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Editorial 

Perdebatan tentang pendidikan hukum hams menekankan segi 
teori ataukah praktek telah lama menjadi perbincangan. Dalam terbitan 
Refleksi Hukum edisi April 2008 ini, persoalan tersebut kembali dibahas 
oleh Ari Siswanto bertajuk " Komponen Vokasional dalam Pendidikan 
Hukum" dengan bertitik tolak dari dikotomi teori-praktek dalam 
pendidikan hukum. Bagi penulis, pendidikan hukum pada dasamya 
berorientasi kepada profesionalisme yang ditampakkan dengan 
dimasukkannya unsur vokasional ke dalam sistem pendidikan hukum. 
Oleh karenanya, dikotomi teori-praktek dalam pendidikan hukum tidak 
perlu dipertahankan, apabila pendidikan hukum yang dimaksud 
difokuskan kepada dimensi profesionalisme. 

Masalah merosotnya wibawa dan keluhuran profesi hukum telah 
lama pula mewamai dunia hukum. Hal ini disebabkan oleh antara lain 
tidak dipegangnya secara konsisten dan konsekuen etika profesi hukum. 
Kustadi, dalam tulisannya yang berjudul "Relevansi Pengajaran Etika 
Profesi Hukum dalam Penyelenggaraan Pimdidikan Tinggi Hukum" 
mencoba untuk mengupas masalah pengajaran etika profesi hukum dalam 
pendidikan tinggin hukum. Bagi penulis ini, pengajaran etika profesi 
hukum memiliki nilai dan posisi strategis dalam melahirkan lulusan 
fakultas hukum sebagai penyandang profesi hukum yang betpegangan 
kepada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran. 

Adanya corak sistem pendidikan hukum yang berorientasi pada 
aspek praktek sekaligus penguasaan hukum positif juga membawa 
konsekuensi tertentu kepada sifat penelitian hukum yang dihasilkan 
lembaga penyelenggara pendidikan tinggi hukum. Topik ini diulas oleh 
Sri Harini Dwiyatmi dalam tulisannya yang berjudul "Penelitian Hukum 
pada Pendidikan Tinggi Hukum". Penelitian hukum di fakultas hukum 
bercirikan penelitian terhadap kaidah hukum yang preskriptif, normatif, 
positivistik untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek hukum, di 
samping penelitian hukum dengan pendekatan sosiologis. Kedua macam 
pendekatan penelitian hukum tersebut betpotensi mengakibatkan 
disorientasi terhadap pendidikan hukum maupun penelitian hukum yang 
dikembangkannya. Penulis betpendapat bahwa perlu dilakukan 
reorientasi secara konsisten dan proporsional terhadap penelitian hukum 
yang sejalan dengan sifat pendidikan hukum itu sendiri. 

Soal penelitian hukum juga dicermati dari sisi lain oleh Y akub 
Adi Krisanto dalam tulisannya bertajuk " Penelitian Hukum : Tolak Tarik 
Antara Positivisme Hukum dan Empirisme Hukum" dengan 
mengedepankan perdebatan aliran pemikiran "Positivisme Hukum" dan 
"Empirisme Hukum" dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia. 
Penulis menjelaskan bahwa kedua aliran pemikiran hukum tersebut 
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sejatinya sangat berguna untuk memperkuat studi-studi hukum jika 
terjadi sinergi di antara keduanya. 

Dua tulisan lainnya yang bertajuk "Eksaminasi Putusan 
Pengadilan" karya ........................ dan "Aspek Primer dan Sekunder 
Pendidikan Hukum oleh Fakultas Hukum" yang ditulis oleh 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . turut menambah wacana dalam Refleksi Hukum Edisi 
kali ini. Menurut penulisnya, masalah eksaminasi putusan pengadilan 
yang lebih dikenal dengan istilah analisis kasus hukum khususnya 
putusan pengadilan sangatlah penting untuk dikembangkan di lingkungan 
fakultas hukum. Hal ini ada kaitannya dengan metode pembelajaran 
hukum yang tidak sekedar "menerima saja" setiap putusan-putusan 
pengadilan sebagai sumber hukum tanpa melakukan kajian kritis 
khususnya dari gagasan-gagasan keadilan. Dengan melakukan 
eksaminasi putusan pengadilan, mahasiswa hukum sekaligus dapat 
menggali doktrin hukum apa yang digunakan hakim dalam putusannya 
untuk memenuhi gagasan keadilan tersebut, baik keadilan procedural 
maupun keadilan substanstif. 

Demikian pula tulisan yang membahas aspek primer dan sekunder 
pada pendidikan hukum bermaksud untuk mengingatkan pentingnya 
fakultas hukum di Indonesia untuk "back to basic", yaitu memfokuskan 
diri kepada studi-studi terhadap norma dan aturan-aturan hukum sebagai 
aspek primernya. Hal ini penting agar penyelenggara pendidikan tinggi 
hukum tidak dituding "gagal" menghasilkan "lawyer" atau yuris yang 
penuh tanggung-jawab dalam memelihara hukum dan ketertiban dalam 
masyarakat. 

Selamat membaca, kiranya bermanfaat bagi kemajuan ilmu 
hukum di tanah air. 
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