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P  eran utama bukti dalam pembuatan kebijakan telah lama diperdebatkan 
baik di lingkaran pegiat pembangunan (developmentalists) 

maupun pemerintah. Memastikan dihasilkannya pengetahuan yang 
berkelanjutan menjadi tantangan terbesar bagi para penghasil 

pengetahuan, terutama di negara-negara berkembang. Di antara rintangan 
yang tersulit adalah tidak stabilnya peluang untuk memperoleh pendanaan, 
sistem penilaian sejawat yang tidak berjalan sempurna, dan keharusan untuk 
meningkatkan kemampuan individu dan membuka bukti kepada publik          
(lihat Mendizalbal, 2016). 

Berangkat dari pertimbangan itulah kami memulai kisah dari Pusat 
Studi Hukum  dan  Kebijakan Indonesia (PSHK). Sebagai  salah  satu  wadah 
pemikir  (think tank) paling terkemuka yang memengaruhi debat di seputar 
reformasi kebijakan dalam proses peradilan dan legislasi Indonesia, PSHK 
telah mengembangkan sejumlah organisasi sejenis (sister organisations) 
yang, baik melalui mekanisme pasar maupun donor, telah menghasilkan 
dan mempertahankan bukti yang ditujukan untuk menginformasikan dan 
memengaruhi reformasi peradilan dan legislatif selama 18 tahun. Ini adalah 
kisah PSHK dan bagaimana organisasi tersebut membentuk berbagai unit 
organisasi di bawah satu payung. Kisah ini mengikuti keberhasilan dan 
tantangan yang dihadapi PSHK selama ini, termasuk pencapaian terbarunya 
dalam rantai produksi pengetahuan: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. 
Ini adalah kisah bagaimana keberagaman strategi telah membantu PSHK 
mencapai tujuannya untuk menghasilkan penyusunan kebijakan berbasis 
bukti yang mendukung reformasi peradilan dan legislatif dalam rangka 
mendemokratisasi Indonesia. 

Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dalam hal 
jumlah penduduk dan, karena kondisi geopolitiknya yang penting, menjadi 
model transisi demokrasi di wilayah Asia Tenggara. Meskipun demikian, 
lembaga yang ditugaskan untuk menjunjung tinggi hukum justru telah 
menodai proses demokratisasi di negara ini.   

Indeks Persepsi Korupsi 2013  dari Transparency International menunjukkan 
bahwa di Indonesia, peradilan dipandang publik sebagai salah satu lembaga 
paling korup selain DPR, partai politik, dan kepolisian. Ketidakpercayaan publik 
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https://onthinktanks.org/articles/the-7-biggest-problems-facing-scientists-in-think-tanks/
https://www.transparency.org/cpi2013
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terhadap peradilan menjadi indikasi atas lambatnya negara dalam melakukan 
reformasi dan kurangnya kontribusi dan keterlibatan lembaga swadaya 
masyarakat dalam transisi ini—sesuatu yang dianggap krusial bagi sebuah 
demokrasi yang kuat  (Hearn et al., 2016).

Berbagai kajian telah mengungkapkan alasan di balik kelambatan 
ini. Selama puncak kekuasan Orde Baru antara 1970-an hingga 1990-an, 
pemerintah mengendalikan peradilan. Hakim dipekerjakan sebagai pegawai 
negeri dan pengadilan ditutup untuk umum (lihat Yon dan Hearn, 2016).          
Ini berarti putusan pengadilan hanya dipertanggungjawabkan kepada 
penguasa. Advokasi langsung oleh publik dan masyarakat sipil serta tekanan 
untuk mereformasi peradilan tidak dimungkinkan. 

Sejak rezim Orde Baru berakhir pada 1998, lembaga swadaya masyarakat 
telah menjadi instrumen yang amat penting untuk secara bertahap membuka 
pengadilan agar dapat diawasi publik. Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan 
Indonesia (YSHK) dan unit-unit organisasinya (lihat Gambar 1 di halaman 
selanjutnya)—dengan PSHK terutama bekerja untuk mereformasi DPR dan 
lembaga legislatif—berupaya untuk mengokohkan demokrasi dan turut 
berperan penting dalam proses ini. 

https://www.odi.org/publications/10490-civil-society-and-justice-reform-indonesia
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10714.pdf
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Mereformasi Sistem Hukum 
Indonesia dengan Memajukan 

Pengetahuan Hukum

PSHK adalah organisasi yang paling dikenal di bawah YSHK. Organisasi 
tersebut didirikan pada 1 Juli 1998 oleh sekolompok pengacara akademis dan 
mahasiswa hukum yang memiliki kekhawatiran yang sama atas kurangnya 
kontribusi akademis terhadap proses reformasi  hukum di Indonesia. 

YSHK didirikan sebagai yayasan yang memiliki empat unit organisasi di 
bawahnya, yaitu PSHK yang didirikan pada 1998; penyedia informasi hukum, 
hukumonline.com, yang diluncurkan pada 20001; Perpustakaan Hukum Daniel 
S. Lev (Daniel S. Lev Law Library) yang dibuka pada 2006; dan Sekolah Tinggi 
Hukum Indonesia Jentera (Jentera School of Law) yang didirikan pada 2011.

Gambar 1. Struktur Organisasi YSHK

YSHK

PSHK HukumOnline

Jurnal 
Hukum
Jentera

2

Perpustakaan
Hukum

Daniel S. Lev

Sekolah 
Tinggi Hukum 

Indonesia 
Jentera

1) Hukumonline merupakan sebuah perseroan terbatas (PT). YSHK adalah salah satu pendiri dan 
pemegang sahamnya

http://www.hukumonline.com/
http://www.danlevlibrary.net/
http://www.danlevlibrary.net/
http://www.danlevlibrary.net/id/node/117
http://www.danlevlibrary.net/id/node/117
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2.1 PSHK
PSHK berfokus pada tiga bidang: reformasi 

legislatif, reformasi peradilan, dan pendidikan 
hukum. 

Selama 12 tahun,  sejak pendiriannya 
pada 2004, PSHK terus mengembangkan 
kemampuannya dalam memanfaatkan peluang 
yang disediakan oleh teknologi informasi untuk 
memonitor proses legislasi di Indonesia, terutama 
melalui media sosial dan fasilitasi pemantauan 
publik  melalui situs  web   parlemen.net.

Para peneliti PSHK melaksanakan          
pemantauan dan diseminasi legislasi dengan 
mengumpulkan dokumen legislasi dan 
membagikannya secara daring secara berkala 
melalui parlemen.net dan @pantauDPR di 
Twitter. Tujuannya adalah untuk membuat akses 
dokumen-dokumen tersebut terbuka bagi publik 
dan mempersempit celah informasi legislasi 
antara DPR dan publik. Akun @pantauDPR 
saat ini memiliki sekitar 20.000 pengikut dan 
senantiasa memberikan informasi terbaru secara 

berkala mengenai proses perancangan UU baru 

tentang jabatan hakim, yang bertujuan untuk 

mengatur perekrutan, kenaikan pangkat, dan 

pemberhentian hakim. Saat ini, Rancangan 

Undang-Undang tentang Jabatan Hakim memicu 

perdebatan di dalam dan luar DPR. Kicauan 

mengenai hal tersebut menyediakan tautan ke 

RUU ini, yang telah diunggah ke situs web PSHK 

sehingga aksesnya terbuka bagi publik. Dengan 

kicauannya, @pantauDPR  juga melaporkan 

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai 

RUU ini yang tengah berlangsung. Parlemen.

net memberikan ruang untuk memantau dan 

membagikan proses legislasi kepada publik 

dengan memberikan akses ke informasi dan 

penjelasan tentang empat tahap proses legislasi 

nasional untuk menetapkan undang-undang. 

Penilaian legislasi oleh PSHK dilakukan 

dengan persyaratan akademis yang ketat. Setiap 

tahun PSHK menghasilkan rata-rata 10 makalah 

penelitian. Dalam melakukan hal tersebut, PSHK 

berupaya membentuk kolaborasi dan kemitraan 

Gambar2. Proses Legislasi Nasional (sumber: www.parlemen.net)

http://parlemen.net/tentang-kami-2/
https://twitter.com/pantaudpr
http://www.pshk.or.id/id/publikasi/naskah-rancangan-undang-undang-usul-dpr-tentang-jabatan-hakim/
http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-5aac8142aec9ea1707334f5dba09ed9b.pdf
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dengan organisasi nasional dan internasional. 

Contohnya, beberapa tahun lalu, PSHK 
berkolaborasi dengan Mahkamah Agung dan 
Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), 
Australian Aid, organisasi hak asasi manusia 
Kontras, Australia Indonesia Governance Research 
Partnership dan Crawford School of Economics 
and Government, Australian  National University, 
German Society for International Cooperation 
(GIZ), dan The Asia Foundation. Terutama, PSHK 
merupakan salah satu LSM yang berada di garis 
depan untuk menyusun Cetak Biru Pembaruan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Cetak 
biru tahun 2003 dan 2010 menunjukkan 
perubahan bertahap yang telah terjadi dalam 
hal pengungkapan informasi, penanganan 
perkara, dan pengadilan gugatan sederhana 
kepada pihak-pihak yang berkecimpung dalam 
reformasi peradilan dan masyarakat. Pada 2015, 
Mahkamah Agung mengesahkan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Pengadilan Gugatan Sederhana (PERMA 
2/2015). “Meskipun ide tentang pengadilan 
gugatan sederhana sudah ada dalam cetak biru 
reformasi 2010 sebagai bagian dari rencana kerja 
Mahkamah Agung, PSHK-lah yang menulis dan 
memaparkan 30 bab dari rancangan peraturan 
ini dan mengemukakan topik-topik tersebut 
untuk didiskusikan dalam rapat kelompok kerja” 
(Hearn et al., 2016, hal. 26).

Laporan penelitian PSHK juga dikemas 
dan dibagikan dalam beragam format kepada 
berbagai khalayak: buku, infografik, dan video. 
Pada 2011, PSHK mulai mengelola saluran 
YouTube yang dinamai LAWmotion (atau Law 
in Motion), yang saat ini memiliki 22 video, 
sekitar 650 pelanggan, dan ditonton lebih dari 
80.000 kali. Ketika video diunggah ke saluran 
YouTube, pranalanya dibagikan melalui platform 
media sosial @LAW_motion, Facebook PSHK, 
situs web PSHK, dan pesan langsung melalui 
grup Facebook Messenger, blog pribadi, dan                     
@pantauDPR.

Bidang ketiga dari kegiatan PSHK adalah 
penyusunan rancangan undang-undang, dengan 
PSHK mengembangkan modul untuk merancang 

pembuatan undang-undang yang terinformasi 
oleh pengetahuan hukum. Proses ini meliputi 
pelatihan hukum, yang telah mengedukasi 
anggota DPR, kementerian, lembaga swadaya 
masyarakat, serta wartawan dan staf perusahaan, 
dengan lebih dari 1.000 orang lulusan.

PSHK telah mengumpulkan pengetahuan 
mengenai DPR dan reformasi peradilan 
selama hampir dua dekade. Pengetahuan ini 
diperoleh dari penelitian kebijakan, analisis 
peradilan, fasilitasi pelatihan, dan kampanye 
advokasi. Eryanto Nugroho, ketua YSHK saat 
ini, menyatakan, “Sejak 1998, keterlibatan 
kami dalam penelitian dan advokasi telah 
menghasilkan akumulasi pengetahuan yang 
cukup banyak tentang proses legislasi dan 
reformasi peradilan.” PSHK telah memperoleh 
dan membangun pengakuan dari DPR. Artinya, 
stafnya secara berkala diundang oleh anggota 
dan komisi di DPR untuk menghadiri Rapat 
Dengar Pendapat Umum (RDPU), terutama 
yang terkait dengan Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas). 

Pada 2002, PSHK mendirikan jurnal hukum 
akademis, Jentera. Jurnal ini terbit dua kali dalam 
setahun, dan bertujuan untuk berkontribusi 
terhadap perdebatan dan wacana tentang 
masalah hukum dan peradilan di Indonesia. 
Bendahara PSHK saat ini dan dosen untuk 
Jentera, Rizky Argama, mengenal PSHK ketika 
ia berstatus mahasiswa hukum di Universitas 
Indonesia. “Saya tahu PSHK ada kaitannya 
dengan jurnal Jentera, jurnal yang paling dicari 
di toko mahasiswa Fakultas Hukum.”

Gambar 3. Saluran Youtube AWmotion

http://www.pshk.or.id/id/penelitian/standardisasi-pengelolaan-perkara-pelanggaran-lalu-lintas-di-pengadilan-negeri/
http://www.pshk.or.id/id/penelitian/studi-pemanfaatan-dan-kebutuhan-data-statistik-penegakan-hukum-sebagai-upaya-penerapan-evidence-based-policy-pada-lembaga-penegak-hukum-2/
http://www.pshk.or.id/id/penelitian/bantuan-hukum-masih-sulit-diakses/
http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2015/09/X5-Making-Law-in-Regional-Parliament-bhs-Laporan.pdf
http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2015/09/X5-Making-Law-in-Regional-Parliament-bhs-Laporan.pdf
http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2015/09/X5-Making-Law-in-Regional-Parliament-bhs-Laporan.pdf
http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2015/09/X5-Making-Law-in-Regional-Parliament-bhs-Laporan.pdf
http://www.pshk.or.id/id/penelitian/legal-option-for-smks-teaching-industry/
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10714.pdf
https://asiafoundation.org/resources/pdfs/indolegalreform07.pdf
https://asiafoundation.org/resources/pdfs/indolegalreform07.pdf
https://www.youtube.com/user/LAWmotion/about
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2.2 Hukumonline.com
Pada 2000, hukumonline.com didirikan 

melalui perusahaan PT Justika Siar Publikasi 
dengan YSHK merupakan salah satu pemegang 
sahamnya. Hukumonline menyediakan salinan 
undang-undang dan peraturan bagi peneliti, 
praktisi, perusahaan, media, dan masyarakat 
umum. Eryanto Nugroho mengingat bahwa, 
“Dulu ada kritik tentang pendirian organisasi 
laba yang membuat situsweb dan berkecimpung 
dalam reformasi hukum. Tapi menurut saya, ini 
justru akan membantu memperkuat upaya kami.” 
Pada tahun-tahun awal, Hukumonline memiliki 
beberapa pesaing. Saat ini Hukumonline adalah 
satu-satunya platform utama yang menyediakan 
berita, akses, dan layanan informasi tentang 
legislasi. Hukumonline memiliki basis data 
yang terdiri dari 60.000 undang-undang dan 
dikunjungi rata-rata lima juta kali per bulan. 
Hukumonline memiliki 130.000 anggota terdaftar 
yang dapat mengakses basis data hukum dan 
620 pelanggan yang aktif melakukan analisis 
hukum lebih mendalam berbentuk intisari dan 
tinjauan. Popularitas ini membuat Hukumonline 
mampu memperoleh pendapatan dari iklan. 
Selain memberikan nasihat hukum kepada para 
pembaca melalui klinikhukumonlione, portal ini 
juga menyediakan sebuah platform yang berisi 
konten yang dihasilkan oleh pengguna termasuk 
debat daring melalui hukumpedia; pelayanan 
hukum bisnis-ke-bisnis melalui direktori hukum 
Talks! yang memberikan pelayanan seperti 
seminar, pelatihan, dan lokakarya untuk kegiatan 
terkait hukum; dan EazyBiz, yang membantu 
perusahaan untuk pengurusan perizinan. 

Rincian anggota terdaftar Hukumonline 

menunjukkan bahwa 45 persen berasal dari sektor 
bisnis, 21 persen dari praktik hukum, 16 persen 
bekerja di pemerintahan, 11 persen mahasiswa,    
4 persen pengusaha, dan 3 persen lain-lain. 

Pelanggan Hukumonline berasal dari firma 
hukum (21 persen), perusahaan (64 persen), 
pemerintah dan LSM (5 persen), akademisi               
(6 persen), dan media (4 persen). Mereka memiliki 
akses ke produk tambahan berikut ini: Indonesian 
Legal Brief (ILB), penyedia informasi terbaru 
harian tentang perkembangan seputar isu hukum 

dan bisnis; Indonesian Law Digest (ILD), 
penyedia laporan penelitian mingguan terkait 
bagaimana undang-undang dan peraturan 
terkini dapat berdampak pada bisnis; dan 
Monthly Law Review (MLR) yang memberikan 
ringkasan undang-undang dan peraturan yang 
baru-baru ini diterbitkan dalam bentuk arahan 
eksekutif. 

Source: www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com/
http://www.hukumonline.com/klinik
http://www.hukumpedia.com/
http://www.hukumonline.com/talks
http://easybiz.id/
http://en.hukumonline.com/pages/tag/lt47f05d1f9b110
http://en.hukumonline.com/pages/tag/lt47f05d1f9b110
http://en.hukumonline.com/pages/tag/lt47f05c9c52db0
http://en.hukumonline.com/pages/tag/lt530467eed0bc3
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2.3 Perpustakaan Hukum Daniel  
 S. Lev

Pada 2006, Perpustakaan Hukum Daniel 
S. Lev didirikan oleh PSHK, Lembaga Kajian 
dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 
dan Hukumonline, didukung oleh The Asia 
Foundation dan beberapa firma hukum 
ternama seperti Assegaf Hamzah & Partners 
dan Lubis Ganie Surowidjojo. Nama tersebut 
diambil dari nama almarhum Profesor Lev. 
Beliau merupakan anggota dewan kehormatan 
YSHK dan cendekiawan politik terkemuka 
serta pemerhati Indonesia yang sebelumnya 
berbasis di University of Washington, anggota 
Human Rights Watch, dan penasihat untuk divisi                        
Asia-nya. Sebelum wafat pada 2006, Profesor Lev 
menyumbangkan 1.600 buku dan jurnalnya ke 
PSHK, dengan permintaan agar koleksi tersebut 
bisa diakses oleh para cendekiawan Indonesia. 
Saat ini, Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev 
memiliki 16.000 koleksi buku, majalah, makalah, 
dan jurnal. Perpustakaan ini memberikan akses 

terbuka sehingga pengguna dapat mengakses 
katalognya secara daring, dan secara berkala 
mulai menyediakan intisari dari buku dan 
laporannya sehingga lebih mudah diakses oleh 
publik. Koleksi perpustakaan ini terbuka untuk 
umum dengan fasilitas komputer dan internet 
gratis. Pengguna juga dapat mengakses jurnal 
hukum Jentera dan basis data Hukumonline di 
perpustakaan.

Sejak pertengahan 2013, PSHK telah menjadi 
satu dari 16 lembaga penelitian kebijakan 
yang menerima pendanaan jangka panjang 
melalui Knowledge Sector Initiative, sebuah 
program bersama antara pemerintah Indonesia 
dan Australia, yang berupaya meningkatkan 
kehidupan masyarakat Indonesia melalui 
kebijakan publik lebih berkualitas dengan 
lebih memanfaatkan penelitian, analisis, dan 
bukti. Pendanaan dari KSI membantu PSHK 
merealisasikan aspirasi jangka panjang untuk 
mendirikan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia 
Jentera. 

Source: www.danlevlibrary.net

http://www.leip.or.id
http://www.leip.or.id
http://www.ksi-indonesia.org/
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2.4 Sekolah Tinggi Hukum Indonesia 
Jentera

Pada 29 Agustus 2016, Sekolah Tinggi 
Hukum Indonesia Jentera memulai tahun ajaran 
kedua dan membuka penerimaan mahasiswa 
gelombang keduanya. Sembilan belas 
mahasiswa memulai program sarjana di bidang 
hukum. Para mahasiswa tersebut diseleksi 
oleh komite melalui proses yang ketat, yang 
mencakup penilaian kemampuan akademis, 
serta karakteristik khusus seperti kepemimpinan 
dan integritas.

Jentera adalah iterasi terkini dari 
perkembangan dan evolusi YSHK, organisasi 
payung dari PSHK. Sholikin, Direktur Eksekutif 
PSHK mengenang, “Kami mulai sebagai 
organisasi penelitian dan advokasi, lalu meluas 
ke penyelenggaraan pelatihan pada 2005. Secara 
bertahap kami mengembangkan kapasitas 
staf untuk melakukan penelitian, advokasi, 
dan pelatihan. Sebagai pelatih, staf kami pada 
hakikatnya adalah guru.”

Pada 2010, Sholikin terlibat dalam 
penyusunan studi kelayakan untuk diajukan 
kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
(Dikti), yang pada akhirnya menyetujui pendirian 
lembaga pendidikan tinggi Jentera tersebut. 
Seorang dosen di Jentera mengingat, “Pada 
2011, struktur Jentera sudah siap, dan proposal 
resminya diserahkan kepada Dikti. Dibutuhkan 
tiga setengah tahun untuk memperoleh 
persetujuan, yaitu pada 2014.”

Sejalan dengan sasaran dan tujuan PSHK, 
Jentera bercita-cita mendidik para reformis 
melalui kajian sistem legislasi dan peradilan 
terkini di Indonesia sehingga mereka dapat 
berkontribusi terhadap kemajuan dan 
perkembangan sektor peradilan di negeri ini. 
Pendirian Jentera dapat dipandang sebagai 
kontribusi penting terhadap reformasi 
hukum Indonesia dan bagaimana produksi 
pengetahuan dan bukti nyata berperan penting, 
bahkan mungkin fundamental, dalam proses ini.  

Kurikulum dan modul pengajaran Jentera 
dikembangkan oleh tim PSHK, yang bekerja 
sama dengan Dr. Bagus Takwin, seorang psikolog 
pendidikan dengan keahlian di bidang hukum 
dan sosial politik dari Fakultas Psikologi di 
Universitas Indonesia. Dr. Takwin membantu tim 
PSHK untuk mengembangkan sketsa karakter 

yang ingin dilihat PSHK dari mahasiswa yang 
menempuh pendidikan di Jentera. 

Ia mengingat, “Banyak dari kebutuhan 
hukum masyarakat tidak diajarkan di sekolah 
hukum di Indonesia. PSHK merasa bertanggung 
jawab untuk menjembatani celah tersebut 
dengan membuat Jentera, berangkat dari 
permasalahan masyarakat terkini dan 
mengembangkan kurikulum yang mengambil 
permasalahan tersebut sebagai titik awal. 
Tujuannya adalah untuk menanamkan, lewat 
pengajaran dan pelatihan, rasa keadilan 
berdasarkan permasalahan sosial nyata yang 
akan tercermin dalam diri mahasiswa yang akan 
menjadi reformis hukum, dan telah dilengkapi 
dengan pengetahuan yang diperlukan untuk 
mengubah dan berkontribusi untuk masyarakat 
yang lebih baik.”

Jentera merancang dua program beasiswa 
untuk membiayai uang kuliah selama delapan 
semester. Beasiswa tersebut mencakup biaya 
hidup dan diberikan kepada mahasiswa yang 
berasal dari luar Jabodetabek, lulusan sekolah 
menengah atas dengan prestasi akademis yang 
baik. 

Beasiswa Munir Said Thalib ditujukan untuk 
aktivis lembaga swadaya masyarakat. Empat 
beasiswa pertama diberikan kepada Ahmad 
Fauzi dari Konsorsium Reformasi Hukum 
Nasional (KRHN), Novita dari Forum Warga Kota 
Jakarta (FAKTA), Lovina dari Riau Corruption Trial 
(RTC), dan Maryam dari Sikola Mombine, Palu. 

Eryanto Nugroho menjelaskan bahwa 
ketika menyeleksi kandidat, Jentera melihat 
pada kepemimpinan, integritas, dan nilai-
nilai yang dijunjung. “Kami ingin melatih 
mahasiswa agar berhasil dalam bidang hukum, 
menjadikan hukum sebagai mata pencaharian, 
dan bebas dari korupsi. Kami mendorong 
kualitas akademis, kemampuan menulis, dan 
kemampuan presentasi.”

Jentera ingin membuat mahasiswanya 
mendapat pengaruh tokoh-tokoh terkemuka 
dalam bidang hukum di Indonesia, seperti 
Profesor Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua 
Mahkamah Konstitusional dan Ketua 
Dewan Penasihat dari Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu [DKPP]), Profesor 
Mohammad Mahfud M.D. (mantan Ketua 
Mahkamah Konstitusi dan mantan Menteri 
Hukum dan Perundang-undangan), dan 
Chandra Hamzah (mantan komisioner Komisi 

http://reformasihukum.org/
http://reformasihukum.org/
http://www.fakta.or.id/
http://www.fakta.or.id/
http://www.rct.or.id/
https://sikolamombine.org/
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Pemberantasan Korupsi). 
Pengajaran mencakup kunjungan ke 

Mahkamah Konstitusi, diskusi tentang 
relevansi penafsiran konstitusional yang 
terinformasi oleh pengetahuan hukum, dan 
kunjungan ke Dewan Perwakilan Rakyat 
untuk mendiskusikan dan mempelajari proses 
legislasi. 

Kunjungan yang berkesan, menurut 
Sholikin dan Argama, adalah ke Museum 
Kebangsaan di Monumen Nasional (Monas) 
untuk mata kuliah tata negara. “Pemandu tur 
menjelaskan tentang diorama dalam museum 
tersebut dan pembantaian massal tahun 1965 
yang mengacu pada versi dalam kurikulum 
negara otoritarian. Seorang mahasiswa 
keberatan dengan mengatakan, ‘Tapi Pak, 
itu adalah versi Bapak, versi Suharto’, yang 
berujung pada perdebatan dan diskusi antara 
mahasiswa dan pemandu tur. Ini tidak terlalu 
mengejutkan. Dalam kelas-kelas di Sekolah 
Jentera, diskusi terbuka seperti ini sering 
terjadi.” 

Argama menyatakan bahwa, “Itu 
pengalaman menarik bagi saya, karena 
kami juga mengadakan refleksi setelah 
kunjungan tersebut. Kami duduk di bawah 
cawan Monas dan melakukan refleksi. Salah 
seorang mahasiswa berkata bahwa Monas 
melambangkan dominasi negara atas 
warganya, tapi mahasiswa lain berkeberatan. 
Mereka bertanya mengapa Referendum 

Timor Timur 1999 dan Reformasi 1998 tidak 

ditampilkan dalam diorama. Sebagai dosen, kami 

memfasilitasi penyampaian pendapat secara 

sehat dan terbuka terkait perbedaan ini dan 

mencoba mempertahankan ketidakberpihakan. 

Intinya adalah untuk melihat Monas dari 

berbagai perspektif agar dapat memahami 

sejarah sebagai suatu kondisi sosial.” 

Pelibatan berkualitas dan memelihara 

pemikiran kritis adalah kunci dalam memupuk 

nilai-nilai reformis pada cendekiawan dan praktisi 

hukum muda; tujuan ini melekat dalam kegiatan 

sehari-hari mahasiswa Jentera. Dalam iklim 

dengan kepercayaan publik terhadap lembaga 

peradilan dan legislatif masih rendah, ini jelas 

merupakan perjuangan berat. Metode khusus 

Jentera ini seringkali dipertanyakan oleh sejawat 

di bidang hukum. Sebagian kalangan meragukan 

apakah pendekatan intensif kepada mahasiswa 

tersebut dapat dipertahankan. Namun, ketika 

melihat kembali tahun-tahun PSHK mengadopsi 

strategi beragam ini, serta pengaruh dari upaya 

masing-masing unit organisasi untuk membuka 

akses informasi dan kemampuan hukum kepada 

publik dan pemangku kepentingan kunci 

dalam sektor peradilan dan legislatif, semua 

ini merupakan perjuangan berat yang dapat 

dimenangkan dengan lebih luasnya akses publik 

ke pengetahuan hukum yang lebih berkualitas. 

Sumber: www.pshk.or.id

http://jentera.ac.id/kunjungan-mk-konstitusi-membutuhkan-legitimasi-zaman/
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Organisasi-organisasi di bawah YSHK serta program dan proyek 
yang dilaksanakan dan dikelola oleh masing-masing dari mereka 
menunjukkan bagaimana produksi dan pembagian pengetahuan 
melalui berbagai kanal dan berbagai bentuk menjadi inti dari 

upaya jangka panjang YSHK dalam mereformasi legislatif dan peradilan.
YSHK dapat digambarkan sebagai ekosistem dengan setiap organisasi 

memainkan peran yang unik namun saling berkaitan, yang berkontribusi 
terhadap pemanfaatan pengetahuan hukum yang lebih banyak dan lebih 
baik. Kegiatan-kegiatan baik berupa penelitian, pelatihan, maupun advokasi 
hukum kepada masyarakat umum, solusi yang lebih ramah terhadap pasar 
dalam pelayanan hukum, atau pengelolaan basis data informasi, ditopang 
oleh pengakuan bahwa pengetahuan sangat fundamental bagi kontribusi 
mereka terhadap reformasi legislatif dan peradilan di Indonesia.

YSHK dan seluruh organisasinya berkontribusi terhadap penguatan sektor 
pengetahuan di Indonesia, yaitu lanskap kelembagaan pemerintah, sektor 
swasta, dan lembaga swadaya masyarakat yang menyediakan penelitian dan 
analisis untuk mendukung perkembangan kebijakan publik. Reputasi dan 
kredibilitas yang dibangun melalui penelitian berkualitas, tuntunan berbasis 
bukti, dan kini pengajaran, berkontribusi terhadap reformasi legislatif yang 
terinformasi bukti dan dalam mendidik generasi baru para reformis hukum.

Kesimpulan3
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Knowledge Sector Initiative (KSI) merupakan komitmen bersama pemerintah 
Indonesia dan Australia yang bertujuan meningkatkan taraf kehidupan rakyat 

Indonesia melalui penerapan kebijakan publik yang lebih berkualitas 
yang menggunakan penelitian, analisis, dan bukti secara lebih baik.

KSI adalah konsorsium yang dipimpin oleh RTI International dan bermitra dengan 
Australian National University (ANU), Nossal Institute for Global Health, serta 

Overseas Development Institute (ODI).


