlu ditingkatkan adalah luaran

publikasinya

Program kunjungan (inbound) Contoh di UI terdapat skema RESOLV untuk mengakomodasi peneliti/dosen LN 

untuk tinggal selama 2 minggu di Indonesia

Jaringan lembaga secara

global

Pengembangan jaringan & outreach melalui konferensi internasional

Benchmarking internasional Melalui ranking & penliaian QA yang berlaku





KODIFIKASI HUKUM INDONESIA

Code 1    Ketentuan Umum

Code 2   Tujuan, Asas, Dan Ruang Lingkup

Code 3    Bentuk Dan Kedaulatan Negara

Code 4    Majelis Permusyawaratan Rakyat

Code 5    Kekuasaan Pemerintahan Negara

Code 6    Kementerian Negara

Code 7    Pemerintahan Daerah

Code 8    Dewan Perwakilan Rakyat

Code 9    Dewan Perwakilan Daerah

Code 10  Pemilihan Umum

Code 11   Hal Keuangan

Code 12   Badan Pemeriksa Keuangan

Code 13   Kekuasaan Kehakiman

Code 14   Wilayah Negara

Code 15   Warga Negara Dan Penduduk

Code 16   Hak Asasi Manusia

Code 17   Agama

Code 18   Pertahanan Dan Keamanan

Code 19   Pendidikan Dan Kebudayaan

Code 20   Perekonomian Nasional

Code 21   Kesejahteraan Sosial & Pelayanan Publik

Code 22   Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Code 23   Perubahan Undang-Undang Dasar Dan Peraturan Perundang-Undangan

Code 24   Hukum Pidana

Code 25   Hukum Perdata

Code 26   Hukum Administrasi Negara

Code 27   Hukum Acara

Code 28   Hukum Internasional

Code 32   Adat Dan Kearifan Lokal

Code 33   Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kodifikasi & Kompilasi

Notes:

Compilation is the 

organizing of existing 

ordinances, usually by 

subject matter, and then 

placing the ordinances in 

chronological order within 

each subject. Compilation 

is the first step in 

codification.



Terima Kasih • Mata => horizon

• Lampu => idea

• Senyum => Optimism

• IC/processor => ICT

• Web & Hub => 

geostrategic 

Nusantara
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