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seJatmva sangat berguna untuk memperkuat .;;tudi-studi h 1 ll~ 1 ·n; ;;k, 

tei]adi smerg1 d1 antara keduanya. 
Dua tulisan lainnya yang bertajuk ''Eksamznasl ?utztsan 

Pengadilan" karya ........................ dan "Aspek Primer dan Sekunder 
Pendidikan Hukum oleh Fakultas Hukum" yang ditulis oleh 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . turut menambah wacana dalam Refleksi Hukum Edis1 
kali ini. Menurut penulisnya, masalah eksaminasi putusan pengadilan 
yang lebih dikenal dengan istilah analisis kasus hukum khususnya 
putusan pengadilan sangatlah penting untuk dikernbangkan di lingkungan 
fakultas hukum. Hal ini ada kaitannya dengan metode pembelajaran 
hukurn 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 primemya. 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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Abstract 

For quite a long time legal education has been cursed by 
the "theory-practice" dichotomy. On one side, it is argued 
that legal education is and should always be a part of a 
university-based education, in which theory is the 
dominant subject. On the other side, there is also point of 
views supporting the idea that legal education should be 
vocational instead of theoretical. This paper is an effort to 
discuss vocational components in legal education. The 
author believes that legal education is necessarily about 
practice, and thus vocational components could not be 
thrown out of the legal education system. However, it is 
also contended that instead of dealing with the never
ending "theory-practice" dichotomy, law schools should 
focussed more on "professionalism. " 
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Pengantar 

Pendidikan adalah sebuah proses yang pada dasamya berorientasi kepada 
hasil (output oriented). Metode dan substansi yang terkait dengan 
pendidikan akan selalu ditinjau dari sudut pandang hasil yang diharapkan 
dicapai melalui pendidikan. Ekspektasi luaran dari sebuah proses 
pendidikan pun tidak dapat dilepaskan dari idealisme yang diemban oleh 
penyelenggara pendidikan dan juga faktor-faktor lain yang bersifat 
pragmatik, seperti kebutuhan masyarakat. 

Pendidikan hukum secara prinsip juga tidak terlepas dari 
, kerangka pemikiran di atas. Sarna seperti pendidikan di bidang-bidang 

lain, pendidikan hukum juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan
kebutuhan idealistik dan juga tuntutan-tuntutan pragmatik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, · beberapa waktu terakhir ini 
muncul komentar-komentar kritis dari berbagai kalangan yang pada 
dasamya mempersoalkan kualifikasi dan kompetensi produk pendidikan 
hukum. Ada beragam komentar yang dikemukakan, namun salah satu 
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pendidikan hukum untuk terjun ke dunia profesi yang menuntut aplikasi 
pengetahuan dan keterampilan hukum (legal knowledge and skills). 

Tengarai semacam itu tidak hanya ada dalam konteks pendidikan 
hukum di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain, termasuk di 
Amerika Serikat, satu negara yang selama ini dianggap memiliki tradisi 
pendidikan hukum yang baik. 

Gejala ketidaksiapan lulusan pendidikan hukum untuk berkiprah 
di dunia profesi hukum antara lain diungkapkan oleh Hovhannisian, 
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Columbia University Public Interest 
Law Initiative, yang mengatakan bahwa pengalaman sistem pendidikan 
hukum di seluruh dunia menunjukkan adanya kecenderungan kurangnya 
penyiapan calon ahli-ahli hukum, yang mengakibatkan kurangnya 
kompetensi untuk mempraktikkan hukum. 1 

Salah satu aspek yang kemudian dipersalahkan sebagai penyebab 
ketidaksiapan lulusan pendidikan hukum untuk segera memasuki peran 
idealnya adalah struktur pendidikan hukum yang dianggap terlalu 
akademik dan kurang memiliki muatan praktikal. Pada titik inilah 
kemudian muncul diskusi tentang seberapa perlu sebenamya pendidikan 
formal di bidang hukum mengintegrasikan muatan praktikal di dalam 
proses pendidikan. 

Tulisan ini dimaksudkan untuk melihat relevansi muatan praktikal 
di dalam pendidikan hukum, khususnya di tengah-tengah indikasi bahwa 
pendidikan hukum tidak mampu menghasilkan lulusan yang memiliki 
kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh profesi hukum. Bagian 
awal dari tulisan ini hendak mengemukakan tentang pendidikan tinggi 
hukum dari sisi historis. Bagian berikutnya membicarakan tentang 
komponen vokasional, sebagai sebuah komponen pendidikan yang sangat 
berorientasi pada keterampilan praktikal. Bagian terakhir dimaksudkan 
untuk membahas seberapa penting komponen vokasional di dalam 
pendidikan hukum. 

Sejarah p~ndidikan hukum 

Secara sederhana pendidikan hukum (legal education) dapat diartikan 
sebagai "the education of individuals who intend to become legal 
professionals or those who simply intend to use their law degree to some 
end, either related to law (such as politics or academic) or business.2 

Dari definisi singkat tersebut, setidaknya terlihat karakteristik pendidikan 

1 Lusine Hovhannisian, Clinical Legal Education: A Practice-Oriented Methodologv 
Developing in New Member States of the European Union, diunduh dari 
pili.org/en/component/option,com bookmarks/ Itemid,83, tanggall5 Maret 2008. 

2 Wikipedia -
2 
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hukum yang mendua Pacta c;atu s1s:, pendidikan hukum menumt definis: 
tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan ahli-ahli di bidang hukum 
(legal professionals), sementara pada sisi yang lain, tersirat pula makna 
bahwa pendidikan hukum tidak hams bermuara pada profesi hukum. 

Kemenduaan di atas sesungguhnya bukanlah hal yang barn. 
Dalam konteks Amerika Serikat, hal tersebut antara lain dikemukakan 
oleh Moline, yang secara akurat mengatakan bahwa 

" ... American legal education reflected two contrasting 
schools of thought. One held that the practice of law was 
primarily a craft to be learned like other crafts by the 
handing down of knowledge from master to apprentice. 
The other viewed law as a learned profession to be taught 
as a social science in a university setting. " 3 

. Sejarah pendidikan hukum modem tidak dapat dilepaskan dari 
seJarah peradaban Eropa. Pada masa Kekaisaran Romawi Kaisar 
Justi~i~nus merupakan figur penting yang membahani perke~bangan 
pendtdtkan hukum. Ketika itu karya-karyanya, antara lain Digest dan 
Corp~s Iu~is .Civilis (sekitar tahun 530-an Masehi), cukup banyak dibaca 
dan dtpelaJan orang pada masanya. Namun, setelah masa tersebut minat 
un~k mempelajari huku~ menjadi surut. Digest tercatat dikutip terakhir 
kah oleh Paus Gregonus Agung pada tahun 603 Masehi sebelum 
akhimya menghilang dan barn muncul kembali pada a bad XI. 4 

Abad XI merupakan masa kebangkitan kembali studi hukum di 
Eropa. Setelah seorang pengacara Italia memenangkan perkara dengan 
men~u!ip Digest Justinianus untuk mendukung dalil-dalilnya, lembaga 
~en?tdt~an h~~m kemudian dibanjiri oleh peminat serta menjadi 
mst1tus1 pendtdtkan yang prestisius, karena displin ini menjanjikan 
pros~e~ pekerjaan yang cerah. Pada perkembangannya, alumni 
pendtdtkan hukum yang mempelajari hukum Romawi dan hukum gereja 
(~anon). tidak hanya dimanfaatkan di dalam litigasi, melainkan juga 
dtpekefJakan sebagai administrator Paus dan kerajaan. Ini menandai 
lahimya kelas barn di dalam masyarakat yang dikenal sebagai kaum 
birokrat.5 

. Pada tahap selanjutnya, tradisi pendidikan hukum di Eropa 
kemudtan terbagi menjadi dua kategori, yaitu tradisi pendidikan hukum 
Eropa Kontinental yang memperlakukan pendidikan hukum sebagai 

3 
Brian J.Moline, "Early American legal education," Washburn Law Journal, Vol.42, 
2004, p. 775. 

4 
Lihat Anders Winroth, Origins o(Legal Education in Medieval Europe, diunduh dari 

5 
http://law.usc.edu/academics/assets/docs/winroth.pdf, tanggal6 April2008 

Loc.cit. 

3 
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s~buah dlsiphn akademt, dan trad1s1 p~ndtd1kan nukum lnggns yang 
lebih menitikberatkan pada pelatihan keterampilan praktikal.6 

Secara historis, pendidikan hukum yang lebih menekankan aspek 
keterampilan kemudian berkembang dari praktik Inggris, yang selama 
berabad-abad mendasarkan tradisi pendidikan hukumnya pada institusi 
Inns of Court di London. Inns of Court mernpakan institusi pendidikan 
yang unik, karena ia mernpakan kombinasi antara lembaga pendidikan, 
fasilitas tempat tinggal serta sekaligus juga asosiasi profesi yang selama 
ratusan tahun menjadi tempat pendidikan pengacara (barrister). 

Sebagai koloni Inggris, karakteristik hukum dan pendidikan 
hukum di Amerika Serikat juga mendapatkan pengarnh yang besar dari 
Inggris. Namun, kemudian perkembangan pendidikan hukum di Amerika 
Serikat tidak bersifat linear mengikuti tradisi pendidikan hukum Inggris 
yang lebih memperhatikan aspek keterampilan, melainkan juga 
mengalami pergeseran sejalan dengan pernbahan pandangan publik 
tentang peran ideal hukum dan ahli hukum dalam masyarakat Amerika. 7 

Pada fase awal, pendidikan hukum di Amerika Serikat justrn 
bermula dari pelatihan-pelatihan hukum informal yang diselenggarakan 
melalui permagangan (apprenticeship), antara lain yang diselenggarakan 
oleh Judge Tapping Reeve di Lichtfield, Connecticut, pada tahun 1784. 
Barn pada tahun 181 7, institusi pendidikan hukum formal yang terafiliasi 
dengan lembaga pendidikan tinggi didirikan di lingkungan Universitas 
Harvard. Menarik untuk mencatat bahwa meskipun Harvard memiliki 
kemampuan finansial yang cukup besar untuk menyelenggarakan 
pendidikan hukum yang berkualitas, pendidikan hukumnya tidak bisa 
menyaingi pelatihan keterampilan praktikal yang diperoleh dari para 
praktisi.8 

Hingga kini tidak ada keseragaman di dalam profil dan 
karakteristik pendidikan hukum di dunia. Dalam sebuah konperensi 
internasional tentang pendidikan hukum yang diselenggarakan pada 
tahun 200 I, ternngkap bahwa ada ban yak variasi model pendidikan 
hukum di dunia dari sisi ukuran, karakteristik dan kurikulum. Di antara 
institusi petdidikan hukum itu ada sebagian yang terletak pada level 
pendidikan sarjana, dan ada yang terletak pada level pendidikan pasca 
sarjana. Sebagian tunduk pada regulasi pemerintah yang ketat tentang 
pemberian gelar, sebagian lagi memiliki otonomi untuk mengatur sendiri 
standar dan kualifikasi pemberian gelar. Dari sisi kompetensi praktikal, 
ada pendidikan hukum yang langsung memungkinkan lulusannya untuk 
menjalankan praktik hukum, namun ada pula yang kelulusannya hanya 

~ Brian J.Moline, op. cit., p. 775. 
. Ibid., p. 775. 
8 

John O.~onsteng, "A Legal Education Renaissance: A Practical Approach for the 
Twenty FirSt Century", William Mitchell Law Review, Vol.34 No.1, 2007, p.323. 
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·nenjadi prasyarat njian advokat (har ·xaminatit"J.' ~ebf:'hlP' 1!<1,1:•:: 
diperbolehkan untuk menjalankan praktik hukum.9 

/ 

Pendidikan Hokum di Indonesia 

Sebagai negara yang pernah menjadi koloni Belanda, sejarah pendidikan 
hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah pendidikan 
hukum di Eropa. Menurut catatan, pendidikan hukum di Indonesia 
(ketika itu Hindia Belanda) didirikan pada tahun 1909 di Batavia (kini 
Jakarta) dengan nama Rechtschoo/. Institusi pendidikan hukum ini 
didirikan sebagai respons terhadap P.A. Ahmad Djajadiningrat, Bupati 
Serang saat itu, yang meminta tenaga-tenaga hukum untuk ditempatkan 
di pengadilan kabupaten. 10 

Pada perkembangan berikutnya, sekolah tersebut kemudian 
ditingkatkan menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi hukum dengan 
nama Rechtshogeschoo/ atau Facu/teit der Rechtsge/eerdheid, yang 
dibuka pada tanggal 28 Oktober 1924 oleh Gubemur Jendral D. Fockt. 

Ketika itu, lama pendidikan di Rechtshogeschoo/ adalah 5 tahun, 
yang terbagi menjadi dua tahap, yakni tahap kandidat dan tahap doktoral. 
Mereka yang telah lulus kedua tahap ini akan memperoleh gelar Meester 
in de Rechten serta memberi kewenangan kepada penyandangnya untuk 
menjadi advokat, pengacara, pejabat lain di bidang kehakiman, pegawai 
pemerintah dan dalam bidang pendidikan. 

Rechtshogeschool ini kemudian ditutup pada masa pendudukan 
Jepang (1942-1945), dan barn dibuka kembali pada tahun 1946 oleh 
NICA (Netherlands-Indie Civil Administration) dengan nama Faculteit 
der Rechtsge/eerdheid en Sociale Wetenschappen. Sementara itu, 
pemerintah Republik Indonesia sendiri sebelumnya juga telah mendirikan 
lembaga pendidikan tingginya sendiri dengan nama Balai Perguruan 
Tinggi Republik Indonesia, dalam mana Fakultas Hukum menjadi salah 
satu bagiannya. 

Pada tahun 1950, melalui proses yang tidak mudah, Facu/teit der 
Rechtsge/eerdheid en Socia/e Wetenschappen kemudian digabungkan 
dengan Fakultas Hukum Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia 
dengan nama Fakulteit (sic) Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. 
Fakultas ini menjadi bagian dari sebuah lembaga pendidikan tinggi barn 
yang bernama Universitas Indonesia. 

9 John E.Sexton, sebagaimana dikutip dalam James P.White, A Look at Legal 
Education: the Globalization of American Legal Education, Indiana Law Journal, 
Vol.82, 2007. 

10 Website Fakultas Hukum Universitas Indonesia: http://www.ui.edu/page/fakultas
hukum-id.html. 
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pendidikan sarjana, dan ada yang terletak pada level pendidikan pasca 
sarjana. Sebagian tunduk pada regulasi pemerintah yang ketat tentang 
pemberian gelar, sebagian lagi memiliki otonomi untuk mengatur sendiri 
standar dan kualifikasi pemberian gelar. Dari sisi kompetensi praktikal, 
ada pendidikan hukum yang langsung memungkinkan lulusannya untuk 
menjalankan praktik hukum, namun ada pula yang kelulusannya hanya 

~ Brian J.Moline, op. cit., p. 775. 
. Ibid., p. 775. 
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·nenjadi prasyarat njian advokat (har ·xaminatit"J.' ~ebf:'hlP' 1!<1,1:•:: 
diperbolehkan untuk menjalankan praktik hukum.9 

/ 

Pendidikan Hokum di Indonesia 

Sebagai negara yang pernah menjadi koloni Belanda, sejarah pendidikan 
hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah pendidikan 
hukum di Eropa. Menurut catatan, pendidikan hukum di Indonesia 
(ketika itu Hindia Belanda) didirikan pada tahun 1909 di Batavia (kini 
Jakarta) dengan nama Rechtschoo/. Institusi pendidikan hukum ini 
didirikan sebagai respons terhadap P.A. Ahmad Djajadiningrat, Bupati 
Serang saat itu, yang meminta tenaga-tenaga hukum untuk ditempatkan 
di pengadilan kabupaten. 10 

Pada perkembangan berikutnya, sekolah tersebut kemudian 
ditingkatkan menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi hukum dengan 
nama Rechtshogeschoo/ atau Facu/teit der Rechtsge/eerdheid, yang 
dibuka pada tanggal 28 Oktober 1924 oleh Gubemur Jendral D. Fockt. 

Ketika itu, lama pendidikan di Rechtshogeschoo/ adalah 5 tahun, 
yang terbagi menjadi dua tahap, yakni tahap kandidat dan tahap doktoral. 
Mereka yang telah lulus kedua tahap ini akan memperoleh gelar Meester 
in de Rechten serta memberi kewenangan kepada penyandangnya untuk 
menjadi advokat, pengacara, pejabat lain di bidang kehakiman, pegawai 
pemerintah dan dalam bidang pendidikan. 

Rechtshogeschool ini kemudian ditutup pada masa pendudukan 
Jepang (1942-1945), dan barn dibuka kembali pada tahun 1946 oleh 
NICA (Netherlands-Indie Civil Administration) dengan nama Faculteit 
der Rechtsge/eerdheid en Sociale Wetenschappen. Sementara itu, 
pemerintah Republik Indonesia sendiri sebelumnya juga telah mendirikan 
lembaga pendidikan tingginya sendiri dengan nama Balai Perguruan 
Tinggi Republik Indonesia, dalam mana Fakultas Hukum menjadi salah 
satu bagiannya. 

Pada tahun 1950, melalui proses yang tidak mudah, Facu/teit der 
Rechtsge/eerdheid en Socia/e Wetenschappen kemudian digabungkan 
dengan Fakultas Hukum Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia 
dengan nama Fakulteit (sic) Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. 
Fakultas ini menjadi bagian dari sebuah lembaga pendidikan tinggi barn 
yang bernama Universitas Indonesia. 

9 John E.Sexton, sebagaimana dikutip dalam James P.White, A Look at Legal 
Education: the Globalization of American Legal Education, Indiana Law Journal, 
Vol.82, 2007. 

10 Website Fakultas Hukum Universitas Indonesia: http://www.ui.edu/page/fakultas
hukum-id.html. 
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Fakulteit Hukum dan Pengetahuan Masyarakat masih mengikuti 
kurikulum dan sistem yang dipergunakan Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen. . 

Perubahan sistem pendidikan yang cukup substansial tetjadi pada 
tahwi 1979 ketika Sistem Kredit Semester (sks) diintroduksikan pada 
pendidikan tinggi di Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan No. 0124/U/1979, tanggal 8 Juni 1979. 
Selain itu pada tanggal 27 April 1983 dikeluarkan Surat Keputusan 
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 30/DJ/KEP/1983 tentang 
Kurikulum Inti Program Pendidikan SaJjana Bidang Hukum yang 
berpengaruh terhadap substansi perkuliahan pada fakultas hukum. 

Dalam konteks Indonesia, setidaknya secara formal, terdapat 
benang merah di antara program studi yang diselenggarakan oleh fakultas 
hukum terkait dengan tujuan pendidikan hukum. Meskipun dengan 
formulasi yang berbeda·beda, tampaknya ada kesamaan tujuan yang 
dicanangkan oleh fakultas-fakultas hukum di Indonesia, yakni 
menghasilkan smjana yang memiliki kapasitas profesional di bidang 
hukum. 

Tujuan ini tampaknya juga sejalan dengan harapan masyarakat 
pengguna lulusan pendidikan hukum, yang menghendaki agar saijana 
hukum memiliki kemampuan dan keterampilan hukum yang langsung 
bisa dimanfaatkan dalam dunia kerja. 

Tuntutan bahwa lulusan fakultas hukum semcstinya memiliki 
"standar kemampuan dasar" tampaknya juga disadari oleh pemerintah. 
Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah beberapa kali 
mengeluarkan kebijakan yang dimaksudkan untuk menjamin agar lulusan 
fakultas hukum bisa memenuhi kompetensi minimal. Kebijakan
kebijakan yang dikeluarkan untuk tujuan tersebut secara umum terkait 
dengan pengaturan di seputar kurikulum . . 

Komponen vokasional dalam pendidikan hukum 
" I 

Keinginan agar Iulusan fakultas hukurn memiliki kompetensi praktikal 
sebagaimana dituntut oleh masyarakat pada akhimya bennuara pada 
struktur kurikulum yang memberi ruang yang cukup untuk 
penyelenggaraan mata kuliah yang menitikberatkan keterampilan (skill
oriented subjects). Pengelolaan mata kuliah yang lebih memberi 
penekanan pada aspek keterampilan inilah yang dikenal dengan istilah 
pelatihan vokasional (vocational training). 

Dalam kenyataannya, ada dua model pokok berkenaan dengan 
tempat aspek vokasional di dalam konteks pendidikan hukum. Model 
pertama memperlakukan pendidikan vokasional sebagai bagian integral 
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pendidikan hukum disusun sedemikian rupa sehingga mencakup pula 
mata kuliah-mata kuliah yang berbau praktikal. Model seperti ini antara 
lain dianut oleh Spanyol. 11 Model kedua pada dasamya memisahkan 
antara pendidikan hukum tahap akademik (academic stage) dengan tahap 
pelatihan vokasional (vocational training). Menurut model yang kedua 
ini, pendidikan hukum pada tahap akademik hanya menJadi landasan bagi 
lulusannya untuk memasuki tahap pelatihan vokasional yang akan 
memb wa mereka ke dunia profesi hukum 'yang sesungguhnya' . Semua 
negara Uni Eropa, terkecuali Spanyol, m~ganut model ked~ yan~ 
membuat pemisahan antara tahap akadem1k dan tabap vokas1onal d1 
dalam pendidikan hukum, .meskipun durasi kedua tahap tersebut 
bervariasi. Gambaran tentang tabapan dan durasi pendidikan hukum di 
beberapa negara Uni Eropa bisa dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Tahapan dan durasi pendidikan hukum di beberapa negara Uni 

Sumber: Julian Webb, "Academic legal education in Europe: 
convergence and diversity," International Journal _ .of the Legal 
Profession, Vol.9, No.2, 2.002, p.l46. 

11 Lihat Julian Webb, "Academic legal education in Europe: convergence and diversity," 
International JQUrnalQ[the [&gal Profession, Vol.9, No.2, 2002, p.l46. 
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1'asca penggabungan 1111, kurilrulum maupun ststem pendidikan di 
Fakulteit Hukum dan Pcngctalruan Masyarakat masih rnengikuti 
kurikulum dan sistem yang dipergunakan Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen. 

Perubaban sistem pendidikan yattg cuku.p substamial terjtdi pada 
tahun 1979 ketika Sistem Kredit Semester (sks) diintroduksikan pada 
pcndidikan tinggi di Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan No. 0124/U/1979, tanggal 8 Juni 1979. 
Selain itu pada tanggal 27 April 1983 dikeluarkan Surat Keputusan 
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 30/DJ/KEP/1983 tentang 
Kurikulum Inti Program Pendidikan Sarjana Bidang Hulrum yang 
berpengaruh terhadap substansi perlwliahan pada fakultas hukum. 

Da1am konteks Indonesia, setidaknya secara formal, terdapat 
benang merah di antara program studi yang diselenggaralam oleh &kultas 
hukum terkait dcngan tujuan pend.idilcan hukum. Meskipun dengan 
formulasi yang berbeda·beda, tampaknya ada kesamaan tujuan yang 
dicanangkan ,oleb fakultas-fakultas hukum di Indonesia, yakni 
menghasilkan sarjana yang memilild kapasitas profesional di bidang 
hukum. 

Tujuan ini tampaknya juga sejalan dengan harapan masyarakat 
pengguna lulusan pendidikan hukum, yang menghendaki agar sarjana 
hukum memiliki kemampuan dan keterampilan hukum yang langsung 
bisa dimanfaatkan dalam dunia keqa. 

Twrtutan bahwa lulusan fakultas hukum semestinya memiliki 
"standar kemampuan dasar'' tampaknya juga disadari oleh pemerintah. 
Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah beberapa kali 
mengeluarkan kebijakan yang dimaksudkan untuk menjamin agar lulusan 
fakultas hukum bisa memenuhi kompetensi minimal. Kebijakan
kebijakan yang dikeluarkan untuk tujuan tersebut secara umwn terkait 
dengan pengaturan di seputar kurikulum. · 

Komponen vokalloDal dalam pencllcllkan hukum 
I 

Keinginan agar lulusan fakultas hukum memiliki kompetensi prakrikal 
sebagaimana dituntut oleb masyarakat pada akhimya bennuara pada 
struktur kurikulum yang memberi ruang yang cukup untuk 
penyelenggaraan mata kuliah yang menitikberatkan keterampilan (skiU
oriented subjects). Pengelolaan mala kuliah yang lebih mcrnberi 
pcnekanan pada aspek keterampilan inilah yang dikenal dengan istilah 
pelatihan vokasional (vocatiomzl training). 

Dalam kenyataannya, ada dua model pokok berkcnaan dengan 
tempat aspek vokasional di dalam konteks pendidikan bukwn. Model 
pertama mempcrlakuk:an pendidikan vokasional sebagai bagian integral 
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dari kurikulum peodidikan bukum Bcrdatarkan model iDi, kurikulwn 
pendidikan bukum disusun sedemikian rupa sehingga mencakup pula 
mata kuliah-mata kuliah ~ berbau praktikal. Model seperti ini antara 
lain dianut oleh Spanyol. 11 Model kedua pada dasamya memisahkan 
antara pendidikan bukum tahap akademik (academic stage) dengan tabap 
pelatihan vokasional (liOCQtiontJl training). Mcnurut model yang kedua 
ini, pendidik:an hukum pada tahap akademik hanya menjadi Jandasan bagi 
lulusannya untuk memasuki tahap pelatihan vokasional yang akan 
membawa mereka ke dun.ia profesi bukum 'yang sesungguhnya •. Semua 
negara Uni Eropa. terkecuali Spanyol, menganut model kedua yang 
membuat pemisahan antara tahap akademik dan tahap volcasional di 
dalam pendidikan hukum, meskipun durasi kedua tahap tersebut 
bervariasi. Gambaran tentang tahapan dan durasi pendidikan hukum di 
beberapa negara Uni Eropa bisa dilihat da1am Tabell di bawah ini. 

Tabel 1. Tabapan dan durasi pendidikan bukum di beberapa negara Uni 

Sumber: Julian Webb, "Academic legal education Europe: 
convergence and diversity," lntematiolfQ/ Journ41 of the Legal 
Profession. Vo1.9, No.2, 2002, p.146. 

11 IJhaiJulian Webb, .. Ac:adcmic: 1cpl education in Europe: COIIVa'pCCIIIKidi~ty," 
International JwmqlgftheUgalPrqfesslon.. Vo1.9. No.2. 2002. p.l46. 

7 



Jumall/mu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi April 2008 

.)t:mentara nu, peml1d1kan hUKum (.11 AmenKa ~enKat yang 
d~selenggarakan oleh fakultas hukum (law schools) pada umumnya 
dtanggap setara dengan pendidikan paseasaijana (postgraduate}, 
sehingga sebelum memasuki fakultas hukum mahasiswa hams sudah 
menyelesaikan pendidikan saijananya (undergraduate education). 
Setelah menyelesaikan pendidikan di fakultas hukum, mereka yang 
berminat teijun ke dunia praktik hukum dipersyaratkan untuk mengikuti 
ujian advokat (bar examination). 

Komponen vokasional dalam pendidikan hukum juga terwujud 
dalam apa yang dikenal sebagai pendidikan hukum klinikal (clinical legal 
education) yang kini menjadi bagian integral dari kurikulum fakultas
fakultas hukum di Amerika Serikat dan di berbagai negara lain, meskipun 
dengan laju perkembangan yang berbeda-beda. 12 

Pendidikan hukum klinikal secara umum dipahami sebagai 
" ... any kind of practical teaching with the use of 
interactive methods to teach practical skills, or otherwise 
called lawyering skills to law students .... [which] include 
legal analysis and reasoning; legal research, factual 
investigation; communication; counseling; negotiation; 
litigation and alternative dispute resolution procedures; 
organization and management of legal work; and 
recognizing and resolving ethical dilemmas. "13 

Lebih jauh, pendidikan hukum klinikal ini juga seringkali 
dilawankan dengan pendidikan hukum tradisional yang lebih berorientasi 
pada teori (theory-oeriented) dari sisi fokus studi, metode pembelajaran, 
dan tujuannya. Dari sisi fokus studi, pendidikan hukum tradisional lebih 
menekankan pada pembahasan tentang prinsip-prinsip hukum dan 
peraturan hukum, sementara pendidikan hukum klinikal lebih memberi 
perhatian pada keterampilan praktikal. Metode pendidikan hukum 
tradisional didominasi oleh diskusi klasikal, sedangkan pendidikan 
hukum klinikal menekankan pada metode learning by doing, aplikasi 
keterampil~ dan refleksi. Tujuan pendidikan hukum tradisional adalah 
penguasaan prinsip-prinsip hukum dan peraturan hukum positif, 
sedangkan pendidikan hukum klinikal terutama bertujuan melengkapi 
mahasiswa dengan keterampilan praktikal serta tanggungjawab 
profesional. 14 

12 L . H h . . · usme ov anms1an, op.cu. 
13 Loc. cit. 
14 Loc.cit. 
g 
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pendidikan hukum mengalami perubahan dari waktu ke waktu, namun 
perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pendidikan hukum 
Indonesia hingga tahap tertentu tampaknya mengaeu pada sistem 
pendidikan hukum Amerika Serikat. Ini terlihat dari persyaratan
persyaratan yang ditetapkan bagi lulusan fakultas hukum yang hendak 
teijun ke dunia praktisi, khusnya advokat. Sebagaimana di Amerika 
Serikat, ujian kompetensi eaton advokat ini memberikan kewenangan 
yang eukup besar terhadap organisasi profesi advokat yang bisa 
menyelenggarakan ujian kompetensi serta membuat sendiri standar 
kelulusannya. Di Amerika Serikat ujian kompetensi eaton advokat ini 
diselenggarakan oleh American Bar Association (ABA), sedangkan di 
Indonesia peran serupa dipegang oleh Perhimpunan Advokat Indonesia 
(Peradi). 15 

Sistem semaeam itu mulai diterapkan semenjak berlakunya 
Undang~undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang memang 
membenkan kewenangan luas bagi organisasi profesi advokat untuk 
menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat dan juga 
mengangkat advokat. 16 Ini berbeda dari sistem yang ada sebelum 
muneulnya Undang-undang Advokat, ketika ujian dan pengangkatan 
pengaeara dilakukan oleh Pengadilan Tinggi. 

Mengaeu pada sistem ini, ada tuntutan praktikal agar lulusan 
fak~ltas h~ di Indonesia, --khususnya yang hendak berkeeimpung di 
duma profest advokat--, menguasai materi-materi yang akan diujikan di 
dalam ujian eaton advokat. 17 

Selain wajib mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan lulus ujian 
eaton advokat, ealon advokat di Indonesia juga diwajibkan untuk magang 
sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. 

Bagi lulusan fakultas hukum yang memang ingin teijun ke dunia 
profesi advokat, skenario pendidikan yang terdiri dari komponen 
pendidikan formal, pendidikan vokasional, ujian kompetensi dan 
apprenticeship semaeam ini memang eukup memadai. Sistem pendidikan 

15 Ketika tulisan ini tengah dibuat, peran Peradi di dalam menyelenggarakan dan 
men~tukan kel~lus.an ujian calon ad~okat sedang dipersoalkan oleh beberapa pihak. 
Perad1 antara lam d1anggap mengganJal calon advokat untuk terjun ke dunia profesi. 
Beberapa pihak dari kalangan advokat sempat menggelar pertemuan di Hotel Century 
Park Jakarta pada hari Jumat, 28 Maret 2008, guna mendesak diselenggarakarmya 
Kongres Advokat Indonesia untuk mengkoreksi Peradi 

16 • 
Lihat Pasal 2 Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

17 Menurut kurikulum Pendidikari Khusus Profesi Advokat yang disusun oleh Peradi, 
ada 1~ materi ajar yang terbagi ke dalam empat kategori berikut: (a) Materi Dasar, (b) 
Maten Hukum Acara (Iitigasi), (c) Materi Non-litigasi, dar! (c) Materi Pendukung 
(keterampilan hukum). 
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.)t:mentara nu, peml1d1kan hUKum (.11 AmenKa ~enKat yang 
d~selenggarakan oleh fakultas hukum (law schools) pada umumnya 
dtanggap setara dengan pendidikan paseasaijana (postgraduate}, 
sehingga sebelum memasuki fakultas hukum mahasiswa hams sudah 
menyelesaikan pendidikan saijananya (undergraduate education). 
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berminat teijun ke dunia praktik hukum dipersyaratkan untuk mengikuti 
ujian advokat (bar examination). 

Komponen vokasional dalam pendidikan hukum juga terwujud 
dalam apa yang dikenal sebagai pendidikan hukum klinikal (clinical legal 
education) yang kini menjadi bagian integral dari kurikulum fakultas
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mahasiswa dengan keterampilan praktikal serta tanggungjawab 
profesional. 14 

12 L . H h . . · usme ov anms1an, op.cu. 
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14 Loc.cit. 
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Park Jakarta pada hari Jumat, 28 Maret 2008, guna mendesak diselenggarakarmya 
Kongres Advokat Indonesia untuk mengkoreksi Peradi 

16 • 
Lihat Pasal 2 Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

17 Menurut kurikulum Pendidikari Khusus Profesi Advokat yang disusun oleh Peradi, 
ada 1~ materi ajar yang terbagi ke dalam empat kategori berikut: (a) Materi Dasar, (b) 
Maten Hukum Acara (Iitigasi), (c) Materi Non-litigasi, dar! (c) Materi Pendukung 
(keterampilan hukum). 
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khusus yang berlaku untuk protest hukum '"tradtstonar lamnya (haktm 
danjaksa) mungkinjuga cukup memadai. 

Persoalannya, tentu saja tidak semua mahasiswa fakultas hukum 
akan tert~ untuk mengg~lut.i dunia profesi advokat. Ada kemungkinan 
mereka mgm berkarya d1 btdang-bidang lain di luar profesi hukum 
"tradisional" seperti bidang jasa keuangan, korporasi, atau pendidikan. 
Pada bidang-bidang ini juga sering muncul keluhan bahwa Iulusan 
fakultas hukum tidak siap memasuki dunia ketja karena tidak memiliki 
keterampilan yang dipersyaratkan. 

Hal ini memunculkan tantangan tersendiri pada penyelenggara 
fakultas hukum tentang bagaimana meramu dan menyajikan mata kuliah 
yang b~sa membekali lulusannya sehingga mereka memiliki kompetensi 
yang dtharapkan oleh dunia ketja. Persoalan ini semakin diperumit oleh 
constraint beban sks dan juga keinginan fakultas hukum untuk 
meluluskan mahasiswanya dalam waktu yang singkat. 

Untuk mempersiapkan agar lulusannya bisa memiliki kompetensi 
yang diharapkan oleh dunia ketja, fakultas hukum di Indonesia pada 
umumnya mengagihkan mata kuliah tertentu yang secara khusus 
dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan praktikal. 
Umumnya mata kuliah tersebut dikategorikan sebagai mata kuliah 
keahlian berkarya, dengan mata kuliah PLKH (Pendidikan dan Latihan 
Kemahiran Hukum) sebagai pilar utamanya. 

Sebagai gambaran, mata kuliah yang bermuatan praktikal pada 
Fakul~ H~m UGM memiliki bobot 6 sks, yang bisa dipilih oleh 
mahastswa dan sekumpulan mata kuliah yang masing-masing berbobot 2 
sks: Sed~~an pada Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, mata 
kuhah waJtb yang berorientasi pada keterampilan adalah Dasar-dasar 
Kemahir~ H~m (~ sks) dan Keterampilan Perancangan Hukum (3 
sks). Dt sampmg 1tu, mahasiswa juga diberi kesempatan untuk 
mengambil mata kuliah vokasional pilihan, antara lain Simulasi Proses 
Peradilan I Moot Court (2 sks), Metoda AltematifPenyelesaian Sengketa 
(2 sks), tekn(k penyelesaian perkara perdata (2 sks), teknik penyelesaian 
masalah pajak (2 sks). Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta 
dan UKSW Salatiga memiliki kemiripan struktur kurikulum menyangkut 
mata kuliah PLKH. Baik Fakultas Hukum UAJY Jakarta maupun UKSW 
Salatiga "memecah" mata kuliah PLKH (wajib) menjadi 3 mata kuliah 
yang masing-masing berbobot 2 sks dan memberi penekanan pada 
contract drafting, statutory drafting serta moot court (UKSW) atau legal 
drafting (UAJY). 

. Secara persentase, bobot 6 sks untuk skill-oriented subjects dari 
sekttar 144 sks yang harus diselesaikan oleh mahasiswa fakultas hukum 
hanya setara dengan 4%. Angka tersebut jelas bukan angka yang 
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.m:,Yakink.<u• h.ctik.u dik<.titkai, Jcngm, tuntutan bainva lulu:.an fakull"""' 
hukum harus memiliki kompetensi praktikal yang dibutuhkan dunia 
ketja. 

Kecilnya persentase mata kuliah praktikal di dalam pendidikan 
hukum bisa menjadi semakin kurang berarti ketika persoalan efektivitas 
perkuliahan, kompetensi dosen, kualitas mahasiswa, serta metode 
perkuliahan masuk ke dalam pembicaraan. 

Dengan gambaran seperti di atas, meskipun masih perlu diuji 
lebih jauh, tampaknya jawaban mendasar dari pertanyaan tentang 
kurangnya kompetensi dan keterampilan fresh graduate fakultas hukum 
bisa dikemukakan. Struktur kurikulum sebagian besar fakultas hukum di 
Indonesia terlihat sangat menitikberatkan pada aspek teoritik dan 
penguasaan hukum positif, serta kurang memberi tempat proporsional 
bagi komponen vokasional yang bersifat praktikal. Struktur kurikulum 
seperti ini pada gilirannya akan menghasilkan lulusan yang miskin 
penguasaan keterampilan hukum praktikal. Padahal, keterampilan 
praktikal inilah yang antara lain dituntut oleh masyarakat. Untuk bidang
bidang tertentu yang berada pada ranah profesi hukum 'tradisional' 
(advokat, jaksa, hakim), pelatihan-pelatihan pasca lulus mungkin bisa 
mempersempit kesenjangan antara kebutuhan dunia ketja dengan 'modal' 
yang dimiliki oleh fresh graduate fakultas hukum. Namun, kesenjangan 
yang lebih Iebar tetap akan tetjadi pada bidang-bidang di luar itu, padahal 
ada kecenderungan bahwa lulusan fakultas hukum semakin tertarik untuk 
beketja pada bidang di luar profesi hukum. 18 

Relevansi komponen vokasional dalam pendidikan hokum 

Apakah komponen vokasional memiliki relevansi di dalam pendidikan 
hukum? Sebagaimana telah dikemukakan, corak dan karakteristik 
pendidikan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor idealistik dan 
pragmatik. Dalam kondisi keterpengaruhan seperti itu, pendidikan hukum 
juga sekaligus menjadi wilayah yang "diperebutkan" oleh dunia 
akademik dan dunia profesi hukum. 19 Oleh karena itu, jawaban atas 
pertanyaan tentang relevansi komponen vokasional dalam pendidikan 
hukum juga akan sangat tergantung pada persepsi serta assessment 
terhadap manfaat komponen teoritikal yang mendominasi pendidikan 
hukum tradisional dan juga manfaat komponen praktikal. 

18 Kecenderungan tersebut antara lain dirangkum oleh Robert Eli Rosen dalam 
"Educating law students to be business leaders, International Journal o(the Legal 
Profession, Vol.9, No.I, 2002, pp.27-2. 

19 Tentang ini Professor Harry Arthurs mengatakan bahwa " ... legal education is located 
in the borderlands between two powerfUl suzerains, the higher education sector and 
the legal profession ..... None the less, when either asserts its claims, legal education 
becomes contested terrain." Lihat Julian Webb, op.cit, p.l40. 
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Manfaat dan hubungan antara tcori dan praktik J1 dalaH, 
pendidikan hukum sesungguhnya telah lama menjadi bahan 
perbincangan. Pada dasarnya ada dua pendapat yang berbeda tentang 
hubungan antara teori dan praktik serta manfaat dari hubungan tersebut. 
Pendapat pertama mengatakan bahwa teori tidak terlalu penting bagi 
dunia praktik. Pendapat ini antara lain terwakili oleh pandangan Stanley 
Fish yang mengatakan bahwa "theory can be made to disappear in the 
solvent of an enriched notion of practice."20 Bagi Fish, yang terpenting 
adalah praktik. Ketika praktik sudah memberikan pengalaman yang kaya, 
teori bisa menjadi kurang berguna. Menurut Fish, teori mungkin bisa 
dimanfaatkan oleh keterampilan praktikal untuk meningkatkan performa 
keterampilan pada konteks tertentu, namun teori tidak akan pernah bisa 
membentuk keterampilan praktikal.21 

Gagasan yang menafikan teori sebagaimana dikemukakan oleh 
Fish merupakan gagasan yang naif. Tanpa bekal teori, seorang praktisi 
hukum hanya akan menjadi tukang yang menjalankan aktivitasnya secara 
mekanistik. Dalam kondisi demikian, ia akan mengalami kesulitan ketika 
harus memasuki bidang aktivitas yang belum pernah dijamah 
sebelumnya. Ini amat mungkin terjadi, karena keterbatasan manusia tidak 
memungkinkannya mencapai pengalaman yang sedemikian kaya 
sehingga tidak ada tempat lagi bagi peran teori. Menurut Halpin, 
"[t] heory provides a possible way of explaining things when our 
practical experience is not sufficiently rich to provide us with all the 
answers we need or askfor. 11 

Pendapat kedua, yang menganggap bahwa teori hukum pun bisa 
bermakna penting bagi keterampilan praktikal, antara lain dikemukakan 
oleh praktisi hukum Inggris, Richard Southwell, yang mengatakan: 

". . . there should be no divide between academic lawyers 
and practising lawyers. Both should be talking the same 
language. Both should be seeking the right solution to 
difficult legal problems. Naturally the practitioner will be 
arguing the case for his client, but on one side or the other 
the !Jight way forward founded on the best academic 
research should be presented. "23 

Pendapat senada dikemukakan oleh Goodlad, yang mengemukakan 
pendapat bahwa: 

20 Andrew Halpin, "Law, theory and practice: conflicting perspectives?", International 
Journal o(the Legal Profession, Vol.7, No.3, 2000, p.205. 

21 !bid., p.206. 
22 Ibid., p.208. 
23 Ibid., p.222. 
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interconnectedness of ideas, purely practical subjects can 
ossifY or degenerate into a congeries of rules of thumb 
and 12 U J iJ U J .. 
obsession with technique. Practice without theory can 
become arcane, unintelligible or simply trivial."24 

P.A. Jones, seorang sarjana dari University of Sheffield juga 
berpendapat bahwa sepanjang masih ingin mempertahankan status 
sebagai seorang profesional, praktisi hukum masih memerlukan teori. 
Tanpa teori, mereka hanya akan menjadi praktisi, tetapi tidak memiliki 
k:ualifikasi sebagai seorang profesional hukum. Menurut Jones 
profesional lebih dari sekedar praktisi. Mereka adalah praktisi dengan 
k:ualitas tertentu, yakni praktisi yang memiliki akses terhadap seperangkat 
teori yan~ menyediakan informasi bagi apa yang mereka lakukan sebagai 
praktisi.2 

Setiap institusi pendidikan hukum tentunya menginginkan agar 
perannya di dalam masyarakat menjadi lebih nyata dan idealismenya ikut 
mewarnai dinamika masyarakat. Ideal demikian tidak akan bisa dicapai 
kalau institusi tersebut hanya mencetak "tukang-tukang huk:um'' yang 
barangkali terampil namun tidak profesional. 

Mengadopsi gagasan Jones, pendidikan hukum seyogyanya 
melepaskan dirinya dari "k:utukan" dikotomik "teoritisi-praktisi" serta 
mulai memfokuskan dinamikanya pada upaya menciptakan profesional 
hukum (legal professionals). Pada titik ini, yang kemudian menjadi 
persoalan adalah bagaimana cara yang tepat untuk menciptakan 
profesional hukum. Pertama-tama harus diakui bahwa komponen 
vokasional yang berbasis kompetensi tidak dapat disingkirkan dari 
pendidikan huk:um, karena ~ada dasarnya "professional education is 
necessarily about practice." 6 Berik:utnya, setiap institusi pendidikan 
huk:um harus memiliki visi yang jelas tentang kompetensi seperti apa 
yang diharapkan dimiliki oleh lulusannya. Bersamaan dengan itu, setiap 
institusi pendidikan hukum juga dituntut untuk merancang pendekatan 
seperti apa yang hendak dipakai untuk melaksanakan komponen 
pendidikan vokasionalnya. 

Tentang hal ini penting disebutkan bahwa pada dasarnya ada dua 
model yang bisa dipergunakan, yaitu "behaviouralist model" dan 
"holistic model." Pada model yang pertama, kompetensi dianggap sama 
dengan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yang 

24 P.A.Jones, "Theory and practice in legal education", International Journal o( the 
!-ega! Profession, Vol.7, No.3, 2000, p.239. 

25 Loc.cit 
26--
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pendidikan vokasionalnya. 

Tentang hal ini penting disebutkan bahwa pada dasarnya ada dua 
model yang bisa dipergunakan, yaitu "behaviouralist model" dan 
"holistic model." Pada model yang pertama, kompetensi dianggap sama 
dengan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yang 

24 P.A.Jones, "Theory and practice in legal education", International Journal o( the 
!-ega! Profession, Vol.7, No.3, 2000, p.239. 

25 Loc.cit 
26--
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approach" ini banlak dipakai pada aw~l-~wal pendidikan vo~sional di 
Amerika Serikat. 2 Berdasarkan model mt, tugas-tugas yang dtharapkan 
akan bisa diselesaikan oleh lulusan pendidikan hukum harus 
diidentifikasi dulu secara tepat untuk kemudian dijadikan acuan dalam 
pendidikan. 

Sebaliknya pendekatan holistik lebih banyak difokuskan pada 
pencapaian kompetensi yang bersifat generik, yang tidak secara ketat 
mengacu pada jenis-jenis tugas. Model yang kedua ini amat berpengaruh 
di dalam pendidikan manajemen, yang lebih mementingkan kemampuan 
melakukan banyak tugas secara baik daripada keterampilan untuk 
menyelesaikan tugas-tugas spesifik. 
Tentu saja selalu masih ada ruang bagi pendekatan yang bersifat 
ecclectic, yang menggabungkan kedua model tersebut. 

Penutup 

Komponen vokasional yang berbasis kompetensi jelas tidak dapat 
disingkirkan dari pendidikan hukum. Sebaliknya, juga sangat tidak 
realistis untuk semata-mata memfokuskan pendidikan hukum pada teori. 
Oleh karena itu, kata kunci yang penting di dalam pendidikan hukum 
semestinya bukanlah "teori" atau "praktik", melainkan 
"profesi onalisme." 

Disadari bahwa upaya untuk merancang sebuah sistem pendidikan 
hukum yang mampu menciptakan para profesional hukum bukanlah 
sesuatu yang mudah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pilihan
pilihan yang dibuat. Bagi Amerika Serikat yang menem~a~kan 
pendidikan hukum sebagai pendidikan pascasatjana, proses pendtdtkan 
hukumnya secara hipotetikal akan lebih baik. Terlebih lagi fakta bahwa 
bersama-sama dengan sekolah kedokteran (medical school) sekolah
sekolah hukum merupakan pilihan pendidikan favorit di Amerika Serikat 
akan membuat sekolah-sekolah hukum memiliki input mahasiswa yang 
terpilih. f 

Kondisi seperti ini masih sangat jauh di Indonesia. Di negara ini 
fakultas hukum lebih sering dilihat dengan sebelah mata, dan dengan 
demikian mengalami persoalan kronik dengan kualitas input 
mahasiswanya. Selain itu, seorang lulusan sekolah menegah atas di 
Indonesia bisa langsung mengikuti pendidikan di fakultas hukum, tanpa 
bekal pengetahuan-pengetahuan dasar yang sebenarnya bisa menjadi 
"pupuk" bagi studi hukum. Persoalan bisa menjadi lebih parah, ketika 

27 Ibid., p.24l. 
14 

Juma/1/mu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi April 2008 

budava instan dan komersia!isasi pendidikm" ;ug:• ~'Pl' 
pendidikan hukum.28 

Menurut sistem yang ada, seorang mahasiswa hukum di Indonesia 
bisa lulus pendidikan hukum formal pada usia 21 atau 22 tahun. Pada 
usia yang sama, seorang mahasiswa hukum di Amerika Serikat sedang 
berada pada tahun pertama pendidikan hukumnya, dan baru akan lulus 
pada usia 24 atau 25 tahun. Apakah itu membuat pendidikan hukum di 
Indonesia lebih baik? Seyogyanya pendidikan hukum di Indonesia mulai 
lebih serius mengupas makna "profesionalisme." 

28 Di antaranya adalah keinginan mahasiswa untuk segera lulus dari fakultas hukum 
dan juga singkatnya waktu studi yang dipergunakan sebagai tolok ukur bagi 
performa institusi pendidikan hukum, yang menyiratkan pesan bahwa "institusi 
pendidikan tinggi akan dianggap berprestasi jika bisa meluluskan mahasiswanya 
dalam waktu yang singkat." Budaya instan dan komersialisasi ini pada gilirannya 
membuat institusi pendidikan tinggi menjadikan singkatnya waktu studi sebagai 
salah satu "bahan jualan" untuk menarik minat calon mahasiswa. 
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RELEV ANSI PENGAJARAN ETIKA PROFESI HUKUM DALAM 
PFNYFJ FNCC:I\ R !\ t\ N PFNDJDJK t\ N TJNC:f":I HfTKfTM 

Kustadi 

Abstract 

Irresponsible legal practices by legal professions have 
occurred irreparable damages to the public interests. The 
author of this article argues that ethics for legal 
professions is very important subject in legal education. It 
is realized that Faculty of Law should prepare its students 
to be responsible persons while they're practicing law after 
graduation. Ethics for legal professions has a very 
strategic role as an instrument to introduce ethical values 
to the law students. It can be expected that the law 
graduates will have an ability to make moral judgment 
based on justice, humanity, reasonableness and fairness 
principles when they're practicing law. 

Key words: Legal Education; Ethics; Legal Professions 

I. Pengantar 

Carut marut wajah hukum di Indonesia selama ini sangat meresahkan 
setiap orang, seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo b~hwa 
jalannya penegakkan hukum di Indonesia sudah didorong masuk ke Jalur 
lambat, dari jauh kelihatannya memang orang sibuk melakukan sesuatu, 
tetapi hasilnya tidak kunjung muncul1

• Pemyataan tersebut memang 
benar karena fenomena selama ini menunjukkan bahwa para pengemban 
profesi hukum seperti hakim, polisi, jaksa, advokad, notaris dan 
penasehat hukum serta legislator sebagai pembuat undang-undang 
semakin kurang bertanggung jawab. Sikap dan perilaku para pengemban 
profesi hukum sering dimuat dalam pemberitaan di ber~agai ma~s media 

, seperti pemberitaan penanganan pemberantasan korups1 yang dllakukan 
secara tebang pilih, putusan hakim yang kontroversial misalnya kasus 
mantan Ketua DPRD Jateng dijatuhi hukuman percobaan, demikian pula 
kasus bebasnya pelaku ilegal logging, adanya "mafia peradilan", adanya 
gelontoran uang ke DPR-RI sewaktu pembahasan RUU, mudahnya 

1 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Kompas Media Nusantara, 
Jakarta, 2003, hal.l71. 
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