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Masyarakat1 terpelajar 
Indonesia mu lai me-

nge nal legal scholarships, 
ketika pemerintah Hin-
dia Belanda mulai 
melaksanakan pendidikan 
hukum secara formal 
dengan mendirikan Rechts-
school pada tahun 1909 di 
Jakarta. Tujuannya adalah 
untuk menghasilkan ahli-
ahli hukum orang Indonesia 
yang dapat diharapkan 
akan mampu untuk 
menempati jabatan-jabatan 
(termasuk hakim) di 
pengadilan tingkat pertama 
(pengadilan sehari-hari) khusus untuk orang 
pribumi dan yang yang disamakan, yakni 
landraad. Makna atau tujuan politik pendirian 
Rechsschool pada dasarnya adalah demi 
kepentingan pemerintah Belanda sendiri yang 
memerlukan terpeliharanya ketertiban dan 
keamanan (rust en orde) di wilayah jajahannya 
untuk melancarkan penanaman modal 
dan mengembangkan industri; jadi untuk 
mengantisipasi dampak dari investasi dan 
pengembangan industrialisasi di Indonesia.

Rechtsschool bukanlah perguruan tinggi, 
melainkan sekolah menengah kejuruan. 

1  Istilah “legal scholarships” di sini diartikan sebagai 

pengembanan hukum teoretikal. Istilah “pengembanan 

hukum teoretikal” adalah terjemahan dari “theoretische 
rechtsbeoefening”, yakni istilah yang digunakan oleh D. 

Meuwissen untuk menunjuk kegiatan akal budi manusia 

untuk secara ilmiah memahami atau menguasai hukum 

secara intelektual yang mencakup kegiatan belajar, mem-

pelajari, meneliti, menulis, mempublikasi dan mengajar-

kan hukum. Lihat “Vijf stellingen over Rechtsfilosofie” 

dalam ARS AEQUI no. 28-II, December 1979.

Pendidikan Tinggi Hukum, Legal Scholarships, 

Legal Praxis dan Pancasila 

di Indonesia Dewasa ini1

Arief B. Sidharta

Pendidikan tinggi hukum 
baru diselenggarakan 
mu lai tahun 1924. 
Ber dasarkan Hooger 
Onderwijs-0rdonnantie 
(Ordonansi Pendidikan 
Tinggi), Stb. No. 
456/1924, Gubernur 
Jenderal D. Fock pada 
tanggal 9 Oktober 1924 
menetapkan Reglement 
van de Rechtshoogeschool 
(Reglemen Sekolah 
Tinggi Hukum), Stb. 
No. 457/1924 yang 
mulai berlaku efektif 
pada saat dibukanya 

Rechtshoogeschool (disingkat RHS atau 
RH). Yang ditugaskan untuk melaksanakan 
pembentukan Rechtshoogeschool itu adalah 
Prof. Mr Paul Scholten, gurubesar Universitas 
amsterdam. Pembukaan resmi dilaksanakan 
pada tanggal 28 Oktober 1924 oleh Gubernur 
Jenderal D. Fock. Pada kesempatan itu Prof. Mr. 
Paul Scholten mengucapkan pidato dengan judul 
“Onderwijs en recht”2. Dari pidato tersebut itu, 
Satjipto Rahardjo menyimpulkan bahwa Paul 
Scholten berpendirian bahwa penyelenggaraan 
pendidikan tinggi hukum tersebut harus 
berpedoman pada upaya: (1) kemandirian, 
dan menemukan identitas Indonesia; dan 
(2) penyelenggaraan ilmu pengetahuan 
harus berorientasikan kebutuhan-kebutuhan 
beragam masyarakat Indonesia sendiri.3 

2 Bataviache Studenten Almanak 1931: 141

3  Lihat G.J. Scholten (ed.), Verspreide Geschriften van Paul 
Scholten.
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Para guru yang mengajar di Rechts-
school dan para gurubesar yang mengajar di 
Rechtshogeschool, semuanya kecuali beberapa 
(Prof. Husein Djajadiningrat, dan kemudian 
Prof. Soepomo) adalah orang Belanda. Tentu 
saja apa yang dapat diajarkan adalah apa yang 
mereka pahami dan kuasai, yaitu Ilmu Hukum 
Belanda termasuk cara berpikir yuridik dan 
budaya hukum Belandanya. Orang-orang 
Belanda yang mengajar di Rechtsschool dan 
Rechtshogeschool itu telah melaksanakan 
tugas mereka secara profesional dengan 
penuh kesungguhan, keseksamaan dan dengan 
dedikasi tinggi. Ilmu Hukum Belanda dengan 
konsep-konsep dan peristilahan hukumnya, 
cara berpikir yuridik dan kultur hukum 
Belanda itulah yang masuk ke dalam pikiran 
para yuris orang Indonesia yang belajar hukum 
di Rechtsschool, Rechtshogeschool dan Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid di Universitas Leiden. 
Tidak mengherankan jika cara berpikir dan cara 
kerja mereka mencerminkan cara berpikir dan 
cara kerja yang diperoleh melalui pendidikan 
hukumnya yang telah mereka jalani. 

Sesudah bangsa Indonesia mem-
proklamasikan kemerdekaan pada per-
tengahan abad keduapuluh, maka para 
yuris orang Indonesia generasi pertama 
itu segera mengisi posisi-posisi untuk 
melanjutkan penyelenggaraan hukum yang 
telah ditinggalkan Belanda. Semuanya 
melaksanakan tugas masing-masing sesuai 
dengan ilmu dan pengetahuan hukum yang 
telah diperolehnya selama belajar di lembaga-
lembaga pendidikan hukum seperti yang 
telah dijalaninya ketika bekerja pada masa 
penjajahan. Jadi, penyelenggaraan hukum 
berlangsung dalam suasana “business as usual”. 
Padahal, dengan proklamasi kemerdekaan yang 
langsung disusul dengan perang kemerdekaan, 
sesungguhnya di Indonesia telah terjadi suatu 
revolusi yang fundamental. Tatanan hukum 
positif yang diwariskan oleh Pemerintah 
Hindia-Belanda tidak dimaksudkan untuk 
melindungi kepentingan dan memenuhi rasa 
keadilan rakyat Indonesia melainkan untuk 
kepentingan asing (penjajah dan investor 

asing). Seharusnya tatanan hukum positif 
warisan Belanda, kalau masih belum dapat 
diganti dengan yang baru, setidaknya harus 
dilaksanakan dengan semangat proklamasi 
dan cara berpikir yuridik yang berbeda, yakni 
sesuai dengan semangat itu. Karena dalam 
kenyataan tidak terjadi seperti itu, maka pada 
berbagai kesempatan Sukarno menyatakan 
bahwa “met juristen kunt je geen revolutie 
maken” (dengan para yuris kita tidak dapat 
melaksanakan revolusi). Dengan itu, hukum 
mulai digunakan sebagai alat revolusi untuk 
mencapai cita-cita revolusi.

Pada masa pemerintahan Orde Baru 
di bawah pimpinan Presiden Suharto, maka 
kegiatan pemerintahan difokuskan pada 
upaya untuk melaksanakan pembangunan di 
bidang ekonomi. hukum digunakan sebagai 
alat untuk pembangunan ekonomi (alat 
untuk mewujudkan REPELITa), yang semakin 
bergeser menjadi alat untuk membangunan 
dan mempertahankan bahkan melanggengkan 
kekuasaan dari para penguasa. Dalam kerangka 
konsepsi hukum sebagai alat pembangunan 
ekonomi, maka asas yang memotivasi tindakan 
adalah efisiensi dan efektivitas (dengan “cost 
and benefit analysis”-nya), yang menjadi inti 
dari aliran pragmatisme instrumentalistik, 
yang dalam implimentasinya menyebabkan 
nilai-nilai dan kaidah-kaidah menjadi kabur. 
Lama-lama penggunaan hukum, kekuasaan, 
kewenangan dan semua fasilitas oleh para 
penguasa itu menjurus menjadi upaya untuk 
memperkaya diri sendiri. Berinteraksi dengan 
berbagai kenyataan kemasyarakatan lainnya, 
kecenderungan yang digambarkan tadi 
menyebabkan merebaknya krisis moral yang 
semakin hebat di dalam masyarakat. Krisis 
moral tersebut berintikan krisis identitas 
atau krisis harga diri, yakni orang sudah 
tidak mampu lagi menghargai martabatnya 
yang melekat pada statusnya. Secara umum 
dapat dikatakan, bahwa orang sudah tidak 
menghormati martabat kemanusiaannya 
sendiri. Dalam situasi yang demikian itu, 
tidak dapat diharapkan akan munculnya 
generasi para ilmuwan hukum sejati (sebenar 



8

ilmuwan hukum atau genuine legal scientist, 
untuk meniru Satjipto Rahardjo) yang akan 
menghasilkan pemikiran-pemikiran cerdas 
yang berani menyimpang dari yang sudah 
dilazimkan dalam pemikiran hukum di Barat 
dan yang telah diterimanya melalui pendidikan 
di dalam maupun di luar negeri (orang-orang 
seperti Mochtar Kusuma-atmadja, Satjipto 
Rahardjo, Sunaryati Hartono, dan Soetandyo 
Wignyosoebroto termasuk ke dalam kelompok 
orang-orang yang cukup langka).

Dalam suasan krisis tersebut, Pe-
nyelenggaraan hukum dijalankan oleh pihak 
yang berwenang dan para pengemban profesi 
hukum dengan sikap mental “business as usual”. 
Pembaharuan hukum termasuk perbaikan dan 
pembaharuan sarana untuk melaksanakan 
penyelenggaraan hukum (pengadilan ter-
masuk para pejabatnya seperti hakim dan 
jaksa dan badan legislatifnya) dilaksanakan 
dengan konsep-konsep hukum yang telah 
dipelajarinya dari dunia Barat. Semuanya 
dijalankan tanpa memperhitungkan apa yang 
dihayati, dipahami dan dibutuhkan oleh rakyat 
tentang hukum itu. Semua upaya pembaharuan 
hukum itu dilaksanakan tanpa didahului 
dengan penelitian yang mendalam tentang apa 
yang sesungguhnya dibutuhkan oleh rakyat. 
apa yang telah dikemukakan ini menunjukkan 
bahwa penyelenggaraan hukum di Indonesia itu 
hanya menitik berat salah satu faset atau aspek 
dari hukum, yakni faset instrumentalistik dari 
hukum. Faset lainnya diabaikan atau terabaikan 
sama sekali. Faset yang lainnya ini adalah faset 
ekspresif dari hukum, yakni bahwa hukum itu 
adalah ekspresi dari pandangan hidup dan rasa 
serta tuntutan keadilan yang hidup di dalam 
kesadaran hukum para warga masyarakat.

Sebelumnya sudah dikemukakan 
bahwa dengan proklamasi kemerdekaan, se-
sungguhnya di Indonesia telah terjadi suatu 
revolusi yang fundamental. Para pendiri 
negara Republik Indonesia, pada waktu 
mempersiapkan pembentukan negara 
Indonesia Merdeka, sudah bersepakat bahwa 
negara merdeka yang akan didirikan itu 
tidak akan diselenggarakan berdasarkan 

“paradigma” Eropa atau pandangan hidup Barat 
yang memang pada saat itu sudah mendunia, 
melainkan akan dibangun dan diselenggarakan 
berdasarkan “paradigma” sendiri, yakni 
“paradigma” yang mengekspresikan jati diri 

bangsa Indonesia. Yang dimaksud dengan 
“paradigma” di sini adalah pandangan hidup 
(levensbeschouwing) atau “Weltanschauung” 
yang dianut dan hidup di kalangan rakyat pada 
umumnya. Yang dimaksud dengan pandangan 
hidup adalah keyakinan tentang kedudukan 
tiap manusia individual di dalam masyarakat 
dan di dalam alam semesta, yang hidup atau 
dianut oleh suatu bangsa atau masyarakat, 
disadari ataupun tidak disadari secara eksplisit. 
Jadi, pandangan hidup itu adalah jawaban yang 
diberikan oleh suatu bangsa – secara disadari 
atau tidak, secara eksplisit ataupun implisit 
– terhadap pertanyaan “Was ist der Mensch, 
und was ist seine Stellung im Sein?” (apakah 
manusia itu, dan bagaimana kedudukannya di 
dalam alam semesta) yang dilontarkan oleh 
Max Scheler. Juga pandangan hidup itu akan 
tercermin ke dalam hukum yang dibentuk atau 
terbentuk di dalam masyarakat terkait secara 
murni tanpa campur tangan atau tekanan/
paksaan dari bangsa lain. Bagi Indonesia, 
hukum yang mencerminkan jatidiri bangsa 

Indonesia itu adalah hukum adat.
Pandangan hidup Eropa terbentuk pada 

suatu masa yang kemudian oleh para ahli 
sejarah dinamakan zaman Renaissance, masa 
kelahiran kembali manusia. Yang terjadi adalah 
bahwa hingga akhir zaman feodalisme (abad 
Pertengahan), tiap manusia individual secara 
perseorangan di luar keanggotaannya pada 
suatu komunitas tidak mempunyai nilai. Jacob 
Burckhardt di dalam bukunya “Civilization of 
the Renaissance in Italy” mengatakan bahwa 
“Man was conscious of himself only as a member 
of a race, people, party, family, or corporation 
– only through some special category.”4 Pada 
zaman feodalisme itu, pemahaman tentang 
keberadaan manusia itu telah menyebabkan 
terbentuknya kekuasaan otoriter para 

4 Jacob Burckhardt, Civilization of the Renaissance in Italy, 

hlm. 225/26.



9

penguasa (raja dan kaum bangsawan) yang 
menindas rakyat. Kemudian dimulai dengan 
wacana oleh para seniman yang berkumpul 
di Napoli, orang mulai meyakini bahwa 
manusia individual secara perseorangan, 
terlepas dari keanggotaannya pada sesuatu 
komunitas memiliki nilai yang penuh. 
Keyakinan itu menyebar keseluruh Eropa. 
Demikianlah, Burckhardt mengatakan “man 
became a spiritual individual and recognized 
himself as such.”5 Keyakinan ini menemukan 
perumusan kefilsafatannya mula-mula dalam 

karya Rene Descartes, yang melahirkan aliran 
Rasionalisme dalam bidang epistemologi. 
Dengan mengacu pada karya-karya para 
pemikir di bidang sejarah dan budaya dari 
Barat, jadi yang ditulis oleh para intelektual 
Barat, Soediman Kartohadiprodjo melihat 
bahwa pandangan hidup barat bertolak dari 
keyakinan bahwa manusia diciptakan sebagai 
mahluk otonom yang bebas dan sama, dan 
terpisah dari manusia-manusia invidual 
lainnya, yang menyebabkan masing-masing 
manusia individual itu mempunyai kekuasaan 
penuh untuk menentukan sendiri jalan 
hidupnya masing-masing.

apa yang terjadi dalam zaman Renaissance 
itu adalah bahwa manusia menemukan 
kembali kepribadiannya, menemukan kembali 
individualitasnya. Soediman Kartohadiprodjo 
merumuskan titik tolak yang diyakini dalam 
pandangan hidup Barat dengan ungkapan 
bahwa “man are created free and equal”, dan 
pandangan hidup yang demikian itu disebut 
individualisme yang lahir pada zaman yang 
kemudian oleh para ahli sejarah disebut 
Renaissance. Demikianlah para filsuf pada 

zaman itu dan sesudahnya pada umumnya 
mempunyai dan bertolak dari keyakinan yang 
sama (bahwa manusia diciptakan bebas dan 
sama), termasuk Karl Marx.

Pandangan hidup individualisme yang 
terbentuk di Eropa pada masa Renaissance 
itu memunculkan berbagai aliran filsafat yang 

timbul untuk menanggapi berbagai masalah 
yang dihadapi dari waktu ke waktu. Berbagai 

5   Jacob Burckhardt, hlm. 100

aliran kefilsafatan itu walaupun berbeda-

beda, namun semuanya bertumpu pada 
landasan yang sama, yakni individualisme. 
Dalam dinamika perkembangan perwujudan 
individualisme mencapai titik puncaknya di 
Eropa dalam aliran filsafat positivisme, yang 

di amerika menjurus menjadi pragmatisme-
instrumentalistik. Dalam bidang hukum 
memunculkan positivisme hukum dalam 
berbagai variasinya, dan dalam bidang ekonomi 
mendorong kapitalisme yang secara akseleratif 
mencapai bentuk ekstrimnya (semua bidang 
kehidupan diindustrikan, termasuk pelayanan 
kesehatan, pendidikan, hukum, profesi-profesi). 
Karena itu, individualisme itu dapat dipandang 
sebagai “grand paradigm” cara berpikir orang 
Eropa. Cara berpikir invidualisme yang timbul 
di Eropa sejak Renaissance itu sampai abad 20 
dan kemudian mendominasi cara berpikir di 
seluruh dunia. Karena itu, Jan Romein menyebut 
zaman sejak Renaissance sampai abad 20 
sebagai “Era Eropa”, zaman Peradaban Eropa 
yang dipandangnya sebagai “een afwijking 
van het algemeen menselijk patroon” (suatu 
penyimpangan dari pola kemanusiaan umum). 
Namun, sudah sejak permulaan abad 20, para 
ahli sejarah dan budayawan Eropa dan amerika 
melihat bahwa Era Eropa sudah atau sedang 
mengalami kemerosotan, atau sudah mencapai 
titik jenuh, sudah mencapai tahap “the decline 
of the west”: misalnya Ostwald Spengler, Pitirim 
Sorokin, Johan Huizinga, Ortega y Gasset, P.J. 
Bouman, Jan Romein. Bandingkanlah tulisan 
dari tokoh-tokoh sebelum Perang Dunia II itu 
dengan tulisan dari penulis-penulis masa kini 
(sesudah perang dunia II), seperti Daniel Bell, 
Alvin Toffler, Samuel Huntington, Fritjof Capra, 

Soekarno, Moh. Hatta, Soetan Sjahrir, Soediman 
Kartohadiprodjo, Soedjatmoko, dan Satjipto 
Rahardjo.

Ketika para pendiri negara mem-
persiapkan pendirian negara Republik 
Indonesia, mereka telah secara sadar berse-
pa kat untuk menolak individualisme, untuk 
keluar dari pengaruh grand paradigm saat itu, 
dan memilih untuk melandaskan organisasi 
negara dan penyelenggaraan pemerintahan 
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pada jatidiri bangsa Indonesia sendiri, yakni 
pandangan hidup yang terbentuk dalam kultur 
bangsa Indonesia. Pandangan hidup tersebut 
ditampilkan oleh Sukarno dalam wujud 
lima asas (sila) yang kemudian dinamakan 
Pancasila. Pandangan yang dikemukakan 
oleh Sukarno itu secara aklamasi diterima 
oleh semua pendiri negara (Badan Penyelidik 
Usaha Persiapan Kemerdekaan, kemudian 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), 
dan ditempatkan dalam Pembukaan Undang 
Undang Dasar yang ditetapkan mulai berlaku 
sejak tanggal 18 agustus 1945. Keseluruhan 
pasal-pasal dari Undang Undang Dasar, yang 
di kemudian hari dinamakan Undang Undang 
Dasar 1945 disingkat UUD 1945, dirumuskan 
berdasarkan dan karena itu merupakan 
penjabaran dari Pancasila ke dalam perumusan 
pokok-pokok struktur organisasi dan pokok-
pokok kebijaksaan negara. Dengan demikian, 
Pancasila adalah “ruh” dari UUD 1945 itu. 
Karena itu, melakukan “moral reading” 
(Ronald Dworkin) terhadap UUD 1945 berarti 
membaca, menginterpretasi dan memahami 
pasal-pasal dari UUD 1945 berdasarkan dan 
dalam semangat ruh Pancasila. Membaca dan 
memahami UUD 1945 berdasarkan konsep-
konsep yang dipelajari dari Barat pastilah akan 
menghasilkan pemahaman yang keliru, seperti 
yang selama ini secara umum dilakukan oleh 
para politisi dan pakar hukum Indonesia. Van 
Vollenhoven pernah memperingatkan, bahwa 
jika orang (Barat) mau memahami pranata-
pranata yang terbentuk secara alami di 
Indonesia, misalnya pranata dan kaidah hukum 
adat, maka lepaskanlah kacamata baratnya, 
dan berupayalah untuk memahami dengan 
kacamata Timur. kepada murid-muridnya dan 
kepada orang-orang yang akan menduduki 
jabatan-jabatan di wilayah Hindia Belanda. 
Demikianlah, kepada murid-muridnya dan 
kepada para calon pegawai yang akan dikirim 
ke Hindia Belanda, ia mengatakan: “(de oogen) 
te openen voor het Oostersche in het adatrecht: 
om het oostersche oostersch te zien en te 
verklaren” (membuka mata bagi yang timur 
di dalam hukum adat: untuk memahami dan 

menjelaskan budaya timur dari kacamata 
ketimuran). Nasihat Van Vollenhoven itu 
sepenuhnya juga berlaku pada masa kini, juga 
bagi para intelektual bangsa Indonesia sendiri 
dalam memahami semua produk kultural 
bangsa Indonesia yang murni, termasuk dalam 
memahami UUD 1945.

Pancasila adalah pandangan hidup 
yang berintikan keyakinan bahwa manusia 
itu diciptakan dalam kebersamaan dengan 
sesamanya, “men are created in togetherness 
with each other”. Karena itu keberadaan 
masyarakat dalam Pancasila adalah suatu 
kodrat manusia, bukan bikinan manusia 
secara sadar. Sedangkan dalam pandangan 
hidup individualisme yang dianut Barat 
yang berintikan keyakinan bahwa manusia 
diciptakan bebas dan sama setara, “men are 
created free and equal”, maka keberadaan 
masyarakat itu bukanlah kodrat melainkan 
bentukan para individu secara sadar untuk 
memenuhi kepentingan dan kebutuhan pribadi 
masing-masing. Berdasarkan Pancasila, maka 
manusia itu adalah mahluk hidup yang terdiri 
atas empat unsur, yakni terdiri atas raga (badan, 
jasmani), rasa, rasio dan rukun. Kesatuan 
unsur-unsur raga, rasa dan rasio bersama-
sama mewujudkan aspek individualitas 
(kepribadian) dari tiap manusia, dan unsur 
rukun mewujudkan aspek sosialitas dari 
manusia; jadi tiap manusia itu adalah individual 
dan sosial sekaligus, memiliki individualitas 
dan sosialitas sekaligus. Pandangan hidup 
Pancasila ini disebut juga filsafat kekeluargaan, 

pandangan yang melihat tiap manusia itu 
adalah warga atau anggota dari suatu kesatuan, 
rumah tangga, keluarga besar, komunitas yang 
lebih besar, bangsa, umat manusia, yang di 
dalam kesatuannya itu kepribadiannya diakui, 
dihormati dan dilindungi oleh kesatuannya 
dan oleh sesamanya, dan sebaliknya tiap warga 
kelompok itu merasa bertanggungjawab untuk 
berpartisipasi memelihara keutuhan dan 
kesejahteraan kelompok atau kesatuannya. 
Hubungan antar-warga di dalam kelompoknya 
itu dijiwai semangat cinta-kasih. Pancasila 
berintikan asas Bhinneka Tunggal Ika yang 
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berarti “yang berbeda-beda itu satu, yang satu 
itu berbeda-beda” atau seperti dikatakan oleh 
Soediman Kartohadiprodjo: “Kesatuan dalam 
perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan”, 
yang mewujudkan asas keberadaan dari alam 
semesta dengan segala isinya: bahwa setiap hal 
adalah bagian dari suatu kesatuan yang lebih 
besar, dan bahwa tiap hal selalu terdiri atas 
sejumlah bagian, dan di dalam kesatuannya itu 
tiap bagian mempunyai kedudukan dan fungsi 
khas. Bhinneka Tunggal Ika adalah benang 
merah yang mempersatukan sila-sila dari 
Pancasila menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Setelah terbentuknya negara Republik 
Indonesia, pemerintah dan masyarakat 
mendirikan sejumlah universitas yang di 
antaranya juga ada yang mempunyai fakultas 
hukum. Selain itu ada juga kelompok masyarakat 
yang hanya mendirikan sekolah tinggi hukum 
yang mandiri, yang tidak menjadi bagian dari 
sebuah universitas. Dewasa ini terdapat lebih 
dari 200 fakultas hukum dan sekolah tinggi 
hukum, yang mencakup 27 perguruan tinggi 
negeri (PTN) dan sekitar 200 perguruan tinggi 
swasta (PTS). Pada permulaan, kurikulum 
dan cara penyelenggaraan pendidikan tinggi 
hukum mengikuti atau sangat dipengaruhi 
kurikulum dan cara atau pola pengajaran 
seperti yang dilaksanakan di Rechtshogeschool. 
Tentang hal itu Mochtar Kusuma-atmadja 
mengatakan: “Strangely enough very little 
was being done about it and legal education 
very much followed a pattern laid down a few 
decades ago. No explanation can be given for this 
state of affairs  other than the general inertia 
that seems to envelop all matters pertaining 
to law, including legal education unit and a 
genuine lack of awareness of the problem.”6 
Namun dengan cepat dirasakan bahwa hal 
itu tidak dapat dipertahankan. Jenis sarjana 
hukum yang dibutuhkan dalam sebuah negara 
kolonial dan dalam sebuah  negara nasional 
yang merdeka tidaklah sama. Disadari bahwa 
untuk memenuhi kebutuhan pada jenis sarjana 

6  Mochtar Kusuma-Atmadja, Problem of legal education in 
Indonesia: challenge and response, dalam PADJADJA-

RAN No. 3, 1971.

hukum yang dibutuhkan dalam sebuah negara 
nasional, maka kurikulum dan pola cara 
penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum 
untuk mempersiapkannya perlu disesuaikan. 
Upaya untuk menumbuhkan kurikulum dan 
pola pengajaran hukum yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat nasional dimulai 
dengan menyelenggarakan rapat-rapat Panitia 
ahli Depdikbud, yang kemudian dilanjutkan 
dengan menyelenggarakan Rapat antar-
Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi 
Negeri (PTN). Upaya ini dilanjutkan oleh Sub-
konsorsium Hukum yang merupakan bagian 
dari Konsorsium Ilmu-ilmu Sosial. Selanjutnya 
Sub-konsorsium Hukum ditingkatkan menjadi 
Konsorsium Ilmu Hukum (KIH). Sementara itu, 
pada tahun 1975, Badan Pembinaan Hukum 
Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum 
Universitas Padjadjaran menyelenggarakan 
Simposium Pembaharuan Pendidikan Hukum 
Dan Pembinaan Profesi Hukum di Lembang, 
Bandung. Lewat simposium tersebut dan rapat-
rapat Konsorsium Ilmu Hukum, upaya untuk 
memperbaharui pendidikan tinggi hukum 
itu mencapai salah satu puncaknya dengan 
diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan 
Dan Kebudayaan No. 17/D/O/1993 tentang 
“Kurikulum yang berlaku secara nasional 
Pendidikan Tinggi Program Sarjana Bidang Ilmu 
Hukum” (SK Mendikbud No. 17/1993), yang 
kemudian disempurnakan dengan Keputusan 
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 
0325/U/1994 (SK Mendikbud No. 325/1994). 
Kedua keputusan menteri tersebut kemudian 
dikenal dengan sebutan Kurikulum Pendidikan 
Tinggi Hukum 1993/1994, disingkat Kurikulum 
93/94. Kemudian, untuk meningkatkan kinerja 
upaya pengembangan kualitas ilmu-ilmu dan 
pendidikan tinggi di Indonesia, pemerintah 
telah mengganti konsorsium ilmu-ilmu dengan 
komisi disiplin ilmu, termasuk di antaranya 
mengganti Konsorsium Ilmu Hukum dengan 
Komisi Disiplin Ilmu Hukum (KDIH). Namun 
kemudian, karena krisis ekonomi yang 
berlangsung sejak 1997, komisi-komisi disiplin 
ilmu dibubarkan, termasuk Komisi Disiplin 
Ilmu Hukum.
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Dengan mengamati secara cermat ke-
giatan orang-orang yang termasuk komunitas 
Legal Scholars dan orang-orang yang termasuk 
komunitas Legal Praxis  atau komunitas praksis 
hukum (komunitas para praktisi hukum: 
hakim, advokat, jaksa dan notaris), maka akan 
tampak bahwa kedua komunitas itu terpisah 
sama sekali seperti dua dunia terpisah tanpa 
kaitan kausalitas di antara keduanya (masing-
masing seperti monade-nya Leibniz). Masing-
masing komunitas itu mewujudkan sebuah 
dunia tersendiri dengan batas-batas yang 
jelas. antara dunia legal scholarship dan dunia 
praksis hukum itu tidak ada hubungan yang 
signifikan atau substansial, sehingga tampak 

masing-masing seperti dunia yang tertutup 
yang satu terhadap yang lainnya. Para praktisi 
hukum memandang dunia legal scholarship 
sebagai dunia yang hanya menghasilkan teori 
saja yang abstrak dan tidak realistis yang jauh 
dari bumi kenyataan dan tidak ada gunanya. 
Sebaliknya para legal scholars atau teoretisi 
hukum memandang produk dunia legal praxis 
atau praksis hukum sebagai tidak bermutu 
(sampah) dan tidak layak untuk menjadi 
obyek penelitian dan analisis ilmiahnya. Nyaris 
tidak pernah ada guru besar hukum yang 
memberikan anotasi terhadap vonis hakim, 
termasuk terhadap putusan Mahkamah agung. 
Jadi, masing-masing berjalan sendiri-sendiri 
dalam dunia tertutupnya.

Jika kita sungguh-sungguh mau setia 
pada cita-cita proklamasi kemerdekaan se-
bagaimana diekspresikan oleh para pen-
diri negara untuk menjalani kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia, dan 
kita mau membebaskan diri dari keterbelitan 
(dipinjam dari Satjipto Rahardjo) oleh 
pikiran dan konsep-konsep barat yang sudah 
sangat dijiwai oleh individualisme dan 
kapitalisme, dan kita mau sungguh-sungguh 
mendengarkan nasihat para ilmuwan dan 
cendekiawan Eropa yang memiliki integritas 
tinggi seperti Cornelis van Vollenhoven dan 
Paul Scholten, maka saatnya sudah tiba 
bagi kita untuk memulai membangun legal 

scholarships berdasarkan Pancasila. Untuk itu 
kita dapat melaksanakannya dengan mulai 
mewacanakan pandangan hidup Pancasila dan 
kaitannya dengan hukum di dalam lingkungan 
pendidikan tinggi hukum, khususnya pada 
tataran Strata 2 (Program Magister Hukum) 
dan Strata 3 (Program Doktor Ilmu Hukum). 
Wacana ini dilaksanakan oleh para pengajar 
dan juga melibatkan para mahasiswa. Fakultas 
Hukum perlu membentuk semacam Pusat 
Studi Pancasila dan Hukum.

Mengingat apa yang dikatakan oleh Paul 
Scholten bahwa ilmu hukum itu selalu bersifat 
ilmu hukum nasional yang harus diemban oleh 
para warga dari bangsa itu sendiri, maka kita 
perlu berupaya untuk menumbuhkan Ilmu 
Hukum Nasional seperti yang dimaksud oleh 
Sunaryati-Hartono, atau mengembangkan 
suatu ilmu hukum yang bersifat Indonesia 
seperti yang dimaksud oleh Satjipto Rahardjo. 
Upaya ini perlu disertai dengan refleksi 

mendalam dan penataan ulang kurikulum 
pendidikan tinggi hukum di Indonesia.ts
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