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Dua Lokasi Yang “diusahakan” jangan sempat menginap ketika Masa Hidup
1. Rumah Sakit;

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

2. Hukum

Aristoteles pernah melontarkan pendapat Ubi Societas Ibi Ius yang berarti di mana ada suatu masyarakat, maka
di situ terdapat hukum.
Menurut Van Apeldoorn, hukum harus bisa menjelaskan gejala sosial di masyarakat Hukum itu hadir di tengahtengah masyarakat, dengan maksud untuk menertibkan masyarakat.
Artinya hukum itu berperan di dalam masyarakat. Hukum itu mengatur hubungan hukum masyarakat.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun
1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara. Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun
2005 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara.

UU 18 tahun 2012 tentang Pangan
mengatakan bahwa Penyelenggaraan
Pangan dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia yang
memberikan manfaat secara adil,
merata, dan berkelanjutan berdasarkan
Kedaulatan Pangan, Kemandirian
Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Peraturan Presiden
Nomor 74 Tahun 2013
tentang Pengendalian
dan Pengawasan
Minuman Beralkohol

UU 1 tahun
2011 tentang
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

UndangUndang
Nomor 44
Tahun 2008
tentang
Pornografi

Untuk memastikan pengemudi tetap dalam kondisi bugar selama
berkendara, pemerintah sudah membuat peraturan yang tertuang dalam
undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 90 ayat 2,3 dan 4 UU
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan itu mengatur batas waktu mengemudi, yaitu aktivitas mengemudi
paling lama delapan jam dalam satu hari. Dan kedua, pengemudi wajib
beristirahat minimal 30 menit sekali setelah menempuh perjalanan selama
empat jam.

• KUHPerdata Bab Kesatu Pasal 2 menyatakan bahwa:
“Anak Yang Ada Dalam Kandungan Seorang Perempuan, Dianggap Sebagai Telah
DiLahirkan, Bilamana Juga Kepentingan Si Anak Menghendakinya.”

Juncto
• Pasal 836 KUHPerdata menegaskankan bahwa:
• “Dengan Mengingat Akan Ketentuan Dalam Pasal 2 Kitab Ini, Supaya Dapat
Bertindak Sebagai Waris, Seorang Harus Telah Ada, Pada Saat Warisan Jatuh
Meluang.”

• Bagaimana Hukum Memberi Dampak Pada Perjalanan Kehidupan Kita ?
• Tiada Detik, Menit, Hari, Tanpa Hukum
• Hukum merupakan Peraturan berupa Norma dan Sanksi yang dibuat
dengan tujuan Mengatur Tingkah Laku Manusia untuk menjaga
Ketertiban, Keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.

• Jangan lupa , negara ini berdiri dengan dasar konstitusi yang kuat
• Negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan.
• Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk kewenanganwenangan.
• Hingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan
dalam kehidupan bermasyarakat.
• Salah satu bentuk tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar
1945 yang menyangkut segala aspek kehidupan.
• Hak untuk bekerja, memperoleh pendidikan, hingga kebebasan
berpendapat semuanya tercantum disitu.
• Nah, kita bisa mulai mempelajari hukum dengan memahami UUD
1945.

• Ingat, sejak kita lahir pun ada prosedur-prosedur hukum yang harus dilakukan
• Untuk lebih mengingatkan bahwa memahami hukum itu penting yaitu prosedur
hukum sudah diatur bahkan sejak kamu lahir. Mulai dari kita lahir bahkan kita
sudah mendapatkan proses pelayanan hukum salah satunya dalam mengurus
akta kelahiran.
• Hal itu termasuk saat kita akan memulai masuk kerja bahkan menikah
• Dalam kehidupan dewasa, memahami ketentuan hukum cukup penting.
Misalnya saja dalam mencari pekerjaan kita sudah mendapatkan kepastian
aturan melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah mengatur hak dan
kewajiban kita dalam bekerja.
• Jangan sampai kita tidak tahu aturan kerja di kantor kita sesuai atau tidak ya
dengan aturan yang sudah ada.
• Menikah yang menjadi “impian” bagi para kaum muda juga tidak luput ya.
• Meski aturan agama menjadi dasar utama, tetapi dengan memahami panduan
secara hukum nasional membuat segala urusan menjadi lebih mudah.

• Paham hukum otomatis membuat kita lebih sadar untuk taat pada aturan
• Tujuan utama adanya hukum tentu saja supaya keteraturan dalam masyarakat
menjadi tertata.
• Memahami hukum baik secara umum maupun secara khusus bakal membuat rasa
kesadaran kita meningkat.
• Hal tersebut tentu saja bakal membuat kita mengerti karena dalam setiap aturan
terdapat yang memiliki akibat bila dilanggar.
• Ya, meski pun begitu jangan semata-mata mematuhi aturan karena takut
mendapatkan sanksi jika melanggar ya!
• Lakukan karena memahami ada tujuan dari dibuatnya aturan tersebut.
• Memahami hukum sejatinya bukanlah sesuatu yang rumit
• Sejatinya semua ilmu adalah sama yang perlu dipahami setahap demi setahap.
• Ilmu hukum khususnya dalam praktik di kehidupan kita juga perlu dipahami secara
setahap.
• Jika mempelajari ditambah dengan melihat contoh dan praktek di kehidupan nyata
justru akan semakin seru untuk ditelusuri.

Kenapa Hukum

• Covid-19 Menggila di India, Warga Antre dan Rela Bayar Berapapun demi Tabung
Oksigen
• INDIA terus dilanda gelombang besar infeksi virus corona dan kematian
akibat COVID-19. Warga putus asa karena langkanya pasokan oksigen, sementara api
dari pembakaran jenazah terus berkobar.
• Angka terbaru COVID-19 yang dilaporkan India termasuk 349.691 kasus baru yang
terkonfirmasi selama satu hari terakhir, sehingga total kasus di negara itu menjadi
lebih dari 16,9 juta, menjadikannya yang kedua terbesar setelah Amerika.
• Kementerian Kesehatan India melaporkan 2.767 kematian lainnya dalam 24 jam
terakhir, menambah kematian akibat COVID-19 di India menjadi 192.311.
• Para ahli mengatakan jumlah kematian mungkin banyak yang tidak terhitung, karena
tidak termasuk kasus yang dicuriga, dan banyak kematian akibat infeksi tersebut
dikaitkan dengan penyakit yang sebelumnya diderita.
(Nara sumber: https://news.okezone.com/read/2021/04/26/18/2400657/covid-19-menggila-di-india-warga-antre-dan-rela-bayar-berapapun-demi-tabung-oksigen)

Hukum Positif tidak di indahkan maka Hukum Alam ikut Bereaksi
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Thank you for listening

