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ABSTRACT 

Thought prospective on legal education is directed to be capable of fulfilling community’s 
needs, either those related to legal professions or those beyond them. Besides, it can be 
accomplished by some measures, among others: possesses basic capacities and academic 
knowledge on law globally, possesses skills required in guiding legal professions, possesses 
capacities in interdisciplinary sciences particularly those that support self-sufficiency at 
work, possesses professional ethic and responsibility, and possesses capacity in both thinking 
ways and life attitudes with a thinking pattern that ends at a principle of “Divine Words guide 
sciences and knowledge enlightens divine words. From legal aspect, legal education has 
provides a thought basis toward self-sufficient working. Therefore, legal the education taught 
should be relevant to the reality in community. 

Kata kunci: pendidikan, hukum, masyarakat 

 

PENDAHULUAN  

Pemikiran tentang dunia pendidikan  perguruan tinggi di dalamnya termasuk bidang  

hukum. Dewasa ini, khususnya di Indonesia masih mencari-cari model dan kekhasannya 

masing-masing. Hal ini, merupakan bagian dari sebuah proses akademik untuk mencari jati 

dirinya. Selama ini, ada pemikiran-pemikiran yang mengemuka hingga perlunya untuk 

melakukan pembaharuan dibidang pendidikan hukum. Pemikiran tersebut antara lain: (1) Ada 

suatu pendapat mengenai pembinaan profesi hukum di Indonesia, sebaiknya dilakukan setelah 

lulus jadi Sarjana Hukum (SH), karena pada dasarnya pendidikan di  perguruan tinggi hanya 

bertujuan memberikan suatu dasar pengetahuan akademis tentang hukum yang bersifat umum; 

(2) Kiranya bukan rahasia lagi, bahwa pendidikan hukum yang diperoleh di perguruan tinggi 

kurang relevan, bahkan tidak bersentuhan langsung dengan kenyataannya di tempat bekerja 

oleh para lulusan; (3) Para lulusan merasa tidak dipersiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan 

praktis yang mereka harus kerjakan misalnya: Menyusun naskah perjanjian, legal drafting, 

dan lain sebagainya; dan (4) Para lulusan tidak dipersiapkan untuk memecahkan persoalan-

persoalan yang dihadapi, walaupun bekal pengetahuan untuk memecahkannya mungkin ada.  

Cara pandang seperti itu, rupanya dipengaruhi oleh suatu pemikiran yang merupakan 

warisan kolonial Belanda, dimana pembinaan keterampilan professional (professional skills) 

sangat diabaikan. Berbeda dengan sistem perguruan tinggi hukum (law schools) di Amerika 

Serikat pendidikan hukum diarahkan untuk menjadi professional school (tempat mendidik 
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ahli hukum). Karena itu, Fakultas Hukum merupakan  suatu “Fakulteit der rechtsgeleerdheid” 

(Fakultas ilmu-ilmu hukum yang mendidik Sarjana Hukum) Mochtar Kusumaatmadja 

(2002;62). Tradisi pendidikan hukum dalam kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia 

berakar pada tradisi penyelenggaraan tata hukum dan pendidikan hukum negeri Belanda yang 

berakar pada sistem hukum yang terbilang kerabat hukum Ramano-Germanic yang pada abad 

ke-18 sudah menjadi hukum legislatif-positif berformal nasional. Abdul Kadir Muhamad 

(2004: 27).  

Persoalan yang dihadapi berkenaan dengan pembinaan pendidikan tinggi di Indonesia, 

dimana di dalamnya termasuk pendidikan tinggi dibidang hukum yaitu  persoalan cara 

mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan hukum yang mampu menjangkau  

kebutuhan masyarakat dan dapat hidup mandiri. Pendidikan hukum di indonesia juga 

dipengaruhi oleh teori dan filsafat hukum yang berkembang hingga berpengaruh terhadap 

salah satunya pembntukan materi hukum. Berdasarkan pemikiran di atas, maka pertanyaan 

yang dapat diajukan, bagaimanakah strategi pendidikan hukum yang dapat memenuhi  

kebutuhan masyarakat sebagai upaya pembaharuan dalam materi hukum di Indonesia?  

Melalui tulisan ini,akan mencoba mengupas hal-hal yang berkenaan dengan pokok-pokok 

pemikiran  hukum sekaligus untuk mengetahui strategi pendidikan hukum dalam kerangka 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan adalah metode yuridis. Penelitian hukum normatif dilakukan 

dengan cara menelusuri bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji (1985: 

14-15). Dengan demikian penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang lebih 

menitikberatkan pada penggunaan data sekunder. Ronny Hanitijo Soemitro (1988 : 9) dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

 Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan 

dan keputusan hukum administratif yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha Negara 

yang berkaitan dengan pajak. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi hasil penelitian dan karya ilmiah yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan bahan hukum tersier ialah bahan yang 
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memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder dalam hal ini kamus dan ensiklopedia hukum.  
 

Strategi Pendidikan Hukum Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat 

Fakultas Hukum merupakan suatu “Fakulteit der rechtsgeleerdheid” (Fakultas ilmu-

ilmu hukum yang mendidik Sarjana Hukum) atau suatu “professional school”. (tempat 

mendidik ahli hukum), yang memiliki peluang (opportunity), di masa yang akan datang dan 

sebagai pemenang dalam persaingan. Berbicara prospek Fakultas hukum berarti berbicara 

bagaimana output pendidikan hukum? Output pendidikan hukum diorientasikan pada 

pemenuhan kebutuhan masyarakat dan dapat bekerja mandiri.  
 

1. Pembenahan Kurikulum 

 Kurikulum pendidikan hukum harus relevan dan terkait langsung  dengan kenyataan 

hidup yang nyata yaitu kebutuhan masyarakat.  Untuk mewujudkannya langkah awal yang harus 

dilakukan adalah pembenahan dibidang kurikulum hukum. Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) 

langkah  antara lain: a. Menentukan scope penyajian mata kuliah termasuk di dalamnya ruang 

lingkup, luas bahan pelajaran atau subject matter, terdiri dari nilai-nilai dan keterampilan materi 

apa saja yang harus diberikan kepada mahasiswa yang mesti ada relevansinya dengan kebutuhan 

masyarakat dan dapat bekerja mandiri sekaligus mampu menyelesaikan persoalan yang 

dihadapinya. b. Menentukan sequence. Hal ini, dimaksudkan untuk menentukan dan 

menempatkan urutan (sebaran mata kuliah) disetiap semester, penjadwalan mata kuliah, kapasitas 

ruang belajar (kelas), penyampaian mata kuliah sesuai dengan keahlian dosen. dan lain 

sebagainya. 

Scope dan sequence dua hal yang sangat menentukan dalam penyusunan kurikulum, S. 

Nasution (2005:230), di samping tentang kriteria dan prosedur penentuan bahan pelajaran. 

Sebagai contoh kurikulum jurusan ilmu hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Bandung 

sekurang-kurangnya tergambar   pemikiran sebagai berikut : 

Pertama, mengenalkan para mahasiswa agar dapat melihat hukum secara lebih luas 

(interdisipliner). Artinya ada keterkaitan atau interaksi antara bidang ilmu hukum (sebagai 

Pengantar) dengan bidang ilmu-ilmu lainnya. Dalam materi  tertentu dapat dilakukan dengan 

konsep surpai udara. Pemikirann seperti ini, biasanya disajikan pada semester pertama dengan 

pengambilan mata kuliah-mata kuliah yang meliputi :Pengantar ilmu ekonomi, sosiologi hukum, 

antropologi hukum, bahasa Indonesia, Bahasa Inggeris, Tafsir al-Ahkam, hadist Ahkam. 

Pemberian mata kuliah mata kuliah tersebut, diarahkan dan mendukung kebutuhan khusus 

pendidikan hukum. Selain itu juga merupakan pembekalan materi awal  ke depan, bahwa setelah 
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jadi alumni akan dihadapkan dengan masyarakat yang sedang membangun. Masyarakat yang 

sedang membangun artinya masyarakat yang sedang melakukan perubahan yang begitu cepat, 

maka materi hukumpun harus melakukan  suatu lompatan terlebih dahulu apa dan pengaturan 

yang bagaimana yang dibutuhkan masyarakat. Dalam penerapan pemecahannya selalu terkait 

dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Misalnya dalam  hukum lingkungan. Karena itu, bagi sarjana 

hukum jangan merasa berpuas diri dengan apa yang telah didapat di Fakultas Hukum/Jurusan 

Ilmu Hukum, akan tetapi juga harus mempelajari ilmu-ilmu lainnya, tanpa menghilangkan model 

standar yang sudah baku dan ciri kekhasannya. 

Kedua, kurikulum yang mampu melahirkan untuk setiap mahasiswa memiliki 

keterampilan professi. Kegiatan praktikum yang diselenggarakan di jurusan ilmu hukum selama 

ini meliput: (1) praktikum ibadah. (2) praktikum tilawah. (3) bahsu al-Kutub (pembahahasan 

kitab) yang dilaksanakan pada semester III. (3), praktikum pengadilan agama dilaksanakan pada 

semester V. (4), praktikum kekhususan dilaksanakan pada semester VII. (5), Program kuliah kerja 

nyata (KKN). Praktikum seperti ini, dimaksudkan agar mahasiswa memiliki keterampilan yang 

berhubungan dengan pengabdian diri terhadap Allah, Swt., dan masyarakat, serta terampil dalam 

hubungannya dengan bidang professi hukum. Penyajian mata kuliah bahasa arab, bahasa inggeris, 

bahasa belanda agar memiliki keterampilan dibidang bahasa sebagai pembuka ilmu (miftahu al-

ilmi) dan pembuka jendela dunia. 

Ketiga, mengembangkan program spesialisasi (kekhususan). Diakhir semester tepatnya di 

semester tujuh (7) diberikan program kebebasan untuk memilih sesuai dengan bidang 

spesialisasinya yang hendak ditempuh. Selama ini, baru meliputi bidang; hukum perdata, hukum 

pidana dan hukum tata Negara. Program spesialisasi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan 

keadaan dan kebutuhannya. Dalam hal ini, dimaksudkan agar mahasiswa memiliki keakhlian 

sesuai dengan minatnya. Untuk mengimbangi efek dari spesialisasi yang sempit, maka mata 

kuliah filsafat hukum diberikan pada semester 7 (tujuh) yang berpungsi untuk menempatkan 

hukum dalam persfektif yang lebih tepat sebagai bagian dari usaha manusia untuk menjadikan 

dunia ini, suatu tempat yang lebih pantas untuk didiami.  

Keempat, membangun kurikulum yang dapat memnuhi kebutuhan masyarakat dan dapat 

bekerja mandiri. Dalam menghadapi pembangunan yang terencana, maka penyajian mata kuliah, 

tidak hanya diorientasikan pada kebutuhan bidang professi hukum saja, akan tetapi  bidang 

lainnya sperti untuk menjadi pelaku usaha atau yang lainnya, maka perlu dipikirkan tentang 

perlunya pendampingan/alternatip mata kuliah seperti mata kuliah wirausaha atau semacam 

lainnya dalam kerangka menuju kemandirian bekerja dan sekaligus kemampuan untuk 

menciptakan lapangan kerja.   
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2.   Membentuk Pencritaan Alumni 

Harus diakui, bahwa sampai saat ini, kurikulum pendidikan hukum masih 

diorientasikan untuk menjadi antara lain: Hakim, Jaksa, Advokat, Peneliti, Pendidik, 

Konsultan hukum, Notaris/PPA, Legal drafting, penyusunan kontrak. Paradigma seperti itu, 

dalam menghadapi masyarakat yang sedang membangun perlu diperbaharui. sebab dari aspek 

hukum  sebenarnya telah memberikan dasar pemikiran dan mendorong manusia dan badan 

hukum sebagai subjek hukum untuk tampil dan kreatif menciptakan lapangan kerja. Misalnya 

undang-undang tentang PT, Koperasi, Yayasan, Pasar Modal dan lain sebagainya. Karena itu, 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat bekerja mandiri, maka alumni (sarjana 

hukum) harus mampu antara lain: Pertama. menguasai dasar pengetahuan akademis tentang 

hukum secara global. Kedua. Memilki keterampilan  professi (professional skills) yang kreatif 

dan inopatif. Ketiga. Memiliki ethika profesi (professional ethics). Keempat. Memilki 

tanggung jawab professi (professional rensponsibility. Mochtar Kusumaatmadja (2002;105). 

Kelima, mengembangkan kemampuan cara berpikir dan perubahan sikap hidup seseorang 

terhadap masalah (attitude problem) serta kemampuan dalam menyelesaikan persoalan 

(problem solving attitude). Untuk mewujudkan suatu professional school sudah barang tentu 

selain diperlukan penambahan dan peningkatan tenaga pengajar yang professional, perbaikan 

sarana, cara mengajar, memperbanyak kepustakaan, bangunan kampus yang sangat memadai 

dan lain sebagainya, akan tetapi yang sangat menentukan dan sering terdengar adalah 

persoalan orientasi pendidikan hukum.  
   

3. Mengintregasikan Konsep Pembentukan Masyarakat  Indonesia 

Pesan yang dapat ditangkap dari hasil pemikiran sebahagian ahli hukum tentang 

pembinaan hukum di Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua  kelompok 

yaitu: Pertama, masyarakat modern (masyarakat yang membangun secara berencana) dan 

masyarakat tidak membangun secara berencana (masyarakat adat), atau (masyarakat tradisional). 

Istilah yang digunakan oleh Maine tentang masyarakat, ada masyarakat yang statis dan 

masyarakat yang progresip. Masyarakat yang progresip adalah masyarakat yang mampu 

mengembangkan  hukum melalui tiga cara yaitu, fiksi, equity dan perundang-undangan, menurut 

Maine perubahan-perubahan masyarakat tidak selalu menuju kepada yang lebih baik, maka cara 

pembentukan hukumnyapun berbeda, sebagaimana ditegaskan oleh CPG Sunaryati ( 1998:10, 18-

19), bahwa  dalam masyarakat yang tidak membangun secara berencana, kebiasaanlah yang 

membentuk hukum, atau pembentukan dan pengembangan hukum terjadi sesudah terbentuknya 

kebiasaan dan kebiasaan hukum. Pemikiran seperti ini, ada kesamaan dengan pemikiran Ibnu 
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Qoyyim (tt;1), bahwa perubahan fatwa itu sesuai dengan perubahan tempat, waktu (keadaan) niat 

dan adat. Umar bin Khotob membuat kaidah: “Ihktilapu al-ahkaami al-ijtihadiyyatin biihktilaafi 

al-biiaatati wa-al aqtoori” Artinya: Perbedaan-perbedaan hukum ijtihad dikarenakan perbedaan 

lingkungan dan daerah. 

Hukum hanya dapat mengikuti perkembangan masyarakat (hinkt achter de feiten aan) 

cara pandang seperti ini, di dasarkan pada dua ajaran yaitu, pertama, ajaran madzhab sejarah 

yang dikemukakan oleh Carl Friedrich Von Savigny, bahwa hukum itu tidak dibuat, akan 

tetapi tumbuh bersama-sama dengan masyarakat yang bersangkutan (Das Recht wird nicht 

gemacht, aber ist und wird mit dem Volke). Kedua ajaran  Ter Haar terkenal dengan teori 

Beslissingenleer (teori keputusan) “Aliran atau madzhab sejarah ini, sangat berpengaruh di 

Hindia Belanda dulu sebelum perang, baik di kalangan pendidikan maupun pemerintah, dan 

pengaruh ini terus berlangsung melalui ahli-ahli hukum adat terkemuka hingga generasi 

sarjana hukum zaman sekarang. Pemikiran dan sikap madzhab ini, terhadap hukum telah 

memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan (preservation) hukum adat sebagai 

pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan (asli) penduduk pribumi dan mencegah terjadinya 

pembaratan (westernisasi) yang terlalu cepat, kalau tidak hendak dikatakan berhasil 

mencegahnya sama sekali kecuali bagi sebahagian kecil dari golongan pribumi. Mochtar 

Kusumaatmadja (2002:77).  

Sebaliknya dalam masyarakat Indonesia yang membangun secara berencana, kini 

hukumlah yang harus membentuk kebiasaan atau pembentukan hukum justru harus 

mendahului pelaksanaan pembangunan di lain-lain bidang. Untuk melancarkan  pembangun-

an di bidang itu terutama untuk menjaga agar supaya pembangunan masyarakat itu, tidak akan 

mengakibatkan ketidakadilan di dalam masyarakat, tetapi tetap akan menegakan  keadilan di 

dalam masyarakat, sekalipun hubungan-hubungan  masyarakat dan hubungan antara manusia 

mengalami perubahan yang terus menerus dan bertubi-tubi. Inilah kiranya inti dari arti hukum 

sebagai sarana pembangunan atau social engineering. Roscoe Pound (1954: 47), dan keadilan 

(dan hal) ini pulalah perbedaan hakiki antara cara pembentukan hukum dalam hukum adat dan 

cara pembentukan hukum dalam masyarakat Indonesia yang modern. 

Hal ini, didasarkan kepada ajaran legisme (termasuk aliran positivisme), dimana ajaran 

ini “menyamakan hukum dengan undang-undang, dan memandang, bahwa segala perbuatan 

hukum termasuk dalam pembaharuan dapat dilakukan oleh undang-undang. Hal ini ada 

kesamaan dengan pemikiran hukum yang dikembangkan oleh Ibnu Hajm (tt: 121). Sebaliknya 

pihak madzhab sejarah menentang perundang-undangan (legislation) sebagai suatu cara untuk 
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membuat dan memperbaharui hukum karena hukum itu tidak mungkin.  Menurut Jhering, 

hukum itu dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang 

diinginkan. Ia mengakui, bahwa hukum itu mengalami suatu perkembangan sejarah, akan 

tetapi menolak pendapat para teoritisi aliran sejarah, bahwa hukum itu tidak lain merupakan 

hasil dari kekuatan-kekuatan historis murni yang tidak direncanakan dan tidak disadari. 

Hukum dibuat terutama dengan penuh kesadaran oleh Negara dan ditujukan kepada tujuan 

tertentu.  Bodenheimer, (1974 :. 87).  

Kedua konsep tersebut, jika melihat perjalanan sejarah pembentukan hukum di 

Indonesia dianggap sebagai suatu pertentangan “antara golongan yang hendak mem-

berlakukan suatu system hukum perdata (barat) dengan jalan undang-undang dan golongan 

yang dengan keras menentangnya secara apriori menentang cara pengundangan  suatu Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata sebagai jurisdisch confectie werk, mirip dengan tantangan 

serupa yang terjadi di Jerman oleh Carl Friedrich Von Savigny waktu diusahakan kodifikasi. 

Sebagai contoh tatkala “usaha Pemerintah Hindia Belanda untuk mengundangkan Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata yang juga berlaku bagi golongan bumi putra (bukan Eropa 

dan Timur Asing yang tunduk pada Hukum Perdata Eropa) mendapat tantangan keras dari 

pemuka-pemuka hukum adat, sehingga tidak jadi dilaksanakan. Mochtar Kusumaatmadja 

(2002 : 76). Dengan demikian “sikap yang a priori menolak perundang-undangan sebagai 

teknik pembaharuan hukum, berbekas  walaupun dalam bentuk yang lebih lunak  dalam suatu 

sikap yang kolot (konservatif) terhadap usaha-usaha pembaharuan hukum. Pemikiran hukum 

tentang hukum di Indonesia hingga belum lama berselang menggambarkan keadaan yang 

dilukiskan di atas. Sunaryati Hartono dalam karyanya Fungsi Hukum Pembangunan dan 

Penanaman Modal Asing halaman 49 menyatakan: Kiranya hal ini, membuktikan, bahwa 

sikap lama yang berdasarkan ajaran Von Savigny atau Ter Haar yang menyatakan, bahwa 

suatu kaidah hukum harus terlebih dahulu diakui sebagai suatu kebiasaan di dalam 

masyarakat, sehingga sudah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan. 

Kini tidak lagi dapat diandalkan dalam suasana pembangunan nasional yang berencana 

menuju pembentukan sistem hukum nasional kita. CPG Sunaryati Hartono (1998:10).  

Pemikiran antara legisme termasuk positivisme dengan madzhab sejarah sebenarnya 

tidak perlu dipertentangkan. Mengingat karena masyarakat Indonesia selain sebagai Negara 

yang sedang membangun juga memiliki keistimewaan yaitu system hukum yang pluralistik 

terutama dalam bidang hukum perdata, yang tidak dapat dipisahkan dari hukum tradisional 
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(adat), yang hidup sebagai pencerminan dari nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia. Di 

samping hukum yang didasarkan atas hukum barat. Selama ini gambaran hukum adat sebagai 

bagian dari sistem hukum nasional kaku dan kekal. Padahal tidak demikian, hukum adat dapat 

menerima perubahan, namun perubahan itu bukan sembarang perubahan melainkan (harus 

tetap ada hubungannya dengan  keadaan sebelumnya. Dalam ajaran Islam hal demikian diakui 

adanya seperti dalam kaidah “perubahan fatwa itu sesuai dengan perubahan al-amkinat 

(tempat), al-ahwal (waktu), al-niyat (niat) dan al-‘awaaid (adat)”. Kaidal lainnya seperti “Adat 

itu dapat menjadi pertimbangan hukum”. 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kedua pemikiran tersebut, dapat 

diterapkan dengan cara memilah-milah, mana yang harus untuk dilakukan pembaharuan 

(hukum yang membentuk kebiasaan) dan mana yang harus dipertahankan (kebiasaan yang 

membentuk hukum) atau dibiarkan dulu. Seteleh itu baru dilakukan perubahan dimana segala 

akibat yang akan ditimbulkanya terlebih dahulu diperhitungkan secara cermat. Dasar 

pemikiran ini, sejalan dengan filsafat hukum yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich tokoh 

dari aliran Sociological Jurisprudence yaitu living law (hukum yang hidup dalam 

masyarakat).  Hukum yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang 

hidup dalam masyarakat. Prof. Northrop dalam menerangkan teori Ehrlich ini, dan 

penerapannya pada suatu situasi konkret yang dihadapi mengatakan, bahwa …the best 

solution is that which shows the greatest sensitivity to all factor in the problematic situation 

Mochtar Kusumaatmadja (2002:79).     

Secara umum barangkali hal-hal yang harus dipertahankan atau dibiarkan terlebih 

dahulu yaitu, bidang-bidang hukum yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan budaya 

dan spiritual masyarakat seperti: Hukum kekeluargaan, perkawinan dan perceraian serta waris 

untuk sementara harus.  Dalam lapangan hukum pernikahan sebenarnya telah dilakukan suatu 

pembaharuan yang semula pernikahan menurut nast al-Qur’an dan al-hadist serta fiqh itu 

tidak mengatur, bahwa syahnya pernikahan itu harus dicatat oleh yang berwenang, akan tetapi 

oleh Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu diatur. Hal ini, 

dimaksudkan dalam rangka tertib hukum dan kepastian hukum sebagai warga yang hidup di 

Negara hukum.  

Sebaliknya ada bidang-bidang hukum lain termasuk kata gori netral seperti: Hukum 

perjanjian, perseroan dan hukum perniagaan pada umumnya merupakan bidang-bidang 

hukum yang lebih tepat bagi usaha pembaharuan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam, bahwa 

hala-hal yang berkenaan dengan urusan dunia, Allah SWT. Memberikan keleluasaan. 
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Implementasi dari kedua pemikiran antara legisme termasuk positivisme dengan madzhab 

sejarah dalam kaitannya dengan pembentukan hukum dapat dibuat suatu rekayasa sebagai 

berikut: Mulai Tahun 2011 dilakukan untuk perencanaan pembuatan rancangan undang-

undang yang diprediksi mulai berlakunya  sekitar tahun 2013, dan untuk selanjutnya undang-

undang tersebut mencakup masa berlaku 15 tahun ke depan, maka bagi pembentuk hukum 

harus mampu memprediksi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dikehendaki masyarakat.  Jadi 

dalam tenggang waktu 17 tahun ke depan, pembentuk undang-undang harus mampu 

memikirkan dan mewujudkannya dalam bentuk kaidah-kaidah hukum untuk mengatur tentang 

apa saja yang menjadi kebutuhan  masyarakat. Selain itu dalam pembentukan materi muatan 

yang terkandung dalam undang-undang tersebut, hendaklah memperhatikan nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan filsafat hukum pancasila yaitu adanya 

keseimbangan antara penyelenggaraan kebutuhan masyarakat sebagai satu keseluruhan dan 

kebutuhan perseorangan sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat untuk diarahkan pada 

cita-cita untuk mencapai kesejahteraan bagi setiap warga Negara Indonesia. Dalam hal ini, 

perubahan tetap dilakukan akan tetapi selalu ada hubungan dengan sebelumnya.   

Dengan demikian pengertian pembangunan, meliputi pembaharuan sikap, sifat dan 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, hanya persoalannya nilai-nilai manakah yang hendak 

dipertahankan, dan yang akan ditinggalkan lalu diganti dengan nilai-nilai yang berbeda yang 

menurut pemikiran dunia sekarang dianggap lebih tepat. “Jadi hakekat dari pembangunan 

nasional adalah masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup. Tanpa sikap dan cara 

berpikir yang berubah, pengenalan (introduction) lembaga-lembaga modern dalam kehidupan 

tidak akan berhasil “Peranan hukum dalam bentuk keputusan-keputusan  Mahkamah Agung 

Amerika Serikat dalam mewujudkan persamaan hak bagi warga yang berkulit hitam 

merupakan contoh yang sangat mengesankan. Di Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu di 

zaman Hindia Belanda telah dilakukan tindakan dibidang hukum pidana yaitu pelarangan 

praktek pemenggalan kepala di pedalaman Kalimantan yang pada waktu itu masih merupakan 

praktek yang lazim menurut adat setempat. Mochtar Kusumaatmadja (2002;14-15). 

Hukum membentuk kebiasaan masyarakat sebagai perwujudan dari konsep law as a 

tool of social engineering. Inti dari ajaran ini adalah keadaan masyarakat yang akan diubah, 

maka dalam implementasinya hendaknya dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan 

kerugian terhadap masyarakat.  

Kesimpulan yang dapat ditarik, dari pembahasan sebelumnya, bahwa strategi 

pendidikan hukum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat antara lain; Pertama melakukan 

pembenahan kurikulum. Kedua, membentuk pencritaan alumni. Ketiga, mengintregasikan 

konsep pembentukan hukum tentang masyarakat Indonesia.  
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Rekomendasi yang dapat diberikan, bahwa pendidikan hukum akan mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Hal ini, dapat dilakukan melalui dua pokok pemikiran yaitu: pertama 

dengan cara mempertahankan dan mengembangkan pendidikan hukum.  Kedua, penambahan 

pembiayaan yang memadai.    
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