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Green And Blue Constitution :
Konstitusionalisasi Masa Depan 
Resensi dari Buku “Green and Blue Constitution :
Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara

 Indonesia dikenal sebagai negara yang besar 
dan luas, terutama dalam bidang pertanian, dimana di 
negara khatulistiwa ini kaya akan keanekaragaman 
hayati yang sangat melimpah dan langka, tentu saja 
hal ini sangat berpeluang mengalami dampak dari 
terjadi perubahan iklim global sehingga menyebabkan 
rawan terjadinya bencana alam. Kebijakan                      
pemerintah yang mulai dikembangkan melalui dua 
tahap perkembangan, yaitu gelombang politik            
legislasi dan konstitusionalisasi kebijakan lingkungan, 
meliputi lingkungan hidup di darat, laut, dan di udara. 
Dibutuhkan beberapa langka yang dapat di ambil 
untuk memecahkan masalah lingkungan hidup,         
misalnya melakukan pembangunan berkelanjutan 
yang memperhatikan aspek lingkungan demi                 
keberlanjutan bumi, kehidupan manusia, hewan,     
tumbuhan, dan spesies lainnya guna menciptakan ide 
dan terminologi terbaru mendukung lingkungan yang 
lebih kondusif untuk masa mendatang. Terdapat dua 
gagasan tentang terminologi yang masih harus dikaji 
secara mendalam, yaitu green constitution atau        
konstitusi hijau yang dapat diartikan sebagai metode 
dalam melakukan konstitusionalisasi norma hukum 
lingkungan untuk masuk ke dalam sebuah konstitusi, 
dan blue constitution atau konstitusi biru adalah 
gagasan yang digali dengan memperluas                        
pemahaman konsep wilayah negara berdaulat              
Indonesia, dimana “wilayah” tidak hanya mencakup 
daratan dan perairan, tetapi juga ruang udara, ruang 
angkasa dalam kerangka ini sangat penting adalah 
konstitusionalisme nasional Indonesia berdasarkan 
Pancasila.
 Konsep konstitusi hijau dan konstitusi biru hadir 
sebagai jawaban atas maraknya masalah degradasi 
lingkungan. Kehadiran mereka tidak             terlepas dari 
perkembangan pemahaman terhadap krisis         
lingkungan, yang tidak lagi dilihat sebagai        persoalan 
tersendiri tetapi juga mengakar dalam struktur politik. 
Pemecahan masalah ini tentunya dengan                      
memasukkan aspek perlindungan lingkungan hidup

ke dalam struktur politik, yaitu bahwa kekuasaan atau 
kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang 
tercermin dalam konsep hak asasi manusia untuk 
kebaikan dan kesehatan pada lingkungan. Inti dari 
konsep konstitusi hijau dan konsitusi biru tidak boleh 
ditekankan hanya semata-mata konstitusionalisasi 
norma hukum lingkungan untuk meningkatkan            
perlindungan terhadap lingkungan hidup. Hal ini harus 
dimaknai lebih dari sekedar konstitusionalisasi norma 
hukum lingkungan, seperti dengan memanfaatkan 
kemampuan konstitusi sebagai suatu instrumen yang 
mengatur relasi politik fundamental suatu negara untuk 
menciptakan struktur politik yang ramah lingkungan.
 Pembahasan dalam buku ini cukup unik karena 
memuat pandangan-pandangan kontemporer 
tentang pentingnya konstitusi hijau dan konstitusi biru 
dengan konsep ekokrasi. Dengan membaca buku ini 
pembaca akan memahami landasan konseptual isu 
lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Namun, 
buku ini menyajikan konstitusi hijau dalam konsep yang 
agak abstrak, karena hanya membahas konstitusi hijau 
pada tataran konstitusional. Terlepas dari kelebihan 
dan kekurangan, buku ini sangat layak untuk dibaca 
oleh semua kalangan. Segera temukan buku ini          
Perpustakaan KPK.
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Effectiveness of anti-corruption counseling with
psycho-religious approach to develop student integrity character
Radhiya Bustan, Liana Mailani

The experience of online learning during the Covid-19 pandemic led to an increase in 
cases of deception by high school students. For this reason, providing                                   
psycho-religious-based anti-corruption counseling to develop integrity and character 
values is one way to prevent corruption. The subjects of this study were 25 students of the 
student council (OSIS) at State Senior High School 1 Sukatani, West Java. This research 
was conducted with a mixed research method. Based on qualitative and quantitative 
data analysis, it obtained data showing that anti-corruption counseling with a 
psycho-religious approach through lectures, discussions (FGD), case studies, watching 
movies, creating e-flyers and presentations, as well as drafting action plans, can be 
effective to develop student integrity values. This program can be a model for preventing 
corruption in senior high schools, which can be carried out with either offline or online 
methods.

Imposition of the death penalty for
corruptors in Indonesia from a utilitarian perspective
Ahmad Mukhlish Fariduddin, Nicolaus Yudistira Dwi Tetono

Controversy regarding the death penalty in Indonesia is never-ending, particularly with 
regard to its application for crimes of corruption. This study offers a reflective analysis 
based on a utilitarian paradigm, which sees beneficiaries as a justification for the          
enactment of the law. Utilitarianism is used as an analytical tool because corruption is 
directly linked to state finances, meaning that legal sanctions must be enacted to ensure 
public benefit. The result of this study shows that the benefit generated by enacting the 
death penalty is unimpactful, whilst the costs are high, meaning that the imposition of 
the death penalty for corruptors is not proportionate according to a utilitarian                 
perspective and a cost and benefit analysis.
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Buku ini menyuguhkan kekayaan data, ketajaman analisis, 
dan untaian refleksi perihal kepentingan, kekuatan, 
pemikiran dibalik krisis ekosistem.

Di Balik Krisis Ekosistem: Pemikiran Tentang
Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Hal yang dipaparkan dalam buku ini adalah bagaimana MK 
membangun budaya kerja baru untuk menjadikan MK 
sebagai lembaga peradilan yang terpercaya dengan pola 
kerja dan budaya kerja yang berbeda dengan lembaga 
lainnya.

Indonesia Constitutional Court
and Living Constitution

Dalam buku The Power of Coaching ini, rahasia 
pendekatan coaching diulas secara lengkap, mulai 
dari perbedaan coaching, counseling, dan          
mentoring sampai kepada teknik coaching dengan 
pendekatan IGROWA.

The Power of Coaching: Melejitkan
Potensi Menggapai Kesuksesan dan
Kebahagiaan
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Salah satu hal yang mendasar dari setiap putusan          
Mahkamah Konstitusi adalah terkait implementasi              
putusannya. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi 
bukanlah institusi yang memiliki paratus untuk memastikan 
penerapan putusannya.

Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah
Konstitusi: Polemik Penentuan Ibukota
Kabupaten Maybrat

Perkembangan hukum ketenagakerjaan dan analisis 
difokuskan kepada Undang-Undang bidang              
Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia adalah kajian 
utama buku ini. 

Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan
dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional
Pekerja/ Buruh di Indonesia

Dengan tema artikel yang beragam, mulai dari partai 
politik, pembentukan peraturan perundang-undangan, 
pemakzulan presiden, kewenangan lembaga 
peradilan, pengujian konstitusionalitas, otonomi Papua, 
Mahkamah Konstitusi, sistem noken, korupsi dan  
kekuasaan, lembaga negara, sengketa pilkada, hingga 
sistem outsourcing.

Argumentum in Constitutum: Kapita
Selekta Pemikiran Hukum dan Konstitusi
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