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ABSTRAK 

 

 

Perkembangan teknologi era revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh terhadap   

pendidikan tinggi hukum,  karena dalam era disruptive innovation  saat ini  

mendorong sistem otomatisasi dalam berbagai proses aktivitas melalui  digital online, 

termasuk dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu merupakan suatu keniscayaan 

untuk mendesain kurikulum  perguruan tinggi hukum, yang meliputi: capaian 

pembelajaran berbasis sikap harus tetap dipertahankan, berbasis kemahiran dan 

ketrampilan hukum dengan pemanfaatan digital online, serta pembelajaran berbasis 

interdisiplin, multidisiplin dan transdisiplin. Implikasinya perlu penguatan metode 

pembelajaran berbasis penelitian riset unggulan dengan kolaborasi antara Dosen 

dengan Mahasiswa serta metode pembelajaran bersifat hybrid. 

 

Kata Kunci: Desain Kurikulum,  Pendidikan Tinggi Hukum, Tantangan Era Revolusi 

4.0 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Pembangunan bagi suatu bangsa pada hakikatnya merupakan proses 

modernisasi atau proses pembinaan bangsa (nation building) dalam berbagai aspek 

kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, hukum, politik maupun pertahanan 

keamanan. Atas dasar hal ini, Lili Rasjidi mengemukakan bahwa pembangunan sering 

diartikan sebagai penyelenggaraan perubahan terhadap suatu masyarakat beserta 

lingkungannya.1 

                                                
1 Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 

1993, hlm. 119. 
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Dalam konteks yang demikian, maka pembangunan bidang pendidikan adalah 

merupakan conditio sine quanon sebagai amanat Pembukaan UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan salah satu tujuan Nasional Indonesia adalah 

“mencerdaskan kehidupan bangsa”2, karena pendidikan juga mempunyai fungsi 

sebagai social machine, yang bertanggungjawab untuk merancang masa depan anak.  

Implementasi dari tujuan nasional dimaksud, maka secara yuridis 

konstitusional terdapat beberapa amanat penyelenggaraan pendidikan dalam Pasal 31 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diturunkan ke dalam 

berbagai pranata hukum lainnya. Pendidikan sendiri dalam Undang-undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang tersebut, secara eksplisit 

menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tujuan berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Berdasarkan realitas tersebut, maka fungsi pendidikan tidak hanya berkaitan 

dengan pembinaan peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan intelektual 

                                                
2 Tujuan Nasional Indonesia dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,  memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi dan keadilan sosial.   
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(intelligence quotient) yang merupakan kecerdasan otak untuk memahami melalui 

berpikir logis dan rasional, tetapi juga pembinaan kecerdasan emosional (emotional 

quotient) yang berkaitan dengan kecerdasan perasaan (hati) untuk memahami situasi, 

serta kecerdasan spiritual (spiritual quotient) sebagai kecerdasan yang berkaitan 

dengan perasaan keagamaan (ruhiyah) untuk mengubah situasi.3 

Hal yang demikian  memberi gambaran bahwa  dalam sistem pendidikan 

nasional, pendidikan tidak hanya sebatas menyampaikan pembelajaran dalam ranah 

kognitif atau mentransfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga dalam pembentukan 

kepribadian peserta didik yang menyangkut aspek afektif (sikap) dan psikomotor 

(tingkah laku) merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan, sehingga 

menghasilkan output yang  dapat menciptakan  peserta didik yang handal secara 

intelektual serta memiliki sikap mental dan perilaku yang baik. 

Hafid Abbas dalam hubungan ini mengemukakan, terdapat problematika 

dalam dunia pendidikan, outputnya secara keseluruhan amat menyedihkan. Kenyataan 

ini mengindikasikan  adanya proses pelapukan pengelolaan pendidikan nasional, 

bahkan sejak beberapa tahun terakhir terlihat kecenderungan yang membahayakan:4 

Pertama, pendidikan nasional kelihatannya gagal berkontribusi bagi kemajuan 

keilmuan dan peradaban modern. Sejak 1985 hingga 2007, penetapan hak atas 

kekayaan intelektual di seluruh perguruan tinggi Indonesia hanya 419 dengan jumlah 

perguruan tinggi mendekati 4.000. Singapuran dengan 5 (lima) perguruan tinggi 

negeri dan beberapa swasta menyumbangkan 10.000 hak paten. Di peringkat pertama 

Jepang dengan sekitar 440.000 hak paten, disusul Amerika Serikat dengan sekitar 

390.000 hak paten, lalu diikuti, China, Korea dan Jerman. 

                                                
3 Muhammad Albani, Anakku Jadilah Penyejuk Hatiku,  Zamzam Mata Air Ilmu, Solo, 2011, hlm 22.  
4 Hafid Abbas, Anggaran dan Pelapukan Pendidikan, Kompas, Sabtu, 26 Januari 2013, hlm. 7. 
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Kedua, pengelolaan pendidikan kelihatannya gagal melahirkan anak-anak 

bangsa yang jujur dan berakhlak mulia. Studi oleh The Political and Economic Risk 

Consultancy menunjukkan, pada awal reformasi (1999) Indonesia negara paling korup 

di Asia dengan skor 9,91 mengungguli India (9,1), China (9,0) dan Vietnam (8,5). 

Yang paling bersih adalah Singapura, dengan skor 1,55, disusul Hongkong (4,06) dan 

Jepang (4,25). Bahkan pada 2011 kembali lagi mencapai 9,25 mengungguli India dan 

Filipina, meski pada 2007 terjadi perbaikan dengan skor 7,98. Lebih memprihatinkan 

lagi berdasarkan data Indonesia Corruption Watch melaporkan sektor pendidikan kini 

menempati urutan teratas angka korupsinya, disusul sektor keuangan daerah dan 

sektor sosial kemasyarakatan. 

Ketiga, pendidikan nasional tidak terlihat dampaknya pada peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia bangsa. Laporan UNDP 1998, Indeks Pembangunan 

Manusia Indonesia di urutan ke-103. Dua tahun kemudian terus bergerak menurun ke-

109. Sebaliknya Singapura menanjak dari urutan ke-34 menjadi urutan ke-24. Bahkan 

Vietnam menanjak dari urutan ke-121 jadi ke- 108, sehingga melampaui Indonesia. 

Keadaan ini terus memburuk, pada 2011 dan 2012 Indonesia di posisi  ke-124 dari 

187 negara di dunia, amat jauh tertinggal dari negara-negara tetangga. 

Keempat, pendidikan nasional kelihatannya gagal berperan sebagai perekat 

kohesi sosial masyarakat Tanah air kita yang di kenal keiandahan alamnya bagai 

zamrud khatulistiwa, dikenal pula dengan nilai-nilai warisan budayanya yang tinggi, 

tetapi lebih satu dekade terakhir ini justru seringkali dihiasi kerusuhan sosial, 

anarkisme, dan berbagai tindakan kejam lainnya.  

Memperhatikan realitas yang demikian, dan apabila dihubungkan dengan 

perkembangan teknologi yang semakin maju, dunia saat ini telah memasuki era 
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revolusi industri 4,0 yang berorientasi pada pola digital economy, artificial 

intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena 

disruptive innovation.  

Dalam hubungan ini, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Menristekdikti) Mohamad Nasir menjelaskan sebagai berikut: 

Berdasarkan evaluasi awal tentang kesiapan negara dalam menghadapi 

revolusi industri 4.0 Indonesia diperkirakan sebagai negara dengan potensi 

tinggi. Meski masih di bawah Singapura, di tingkat Asia Tenggara posisi 

Indonesia cukup diperhitungkan. Sedangkan terkait dengan global 

competitiveness index pada World Economic Forum 2017-2018, Indonesia 

menempati posisi ke-36, naik lima peringkat dari tahun sebelumnya posisi ke-

41 dari 137 negara. Tetapi jika dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan 

Thailand, kita masih di bawah. Tahun ini global competitiveness index 

Thailand di peringkat 32, Malaysia 23, dan Singapura ketiga. Beberapa 

penyebab Indonesia masih kalah ini karena lemahnya higher education and 

training, science and technology readiness, dan innovation and business 

sophistication.5  

 

Menghadapi tantangan tersebut, kurikulum di perguruan tinggi, khususnya 

bidang hukum juga dituntut untuk berubah, karena ke depan para lulusan perguruan 

tinggi hukum yang dituntut adalah outcome dan kompetensi yang dimiliki, sehingga 

dunia pendidikan dan industri harus mampu mengembangkan strategi transformasi 

melalui integrasi pemanfaatan berbagai media teknologi informasi dalam berbagai 

aktivitas.  

B. Permasalahan 

Memperhatikan tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi hukum dalam era 

revolusi industri 4.0,  maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut: 

                                                

5 http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/index.php/2018/01/30/era-revolusi-industri-4-0-saatnya-generasi-

millennial-menjadi-dosen-masa-depan/, diakses  tanggal  9 November 2018. 

 

http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/index.php/2018/01/30/era-revolusi-industri-4-0-saatnya-generasi-millennial-menjadi-dosen-masa-depan/
http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/index.php/2018/01/30/era-revolusi-industri-4-0-saatnya-generasi-millennial-menjadi-dosen-masa-depan/
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“Bagaimanakah desain capaian pembelajaran kurikulum pendidikan tinggi hukum  

serta formulasi metode pembelajaran dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ?”  

C. Teoritis 

Dalam kaitan dengan kajian tentang kurikulum pendidikan tinggi hukum, 

berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyebutkan kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan 

kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

program studi. 

Berdasarkan pengertian yang demikian, menunjukkan bahwa kurikulum dalam 

suatu perguruan tinggi hukum memiliki peranan strategis untuk melahirkan lulusan 

yang memiliki kualifikasi kompetensi, tentunya dengan mengintegrasikan  antara 

kurikulum pendidikan hukum dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan pada 

berbagai sektor  pasar kerja, baik dalam dunia industri dan perdagangan maupun jasa.   

Konteks yang demikian tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang telah 

menerapkan standar nasional pendidikan tinggi berbasis kerangka kualifikasi nasional 

Indonesia yang pada pokoknya mengarah kepada penjenjangan kualifikasi kompetensi 

yang dapat menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan antara bidang 

pendidikan hukum dengan kompetensi kerja., yang tentunya dimaksudkan untuk 

mengantisipasi pengaruh global, terutama berkaitan dengan perkembangan industri 

dan perdagangan maupun jasa. 

Revolusi industri 4.0, atau industri  generasi keempat  ditandai dengan 

kemajuan teknologi digital yang berdampak dalam berbagai bidang kehidupan 

manusia. Klaus Schawab, dalam bukunya “The Fourth Industrial Revolution” 
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menjelaskan  revolusi industri 4.0 telah mengubah hidup dan kerja manusia secara 

fundamental: 

.Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya, revolusi industri generasi ke-4 

ini memiliki skala, ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan 

teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis telah 

mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri dan pemerintah. 

Bidang-bidang yang mengalami terobosan berkat kemajuan teknologi baru 

diantaranya (1) robot kecerdasan buatan (artificial intelligence robotic), (2) 

teknologi nano, (3) bioteknologi, dan (4) teknologi komputer kuantum, (5) 

blockchain (seperti bitcoin), (6) teknologi berbasis internet, dan (7) printer 

3D.6  

 

Bernard Marr berkaitan dengan revolusi industri 4.0, menyebutkan: “Now, and 

into the future as Industry 4.0 unfolds, computers are connected and communicate 

with one another to ultimately make decisions without human involvement”.7 

Oleh karena itu,  pesatnya perkembangan teknologi era revolusi industri 4.0 

sangat berpengaruh terhadap  dunia pendidikan, karena dalam era disruptive 

innovation  saat ini  mendorong sistem otomatisasi dalam berbagai proses aktivitas. 

Teknologi internet yang semakin berkembang telah  menyebabkan dunia tanpa batas, 

yang  berimplikasi terhadap perubahan perilaku pada dunia industri dan perdagangan 

serta jasa, termasuk perilaku konsumen dan masyarakat pada umumnya akibat 

kemajuan teknologi berbasis digital, yang pada gilirannya mempengaruhi karakteristik 

                                                

6 Slamet Rosyadi, Revolusi Industri 4.0: Peluang dan Tantangan Bagi Alumni 

Universitas Terbuka https://www.researchgate.net/publication/324220813/_REVOLUSI 

_INDUSTRI _40, diakses tanggal 9 November 2018. 

 
7 Bernard Marr, What is Industry 4.0? Here's A Super Easy Explanation For Anyone, 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/09/02/what-is-industry-4-0-heres-a-

super-easy-explanation-for-anyone/#598bec749788, diakses tanggal 12 November 

2018. 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/324220813
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/09/02/what-is-industry-4-0-heres-a-super-easy-explanation-for-anyone/#598bec749788
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/09/02/what-is-industry-4-0-heres-a-super-easy-explanation-for-anyone/#598bec749788
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pekerjaan yang memerlukan  ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan 

perguruan tinggi. 

  

D. Metodologi 

 

1. Spesifikasi Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian ini, maka spesifikasi 

atau tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif8, karena melalui penelitian 

ini ditujukan untuk memperoleh gambaran tantangan yang dihadapi oleh perguruan 

tinggi hukum dalam menata kurikulum serta  variasi metode pembelajaran dalam 

mengikuti perkembangan era revolusi 4.0. 

Berkenaan dengan penelitian tersebut, maka akan dianalisis formula 

kurikulum pendidikan tinggi hukum maupun metode pembelajaran yang dibutuhkan 

dalam meningkatkan kualifikasi kompetensi lulusan (output) perguruan tinggi dalam 

memenuhi berbagai pasar kerja.  

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian yuridis normatif (legal research)9. dengan  menggunakan beberapa 

pendekatan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: (1) pendekatan 

undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).10 

Penelitian hukum normatif digunakan, karena data-data yang diteliti berupa data 

                                                
8 M. Solly Lubis,   Filsafat Ilmu dan Penelitian,  CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 77. 
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Satu Tinjauan Singkat, C.V. 
Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15. Perhatikan juga Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, 

Rajawali Pers, Jakarta 2001, hlm. 43. 

 
10 Peter Mahmud  Marzuki,  Penelitian Hukum, Kencana , Jakarta,  2005, hlm. 93-94. 
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sekunder atau bahan pustaka hukum, yang mencakup bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tertier.  

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara mendalam 

kebutuhan penataan kurikulum pendidikan tinggi sebagai amanat UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia,  maupun Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

Pendekatan konseptual digunakan  untuk dapat memahami konsep kurikulum 

perguruan tinggi hukum dalam hubungannya dengan era revolusi 4.0 untuk 

menghadapi gelombang baru pengelolaan perguruan tinggi hukum agar mampu 

meningkatkan daya saing Indonesia ditengah persaingan global. 

E. Pembahasan 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, telah 

membawa  perubahan paradigma baru dalam berbagai aspek kehidupan,  termasuk 

dunia pendidikan. Era baru revolusi industri 4.0 sangat erat kaitannya dengan upaya 

mengintegrasikan teknologi cyber secara fisik maupun non fisik ke dalam 

pembelajaran. Perkembangan pembelajaran saat ini tidak berhenti pada pengajaran 

yang terpusat pada mahasiswa (student learning centre), akan tetapi saat ini dikenal 

pula konsep MOOCs (Massive Open Online Courses), yaitu pengajaran online yang 

memiliki daya jangkau yang luas, melewati batas-batas kampus dan Negara, sehingga 

mengharuskan disrupsi (perubahan fundamental) kurikulum dan metode pembelajaran 

di perguruan tinggi.11   

                                                
11 Mayling Oey-Gardiner, dkk, Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia, 

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2017, hlm. 92.  
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Guna mengantisipasi disrupsi pada dunia pendidikan tinggi tersebut yang 

mampu menciptakan sumber daya yang inovatif dan adaptif terhadap teknologi, maka 

diperlukan 2 (dua) hal: Pertama, penyesuaian sarana dan prasarana pembelajaran 

dalam hal teknologi informasi, internet, analisis big data, dan komputerisasi, sehingga 

mampu menghasilkan lulusan yang terampil dalam aspek literasi data, literasi 

teknologi dan literasi manusia. Kedua, rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi yang 

responsif terhadap revolusi industri.12 

Berdasarkan konteks yang demikian, menunjukkan salah satu aspek yang 

menjadi syarat mutlak (conditio sine qua non) dalam pendidikan tinggi hukum adalah 

kurikulum berbasis teknologi informasi. Penataan kurikulum dimaksud baik dalam 

pembelajaran maupun penelitian tidak cukup melalui pendekatan  monodisiplin, tetapi 

harus mampu menggabungkan berbagai disiplin ilmu, yaitu pendekatan interdisiplin 

menuju ke multidisiplin dan transdisiplin, yang merupakan gabungan serta 

keterpaduan  antara pembelajaran dan penelitian interdisipliner dengan  pendekatan 

partisipatoris, yakni para Dosen dan peneliti dalam bidang akademis dapat bekerja 

sama dengan Dosen Tamu dan peneliti dari kalangan akademis untuk memberikan 

pembelajaran maupun meneliti permasalahan tertentu guna mencapai tujuan bersama 

dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.13  

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka penataan kurikulum pendidikan 

tinggi, khususnya hukum pada era revolusi industri 4.0, terdapat beberapa parameter 

yang dijadikan tolok ukur, sebagaimana antara lain dikemukakan oleh Anies 

Baswedan bahwa pendidikan Abad XXI harus dibangun melalui  3 (tiga) pilar: 

                                                

12 https://www.quipper.com/id/blog/quipper-campus/campus-info/revolusi-industri-4-

0/, diakses tanggal 12 November 2018. 

 
13 Mayling Oei-Gardiner, dkk, op.cit., hlm. 59.  

https://www.quipper.com/id/blog/quipper-campus/campus-info/revolusi-industri-4-0/
https://www.quipper.com/id/blog/quipper-campus/campus-info/revolusi-industri-4-0/
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Pertama, pembangunan karakter, yang meliputi karakter moral, seperti iman dan 

taqwa, jujur rendah hati serta karakter kinerja, seperti ulet, tangguh, tidak mudah 

menyerah maupun bekerja keras. Kedua, pembangunan kompetensi, yaitu mampu 

melahirkan output yang mampu berfikir kritis, kreatif dan inovatif, komunikatif dan 

kolaboratif. Ketiga, pembangunan literasi, yang dimaksudkan untuk keterbukaan 

wawasan meliputi literasi baca, literasi budaya, literasi  teknologi, dan literasi 

keuangan.14 

Sejalan dengan hal tersebut, maka penataan kurikulum pendidikan tinggi 

hukum guna mengantisipasi persaingan dalam pasar kerja pada era revolusi industri 

4.0, perlu didesain sejalan  dengan capaian pembelajaran sebagai berikut:  

1. Menetapkan mata kuliah  kuliah berisi capaian pembelajaran yang berkaitan 

dengan sikap, sehingga karakter moral mahasiswa yang berlandaskan 

Pancasila tidak tergerus dengan perkembangan teknologi digital, seperti 

Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan maupun 

kearifan lokal yang bersumber dari akar budaya masyarakat Indonesia 

2. Menetapkan mata kuliah wajib sebagai basic knowledge Ilmu Hukum maupun  

ketrampilan umum dan ketrampilan khusus dengan capaian pembelajaran 

kemahiran hukum, untuk melahirkan output  yang mampu bersaing dalam 

dunia kerja. 

3. Menetapkan mata kuliah pilihan yang bersifat interdisiplin, multidisiplin dan 

transdisiplin yang berhubungan  dengan dunia industri, perdagangan dan jasa 

berbasis perkembangan digital untuk menembus pasar kerja yang 

mengutamakan kompetensi daripada gelar akademik. 

                                                
14 Marzuki, Paradigma Belajar di Fakultas Hukum, Makalah Disampaikan  Pada Kegiatan Bimbingan 
Akademik Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara T.A. 2018/2019, 

Medan, 17 September 2018, hlm. 2-5. 
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Konstelasi yang demikian membawa implikasi pada  metode pembelajaran, 

yang mengharuskan perubahan sejalan dengan era digital, terutama pada pendidikan 

tinggi berbasis ilmu sosial dan humaniora. Metode pembelajaran selain yang 

dilakukan secara konvensional, terdapat metode yang memerlukan pengembangan 

sebagai berikut: 

Pertama, metode pembelajaran lebih diarahkan pada penelitian riset unggulan 

berbasis interdisiplin ke arah  multidisiplin dan transdisiplin melalui pelibatan 

kerjasama Dosen dengan mahasiswa, dengan luaran jurnal bereputasi untuk 

meningkatkan kompetensi mahasiswa serta grade perguruan tinggi pada skala 

nasional dan internasional. Oleh karena itu ke depan, harus dikembangkan roadmap 

penelitian Program Studi Hukum, yang akan dijadikan sebagai arah kebijakan 

penelitian riset unggulan, baik untuk Strata 1, Strata 2 dan Strata 3. 

Kedua, pendidikan tinggi hukum harus menerapkan teknologi dalam metode 

pembelajaran berupa perkuliahan secara daring (dalam jaringan) atau digital online, 

yang dikenal dengan Massive Open Online Course (MOOCs) dengan menerapkan 

sistem pengajaran hybrid,  dalam arti sebagian perkuliahan diperoleh secara tatap 

muka dan sebagian lagi diperoleh melalui perkuliahan daring, baik yang disediakan 

perguruan tinggi sendiri maupun oleh lembaga/perguruan tinggi lain.15  

Realitas demikian menunjukkan bahwa dalam era revolusi industri 4.0, 

merupakan condition sine quanon bagi pendidikan tinggi hukum  untuk mendesain 

kembali kurikulum dengan tetap mempertahankan capaian pembelajaran aspek sikap 

yang dilandasi pada nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter moral dan 

karakter kinerja output lulusan, serta kurikulum berbasis interdisiplin, multidisiplin 

                                                
15 Mayling Oey-Gardiner, op.cit., hlm. 254-255. 
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serta transdisiplin yang berhubungan dengan industri, perdagangan dan jasa dengan 

memanfaatkan teknologi digital on line.  

F. Penutup 

Memperhatikan era revolusi industri 4.0 telah terjadi perubahan yang sangat 

fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan tinggi hukum 

yang memerlukan program dan layanan dengan menggunakan teknologi digital online 

dan telah mengubah dunia pendidikan menjadi serba mudah, karena sumber 

pengetahuan tidak lagi terbatas pada Dosen, tetapi pada dunia internet, sehingga 

memerlukan penyesuaian kurikulum untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi 

hukum yang kompetitif dan terampil melalui pemanfaatan teknologi informasi. 

Demikian juga dengan metode pembelajaran harus dilakukan beberapa inovasi 

pada era disrupsi dewasa ini melalui pemusatan penelitian riset unggulan Dosen 

dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa terlatih dalam 

problem solving, di sisi lain seharusnya metode pembelajaran tidak hanya tatap muka 

di dalam kelas, tetapi dengan era digital online, mahasiswa hukum dibenarkan untuk 

memperoleh pembelajaran di tempat yang dipilih oleh mahasiswa sejalan dengan 

kemajuan teknologi. Oleh karena itu, Dosen harus memiliki beberapa kompetensi, 

diantaranya : kompetensi berbasis  Internet of Think serta kompetensi berbasis 

penelitian (competence in research). 
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