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PEMBANGUNAN DAN PENDIDIKAN  HUKUM  

 DI INDONESIA  

Oleh: 

Dr. Marzuki Lubis, SH, M.Hum 

 

ABSTRAK 

Pembangunan hukum di Indonesia diarahkan pada makin terwujudnya sistem 

hukum nasional yang mantap  bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup pembangunan materi 

hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum. Untuk 

itu diperlukan diagnosis dan penentuan skala prioritas pembangunan hukum yang 

tepat dan efisien. 

Sejalan dengan arus globalisasi, diharapkan perlu peningkatan kualitas lulusan 

pendidikan hukum baik pendidikan formal dan informal guna menjadi penggerak 

dalam pembangunan hukum di masa yang akan datang, sehingga memudahkan 

perencanaan dan arah pembangunan hukum di Indonesia. 

 

Kata Kunci: Pembangunan Hukum dan  Pendidikan Hukum 

 

 

A. Pendahuluan 

Pembangunan bagi suatu bangsa hakekatnya merupakan proses modernisasi 

atau proses pembinaan bangsa (nation building) dalam berbagai aspek kehidupan, 

baik ekonomi, sosial budaya, hukum, politik maupun pertahanan keamanan. 

Oleh karena itu, menurut Lili Rasjidi pembangunan sering diartikan sebagai 

penyelenggaraan perubahan terhadap suatu masyarakat beserta lingkungannya.1 Hal 

ini berarti dalam kehidupan masyarakat, perubahan sosial atau kemasyarakatan 

adalah merupakan suatu hal yang wajar. Perubahan tersebut meliputi segala segi 

kehidupan, sehingga dengan demikian mempunyai jangkauan yang amat luas sebab 

terjadinya juga bermacam-macam, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan 

hubungannya dengan mental manusia, kemajuan teknologi dan aplikasinya dalam 

                                                 
1 Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, PT Remaja Rosda 

Karya, Bandung, hal. 119. 
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masyarakat, kemajuan sarana komunikasi, transportasi, urbanisasi, perubahan 

tuntutan manusia, peningkatan kemampuan manusia, dan lain-lain. 

Dalam perspektif global, pembangunan sebagai suatu cara pengubahan 

masyarakat yang terpola dan teratur dimaksudkan untuk meningkatkan peradaban 

manusia, kualitas hidup manusia, baik kesehatan, intelektualitas, kesejahteraan 

maupun kesenangan hidupnya.2 

Perubahan di dalam masyarakat secara umum dapat dikelompokkan kedalam 

2 (dua) kategori : Pertama, perubahan yang lambat, yang inkremental, berubah 

sedikit demi sedikit. Kedua, perubahan dalam skala besar, perubahan revolusioner.3 

Perubahan yang lambat adalah perubahan yang bersifat evolustis, cenderung 

tidak direncanakan, berlangsung lambat, dan terjadi dengan sendirinya. Perubahan ini 

umumnya merupakan proses penyesuaian diri oleh masyarakat terhadap keperluan, 

keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan 

masyarakat. Sedangkan perubahan dalam skala besar adalah perubahan yang 

berlangsung secara cepat dan mendasar yang menyeluruh dalam  sendi-sendi dasar 

kehidupan masyarakat. 

Perubahan yang demikian, pada pokoknya juga dapat menimbulkan dua 

kemungkinan, yaitu : Pertama, bahwa manusia menemukan sistem penilaian dan 

filsafat hidup yang baru. Kedua, manusia tenggelam di dalam persoalan-persoalan 

yang dihadapinya dan tidak dapat mengambil sikap (keputusan) terhadap keadaan 

baru. 

Apabila kemungkinan pertama yang ditemukan, manusia akan berhasil 

mengatasi krisis dan mengambil keputusan secara tepat. Sedangkan apabila yang 

terjadi kemungkinan kedua, dapat menyebabkan manusia mengalami frustasi bahkan 

bersifat apatis. Dengan demikian perubahan bukanlah semata-mata kemajuan 

(progress), namun dapat pula berarti suatu kemunduran (regress) dari masyarakat 

                                                 
2 lbid, hal. 120 
3 Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 190 - 191. 

Perhatikan juga Lili Rasjidi, 1993, Hukum Sebagai.....op. cit., hal. 120 - 121. 
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yang bersangkutan, menyangkut bidang-bidang kehidupan tertentu. 

Dalam konteks yang demikian C.F.G. Sunaryati Hartono mengemukakan : 

Perubahan dan pembauran masyarakat yang dibiarkan secara alami mungkin 

mengakibatkan perkembangan masyarakat ke arah yang tidak diinginkan atau 

bahkan mengakibatkan kemunduran dan kekacauan (anarki). Sedangkan 

perubahan dan pembauran yang dilakukan secara revolusioner dan dalam 

waktu yang singkat kurang berakar dalam masyarakat, sehingga mengacaukan 

struktur dan kultur masyarakat yang ada sebelumnya.4 

 

Untuk itu dalam rangka penyelenggaraan pembangunan secara tertib dan 

berencana harus dilakukan melalui sarana hukum, disebabkan hukum mempunyai 

fungsi yang esensil dalam mendukung pembangunan berbagai aspek kehidupan. 

Pertama, hukum merupakan penjelajahan ide dan pengalaman manusia dalam 

mengatur hidupnya. Kedua, hakikat keberadaan hukum dalam suatu masyarakat, 

terutama untuk mengatur kehidupan masyarakat. Ketiga, hukum juga berfungsi 

sebagai pemberi kepastian, pengaman, pelindung dan penyeimbang yang sifatnya 

dapat tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. 

Keempat, dalam isu pembangunan global hukum telah dipercaya untuk mengemban 

misinya yang paling baru, yaitu sebagai sarana perubahan sosial dan pembangunan.5 

Dalam kaitan ini, krisis yang terjadi dalam masyarakat barangkali merupakan 

tantangan langsung terhadap hukum ketimbang aktifitas sosial lainnya, karena hukum 

terutama dalam pembangunan berperan untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi 

dengan cara yang teratur.6 

Hal ini, didasarkan pada suatu kenyataan bahwa setiap pergaulan hidup 

manusia diatur oleh berbagai macam norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk 

menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di satu sisi, norma 

tersebut mengatur pribadi manusia, terdiri dari norma agama dan kesusilaan. Apabila 

                                                 
4 Sunaryati Hartono, C.F.G., 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, 

Alumni, Bandung, hal. 77. 
5 Perhatikan kembali, Lili Rasjidi, 1993, Hukum Sebagai..., op cit., hal. 123. 
6 Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan 

Nasional, Bina Cipta, Bandung, hal. 3. 
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norma agama dimaksudkan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman, maka 

norma kesusilaan bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati 

nurani yang bersih. Di sisi lain ada norma yang mengatur kehidupan antar manusia 

atau antar pribadi, yang terdiri dari norma kesopanan dan norma hukum. Norma 

kesopanan berfungsi agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan, 

sedangkan norma hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan 

antara manusia. Kedamaian tersebut akan tercapai, dengan menciptakan suatu 

keserasian antar ketertiban dengan ketentraman yang merupakan suatu ciri yang 

membedakan norma hukum dengan norma sosial lainnya. 

Implikasi peranan hukum dalam pergaulan hidup manusia maka hukum harus 

peka terhadap perkembangan masyarakat yang serba berubah, dan harus mampu 

menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan yang juga berubah-ubah. Oleh sebab itu, 

tidak perlu ada kontradiksi antara pembaharuan hukum (tertulis) dengan nilai-nilai 

dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Kepekaan hukum merupakan conditio 

sine quanon, karena mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat. Hukum 

mempengaruhi masyarakat, dan sebaliknya masyarakat juga mempengaruhi hukum 

itu sendiri, sehingga terdapat hubungan interdependen fungsional. 

Menyadari akan interdependensi antara hukum dan masyarakat, maka perlu 

kajian menyeluruh tentang peranan hukum dalam pembaharuan masyarakat, yang di 

Indonesia dewasa ini masyarakat mengalami krisis multi dimensi, termasuk 

pembentukan (law making) dan penegakan hukum (law enforcement) dan pendidikan 

hukum (legal education). 

 

B. Pembangunan Hukum di Indonesia 

 Dalam perkembangan pemikiran hukum, Eugen Ehrlich penganut aliran 

Sociological Jurisprudence mengemukakan konsepsi dasar dan pemikiran tentang 

hukum, yang merupakan kunci untuk dapat memahami teorinya tentang living law. 

Berdasarkan teori tersebut hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan 
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nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, sebagai suatu "inner order” dari 

masyarakat. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan oleh para pembuat undang-

undang adalah kenyataan-kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. 

Pemikiran hukum Sociological Jurisprudence ini kemudian dikembangkan 

oleh Roscoe Pound di Amerika melalui aliran Pragmatic Legal Realism, dengan 

konsep hukumnya bahwa hukum dapat berperan sebagai rekayasa sosial7 (law as a 

tool of social engineering). Aliran ini merupakan pemikiran hukum yang 

menekankan orientasi hukum terhadap kenyataan, yakni penerapan hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat (bernegara), sebagai reaksi terhadap pemikiran hukum yang 

hanya menekankan pada sifat konservatif yakni fungsi pemeliharaan ketertiban 

semata menjadi lebih progressif untuk mengubah sikap mental masyarakat. 

Hukum itu pada hakekatnya menurut Roscoe Pound merupakan suatu bentuk 

dari teknik sosial atau rekayasa sosial (social engineering) yang bertujuan untuk 

mengatur secara harmonis kepentingan dan kebutuhan individu secara optimal dalam 

keseimbangan dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan yang harmonis inilah 

yang dapat dikatakan merupakan hakekat dari keadilan yang harus terdapat dalam 

hukum. Disamping itu, hukum dapat berfungsi sebagai kekuatan dari negara atau 

masyarakat yang harus diorganisasi secara politis, sehingga dapat dipergunakan 

sebagai alat paksa untuk menjamin dan menjaga keamanan atau keselamatan 

masyarakat. Realitas ini terjadi untuk memperbaharui sikap mental masyarakat kulit 

putih yang bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat yang menyebutkan 

"Equality before the law" (hukum menganggap semua warga Amerika sama)8. 

Ternyata pandangan Roscoe Pound ini didasari sifat mekanistis sebagai 

pengaruh industrialisasi di Amerika, yang pada akhirnya tidak dapat 

memformulasikan berbagai fungsi primer interaksi sosial sebagaimana dikemukakan 

oleh Parsons, karena fungsi hukum hanya merupakan alat semata yang menekankan 

                                                 
7 Friedmann, W., 1990, Teori dari Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema 

Keadilan (Susunan II), Rajawali Pers., Jakarta, hal. 141.  
8 Otje Salman, R., 1992, Ikhtisan Filsafat Hukum, Armico, Bandung, hal. 16. 
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pada penerapan legisme. 

Dalam kaitan ini, Talcott Parsons membagi fungsi hukum dalam masyarakat 

atas, pertama fungsi adaptasi (adaptation), fungsi ini mempunyai hubungan yang 

paling dekat dengan lingkungan fisik organis. Melalui tindakan yang berupa adaptasi 

ini orang menyesuaikan dirinya pada lingkungan fisik organis tersebut. Kedua, fungsi 

mencapai tujuan (goal attainment), fungsi ini berhubungan dengan sub sistem 

keadilan, yaitu suatu yang merupakan perantara untuk melakukan tindakan-tindakan. 

Ketiga, fungsi melakukan integrasi (integration), yaitu subsistem yang berhubungan 

erat dengan proses interaksi dalam masyarakat untuk mempertahankan pola, yaitu 

berupa penegakan niiai-nilai. Keempat, fungsi mempertahankan pola (latent pattern 

maintenance), yaitu fungsi menghubungkan subsistem sosial tindakan dengan 

subsistem budaya. Melalui fungsi ini dari aktifitas yang demikian ini maka hubungan-

hubungan dalam masyarakat menjadi lebih bermakna9. 

Di Indonesia, dengan didasari pemikiran hukum Roscoe Pound serta dengan 

memperhatikan aspek nitai yang terdapat dalam filsafat Pancasila, Mochtar 

Kusumaatmadja telah mengintrodusir paradigma teori hukum pembangunan dengan 

menyebutkan : 

"jika kita artikan dalam artinya yang luas maka hukum itu tidak saja 

merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur 

kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-

lembaga (institutions) dan proses-proses (process) yang mewujudkan 

berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan"10. 

 

Lebih lanjut menurut Mochtar Kusumatmadja pengembangan konsepsional 

daripada hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia lebih luas 

jangkauan dan ruang lingkupnya daripada teori hukum Roscoe Pound : 

(1) Lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan 

hukum di Indonesia, walaupun yurisprudensi memegang peranan. 

Berbeda dengan di Amerika yang hanya ditujukan pada putusan 

                                                 
9 Otje Salman, 1993, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, hal, 73-75 
10 Mochtar Kusumaatmadja, op... cit., hal. 11. 
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pengadilan sebagai sarana pembaharuan. 

(2) Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat yang 

menolak aplikasi mechanistis dari konsepsi law as a tool of social 

engineering. Dalam pengembangannya di Indonesia dipengaruhi oleh 

pendekatan filsafat budaya dari Northrop dan pendekatan "policy 

oriented" dari Laswell dan Mc. Dougal. 

(3)  Apabila dalam pengertian hukum termasuk hukum Internasional, di 

Indonesia jauh sebelum konsepsi ini dirumuskan sudah menjalankan 

asas hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat, seperti nasionalisasi 

pada tahun 1958 sebagai perwujudan aspirasi bangsa Indonesia yang 

dituangkan dalam bentuk hukum dan perundang-undangan11 . 

 

Jika dimatematisasi, maka bentuk ringkas dari teori pembangunan hukum 

Mochtar Kusumatmadja adalah :12 

Teori Hukum Pembangunan Mochtar = 

Teori Hukum Mochtar (Teori Kebudayaan Northrop + Teori "policy 

oriented"-nya Laswell dan Mc. Dougal 

+ 

Teori Hukum Pound minus  konsepsi mekanisnya 

+ 

Disesuaikan dengan kondisi Indonesia 

 

Teori hukum Pembangunan ini sangat relevan dengan pembangunan hukum 

nasional, karena pada hakekatnya konsepsi tersebut merupakan transformasi dari nilai-

nilai yang lahir dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan faktor-faktor yang berakar 

dalam sejarah masyarakat bangsa Indonesia. 

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang 2005-2025 hal ini antara lain dituangkan dalam arah kebijakan 

pembangunan hukum, yaitu : 

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum 

nasional yang mantap  bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

                                                 
11 Mochtar Kusumadmadja, 1986, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, 

Binacipta, Bandung, hal. 9-11. 
12 Lili Rasjidi dan Wyasa Putra,  1993, Hukum Sebagai.....Op.,cit., hal. 126. 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup pembangunan materi 

hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, 

perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang 

tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum serta penciptaan kehidupan 

masyarakat yang adil dan demokratis.13. 

 

Namun demikian, patut disadari bahwa untuk memperkembangkan hukum 

sebagai sarana pembaharuan masyarakat ada mengalami berbagai kesulitan 

disebabkan berbagai faktor : 

1. sukamya menentukan tujuan dari pada perkembangan hukum 

(pembaharuan). 

2.  sedikitnya data emperis yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu 

analisis deskriptif dan prediktif. 

3. sukarnya mengadakan ukuran yang objektif untuk mengukur 

berhasil/tidaknya pembaharuan hukum.14 

 

Guna mengatasi hal tersebut, maka dalam pembaharuan hukum, terutama di 

Indonesia yang sangat beranekaragam perlu adanya pemikiran dan perumusan yang 

menyeluruh terhadap hukum, yaitu : 

a.  dengan mengadakan skala prioritas, prioritas utama pada bidang netral 

artinya yang tidak menyangkut budaya dan keyakinan masyarakat. 

b.  kesadaran hukum masyarakat dapat dibentuk karena masyarakat diajak 

kealam pikiran modern (berpikir rasional) malahan untuk kepentingan 

masyarakat dalam rangka peningkatan kemakmurannya. 

c.  bukan hanya masyarakat yang diperbaharui (social engineering) tapi juga 

hukumnya perlu diperbaharui (legal engineering)15. 

 

Oleh karena itu, dalam memfungsikan hukum sebagai sarana perubahan 

masyarakat yang terencana harus didasarkan pada tahapan : 

1.  Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya 

mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari 

                                                 
13 Untuk melihat lebih lanjut politik hukum nasional, perhatikan Undang-Undang No. 17 

Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, huruf E. Reformasi Hukum 

dan Birokrasi. 
14 Mochtar Kusumaatmadja I, op.cit., hal. 5. 
15 Otje Salman R, 1992, Sosiologi Hukum suatu Pengantar, Armico, Bandung,  hal. 69. 
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penggarapan tersebut. 

2.  Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam 

hal social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan 

sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti : tradisional modern, dan 

perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang 

dipilih. 

3.  Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk 

bisa dilaksanakan. 

4.  Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya16. 

 

Dalam konteks Indonesia hukum sebagai sarana perubahan masyarakat 

haruslah didasarkan pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk 

dituangkan dalam garis politik dengan memperhatikan berbagai kondisi dan potensi 

nasional dan direalisasikan dalam pembangunan hukum nasional, yang meliputi 

budaya hukum, materi hukum, lembaga, organisasi, aparatur dan mekanisme hukum 

serta prasarana dan sarana hukum. 

Keempat komponen itu tidak hanya berkaitan satu dengan yang lain tetapi 

juga saling mempengaruhi, sehingga sekalipun berhasil penyusunan materi hukum 

yang dicita-citakan, akan tetapi apabila hal tersebut tidak didukung dan berinteraksi 

dengan budaya hukum yang sesuai atau aparatur hukum yang profesional, bahkan 

juga prasarana dan sarana hukum yang modern dan memadai, maka seluruh materi 

hukum itu tidak mungkin akan dapat diterapkan dan ditegakkan, sehingga 

pembangunan materi hukum itu hanya utopis belaka. 

Dalam kaitan ini, hasil diagnosis studi perkembangan hukum di Indonesia 

antara lain menyimpulkan: 

Keadaan hukum Indonesia dapat diibaratkan seperti keadaan ekonomi yang 

dihadapi pada masa awal Orde Baru: “menyedihkan namun bukannya tanpa 

harapan” – untuk itu diperlukan komitmen politik dan suatu rencana reformasi 

yang drastis, sebab hambatan atas sistem hukum yang tidak mendukung 

akhirnya akan mengurangi keunggulan komparatif yang dinikmati Indonesia 

saat ini  serta mengurangi harapannya untuk menjadi kekuatan ekonomi 

                                                 
16 Satjipto Rahardjo, 1991, op. Cit., hal. 208. 
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keenam terbesar di dunia.17  

 

Hal ini membuat Indonesia harus memilih desain pembangunan hukum yang 

paling tepat dan mampu menyelenggarakan fungsinya. Salah satu cara yang 

dilakukan adalah dengan ketat mengadakan diagnosis terhadap setiap komponen 

hukum sehingga dengan begitu dapat ditentukan komponen hukum yang mana yang 

paling membutuhkan rehabilitasi. 

Diagnosis dan penentuan komponen-komponen yang membutuhkan 

rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menetapkan skala prioritas 

pembangunan hukum secara tepat dan efisien sehingga dengan begitu pembangunan 

itu dapat memberi manfaat terhadap pengembangan fungsi dalam pembangunan18. 

C. Pendidikan Hukum di Indonesia 

Dewasa ini, globalisasi dalam berbagai aspek telah banyak mempengaruhi 

berbagai negara dunia, yang menghendaki perlunya monitoring dan evaluasi 

terhadap berbagai bidang kehidupan : ekonomi, hukum, politik, sosial budaya dan 

hankam, sehingga memerlukan pembaharuan. Namun demikian reformasi dimaksud 

harus tetap melindungi kepentingan nasional, baik nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat, seperti : agama, tradisi dan budaya; sumber daya manusia dan sumber 

daya alam serta institusi (lembaga) yang ada di dalam negara. Oleh karena itu dalam 

konteks pembangunan nasional dalam rangka globalisasi harus mampu 

merefleksikan secara terpadu dan harmoni antara cita-cita nasional dan trend global 

yang diimplementasikan dalam garis politik. 

Globalisasi dimaksud tidak hanya berkaitan dengan globalisasi ekonomi, 

tetapi juga menyangkut globalisasi hukum dan politik antara bangsa-bangsa. 

Bahkan, globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi 

berbagai undang-undang dan perjanjian menyebar melewati batas-batas negara. 

                                                 
17 Ali Budiardjo, dkk, 2000, Reformasi Hukum di Indonesia, CYBERconsult, Jakarta, hal. 

157. 
18 Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, LB, 1993, Hukum Sebagai..op.cit., hal. 131. 
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Dalam pada itu, hukum sebagai bagian integral dari pembangunan saat ini 

juga menghadapi dunia baru sejalan dengan lahirnya hubungan-hubungan baru di 

bidang ekonomi dan politik lintas negara serta kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Keadaan ini berimplikasi terhadap pendidikan dan pembangunan hukum 

di Indonesia yang tentunya memerlukan pembangunan sumber daya manusia di 

bidang hukum sebagaimana terlihat pada skema dibawah ini. 
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Keterangan : 

  : Hubungan Langsung 

  : Hubungan Tidak Langsung 

SDM  : Sumber Daya Manusia 

Skema 

Hubungan antara Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi 

Terhadap Pendidikan dan Pembangunan Hukum 

 

FAKTOR BERPENGARUH 

 

1. GLOBALISASI EKONOMI 

2. KEMAJUAN IPTEK 

 
 

PEMERINTAH 

PENDIDIKAN HUKUM 

Monitoring dan Evaluasi 

 

1. Kurikulum 

2. Perkembangan teknologi 

 

 

SDM BIDANG HUKUM 

TEORITISI DAN PRAKTISI 

PEMBANGUNAN HUKUM 

1. Budaya Hukum 

2. Materi Hukum 

3. Sarana dan Prasarana Hukum 

4. Aparatur Hukum 

 
 

MASYARAKAT 

 

 

 

GLOBALISASI HUKUM & 

KEMAJUAN TEKNOLOGI 



 32 

Oleh karena itu, pendidikan tinggi hukum merupakan media yang dapat 

menjembatani kesenjangan antara ide atau teori hukum dengan kehidupan hukum. 

Fungsi utama pendidikan hukum dalam pembangunan penyelenggara hukum, 

penyelenggara penelitian dalam rangka pembentukan dan pengembangan hukum, 

penyelenggaraan pembangunan teori dan  konsep-konsep hukum19. 

Robert mac Crate, dalam tulisan “Lecture on Legal Education”, 

mengemukakan bahwa pendidikan hukum untuk melahirkan sarjana hukum yang 

kompeten, setidaknya ada 10 keahlian generik yang harus dimiliki: problem solving, 

legal analysis and reasoning, legal research, factual investigation, oral and written 

communication, counseling, negotiation, understanding of the procedures of 

litigation and alternative dispute resolution, organizing and managing legal work, 

and recognizing and resolving ethical dilemmas.20  

Untuk itu, perlu diambil berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan 

pembangunan hukum agar mampu mengikuti perkembangan global, seperti 

pembaharuan kurikulum yang bersifat internasional : sejarah hukum, perbandingan 

hukum, perkembangan hukum dan lain-lain agar mahasiswa mampu memahami 

sistem hukum dan budaya hukum asing, dan bahkan pengembangan kurikulum "legal 

writing", serta pendekatan terhadap kurikulum disiplin ilmu lain dalam memperluas 

cakrawala mahasiswa. 

Di sisi lain, peningkatan kerjasama dalam lingkup nasional maupun 

internasional sangat dibutuhkan untuk pertukaran mahasiswa, penguasaan hukum 

adalah pembangunan kualitas personil pembentuk dan pemanfaatan teknologi 

informasi (telefon, internet dan CD-Rom, E-mail, tele-conference dan lain-lain) 

sehingga dapat mengakses dan saling berbagi informasi aktual di berbagai bidang. Hal 

lain juga sangat diperlukan adalah kerjasama perguruan tinggi dengan pengguna 

lulusan (kantor pengacara dan konsultan hukum, kantor notaris, perusahaan, instansi 

                                                 
19 Ibid, hal. 134. 
20 Erman Rajagukguk, Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya bagi 

Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia, 2001, Universitas Sumatera Utara, Medan, 

hal. 10. 



 33 

pemerintah dan lain-lain) bahkan dengan perguruan tinggi atau lembaga asing lainnya, 

seperti konsultan asing, yang akan memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam 

memadukan dunia teoritisi dan praktisi. Untuk itu, penguasaan bahasa asing mutlak 

perlu,  tidak hanya bahasa Inggris juga paling tidak satu bahasa asing lainnya, seperti 

Jepang, Cina, Korea, Belanda, Jerman, Prancis, juga Arab. 

Apabila pembaharuan pendidikan hukum ini dapat berjalan dengan baik, 

maka lulusan pendidikan hukum akan mampu bersaing dan bermitra secara global, 

karena melalui berbagai kebajikan tersebut akan melahirkan sarjana bidang hukum 

yang mempunyai keahlian (profesional) dalam menghadapi trend. Globalisasi, 

khususnya pembangunan hukum nasional yang sejalan dengan kepentingan nasional 

dan trend global.21 

Akan tetapi, sejalan dengan fungsi hukum sebagai sarana perubahan 

masyarakat, pendidikan hukum informal juga harus diperhitungkan dalam rangka 

usaha menumbuhkan dan membina kesadaran hukum semua lapisan masyarakat, 

termasuk para pejabat pemerintahan dalam rangka menumbuhkan sikap dan perilaku 

yang bermartabat serta budaya hukum yang menghormati dan mematuhi hukum. 

Dalam kaitan ini, Sjachran Basah mengemukakan bahwa ada beberapa tujuan 

pembinaan kesadaran hukum masyarakat : 

1. meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bemegara; 

2.  menyadari hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam negara hukum 

berdasarkan Pancasila 

3.  melibatkan diri dalam pembangunan dan memelihara hasil-hasil 

pembangunan22. 

 

Dalam melaksanakan pembinaan kesadaan hukum ini, maka beberapa cara 

perlu dijalanakan secara simultan . 

a)  penyuluhan hukum secara teratur kepada semua pihak termasuk kepada 

                                                 
21 Ibid, hal. 11-14. 
22 Sjachran Basah, Tiga Tulisan Tentang Hukurn, Armico, Bandung, 1986, hal. 8-9.  
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aparat pemerintah; 

b)  pendidikan disiplin, kebersihan budi pekerti dan "civic" di sekolah;  

c)  pendidikan non-formal untuk menanamkan disiplin di lingkungan 

keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan rekreatif. 

d)  Pengadaan fasilitas fisik yang mendukung. 

e)  Teladan oleh elit sosial secara konsisten, khususnya aparat pemerintah23. 

 

Atas dasar hal tersebut, pendidikan merupakan hal yang sangat esensial dalam 

rangka mewujudkan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakai, baik 

pendidikan formal maupun informal. Untuk itu, maka kajian terhadap kualitas 

pendidikan hukum secara formal dan sosialisasi hukum secara informal merupakan 

conditio sine quanon yang harus diaplikasikan dalam pembangunan hukum dewasa 

ini, terutama dalam rangka mengantisipasi perubahan masyarakat dalam tatanan 

dunia global. 

D. Penutup 

 Berdasarkan perkembangan pemikiran tentang pembangunan dan pendidikan 

hukum di Indonesia, maka diharapkan pembangunan  keempat komponen sistem 

hukum harus dilakukan secara simultan dan terencana, karena hukum mempunyai 

fungsi yang strategis dalam mendukung pembangunan dalam berbagai aspek 

kehidupan, baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi,  sosial budaya maupun 

pertahanan dan keamanan. 

Akhirnya sejalan dengan arus globalisasi, diharapkan perlu peningkatan 

kualitas lulusan pendidikan hukum baik pendidikan formal dan informal guna 

menjadi penggerak dalam pembangunan hukum di masa yang akan datang, sehingga 

memudahkan perencanaan dan arah pembangunan hukum di Indonesia. 

                                                 
23 Bernard Arief Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Struktur llmu Hukum, Sebuah Penelitian 

tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan llmu Hukum sebagai Landasan 

Pengembangan llmu Hukum Nasional Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung,  hal. 204-205. 
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