
 

 

 

 

 

 

 

 

Pencanangan “Revolusi Mental” oleh Presiden Joko Widodo, tidak hanya sebatas jargon 

atau slogan (retorika) saja namun telah difollow up atau direalisasikan oleh Menteri Pertahanan 

RI Jenderal Ryamizard Ryacudu, melalui peran pendidikan bela negara di perguruan tinggi 

khususnya perguruan tinggi negeri (dan pendidikan tinggi hukum).  

 

Selain juga difollow up oleh Menteri terkait lainnya, diantaranya Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Yudi Chrisnandi dengan blusukan yang terkait dengan “revolusi 

mental” aparatur sipil negara (ASN) dalam publik service pada umumnya dan tentu kita harapkan juga 

pada birokrasi pendidikan tinggi hukum pada khususnya. Dan tentunya kita juga menunggu “blusukan” 

dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sebagai kesatuan aksi mensukseskan program 

tersebut terutama terkait solusi permasalahan dan pembangunan mental dan budaya dalam pendidikan 

tinggi (khususnya hukum). 

 

Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Hukum 

Satu dari sekian permasalahan di pendidikan tinggi pada umumnya dan pendidikan tinggi hukum 

pada khususnya saat ini, yang memiliki posisi strategis dan peran krusial adalah permasalahan 

pembangunan mental dan budaya. Satu diantaranya adalah permasalahan bullying yang terjadi sejak 

lama dan selalu berulang-ulang, seperti penulis uraikan tersebut dibawah. Bullying adalah subsistem 

(baca; problem) dari sistem pendidikan (dalam hal ini pendidikan tinggi hukum, mulai dari 

kepemimpinan, management sampai dengan lingkungan atau sistem yang diberlakukan) yang terkait 

dengan permasalahan dan pembangunan manusia dan budaya serta "revolusi mental" (baca; pendidikan 

karakter, dalam hal ini terkait pendidikan bela negara) tak terkecuali termasuk keteladanan dan budaya 

malu yang dimaksud tersebut.  

Kaitan pembangunan permasalahan mental dan budaya manusia dengan pendidikan tinggi 

hukum dan bullying yang penulis (definisi) maksudkan tersebut diantaranya, memenuhi unsur menyebar 

fitnah, hasutan atau provokasi – dengan indikasi  kata-kata  kasar  bahkan kotor –, menggunakan 

kekuatan masa/ kelompok atau menggunakan kekuasaan/ jabatan, anarki dalam hal ini kekerasan psikis 

atau perlakuan aniaya, intimidasi atau ancaman, melecehkan orang lain, mempermalukan seseorang 
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didepan umum dan yang terkait lainnya mulai dari secara psikis sampai dengan perlakuan secara fisik 

(baca; kriminal atau pidana).  

 

Pendidikan Mental dan Budaya Manusia, Bukan Retorika 

Dalam hukum telah diatur pada pasal pidana terkait bullying diantaranya, dalam KUHP Pasal 

310 dan 311 tentang penghinaan atau pencemaran nama baik Penghinaan yang dimaksudkan tersebut 

adalah, tindakan tersangka secara sadar telah menghina atau menista dan mencemarkan nama baik. 

Selain bullying fisik, khususnya bullying yang dilakukan secara verbal dan berdampak psikologis 

diantaranya; perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335 KUHP.  

Jika dalam hukum, ada asas hukum… “Meskipun langit runtuh, keadilan wajib ditegakkan…”. 

Pada konteks hukum, keadilan adalah yang hakiki dan azazi. Tak terkecuali termasuk terhadap hasutan 

provokasi kepentingan pihak-pihak yang berambisi kekuasaan (jabatan) dan karakter korup 

(keuntungan) dengan menghalalkan segala cara dengan premanisms dan anarkism (fisik dan psikis) 

tersebut.  

Dalam konteks berbangsa dan bernegara (nasionalism dan patriotism) tak terkecuali termasuk 

dalam perkembangan era global, kasus atau problem mental dan budaya tersebut, tidak hanya sebatas 

menjadi masalah individu atau kelompok atau masalah bullying saja. Namun dapat berkembang menjadi 

masalah besar atau menjadi problem bangsa (dan negara), diantaranya masalah korupsi yang diawali 

dari kolusi, kroniism dan nepotism (KKN) terutama di lingkungan (baca; sistem) birokrasi – dengan 

aparatur dan pejabatnya (aparatur dan pejabat negara) –.  

Pertanyaanya kemudian, bagaimana jika problem yang juga berakibat hukum tersebut justru 

terjadi dilingkungan pendidikan tinggi hukum? (atau di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi?). Mulai dari 

diduga dilakukan oleh oknum dosen hukum – yang diindikasi merangkap jabatan dosen tetap PTN 

terlebih merangkap jabatan pejabat akademik sekaligus profesi hukum lainnya selaku oknum anggota 

luar biasa notaris bahkan selaku oknum notaris aktif –, sampai dengan sinyalemen keterlibatan pihak 

yang memiliki kewenangan dan semestinya kompeten serta wajib bertanggung jawab.  

Tentu kita sepakat bahwa manusia yang memiliki kemampuan pola pikir sikap perilaku 

normal (sehat) berlandaskan moral dan etika dengan mental (dan kepribadian atau karakter) dan 

budaya (pola pikir sikap perilaku) yang berkualitas (memiliki kehormatan harkat martabat 

manusia), tidak akan melakukan atau tidak akan membenarkan penyimpangan perilaku atau 

perilaku menyimpang tersebut.  
 



Jika pendidikan tidak dapat memberikan problem solving secara tuntas, permasalahan tersebut. 

Maka jika kasus atau problem tersebut terjadi di PTN, tidak  ada alternalit lain wajib diproses dengan; 

eksaminasi, penyelidikan, penyidikan (yang saat ini diberlakukan) dan seterusnya. Terhadap mereka, 

yang diduga telah melakukan tindak perbuatan melawan hukum tersebut.  

Akhirnya yang menjadi tanda tanya besar, bagaimana pendidikan karakter dapat dilaksanakan 

dengan baik secara benar jika terjadi permasalahan seperti tersebut?. Pertanyaan selanjutnya, dimana 

karakter dan dimana kualitasnya?. Pada akhirnya, bagaimana memberikan pelayanan publik (publik 

service) yang prima (terutama dibidang hukum) dengan cara seperti tersebut?!. 

Namun problem hukumnya yang hakiki dan asasi, bukan pada manusia-manusia yang 

berkarakter menyimpang seperti tersebut diatas. Yang penulis prihatinkan, justru manusia-manusia 

(dosen dan mahasiswa) yang bermental (dan kerpibadian atau karakter) manusi hukum dan berbudaya 

(pola pikir sikap perilaku) masyarakat hukum yang positif. Atau paling tidak berkomitmen baik dan 

benar – atau setidaknya yang kreatif, inofatif, aktif, produktif dan positif namun memiliki budaya rasa 

malu –, yang menjadi korban dari lingkungan atau kondisi tidak kondusif (kontra kondusif) kontra 

positif, kontra produktif dan kontradiktif (baca; terjadi unprofesional conduct dan mal administrasi) 

tersebut.  

Dengan cara, sistem dan situasi kondisi seperti tersebut diatas, tentu sudah dapat atau patut 

diduga bagaimana hasil pendidikan karakter terhadap pendidikan tinggi hukum kita pada khususnya?! 

dan dalam pelayanan publik (terutama bidang hukum) pada umumnya?!. Permasalahan tersebut tidak 

hanya pada mental dan budaya manusia (baca; khususnya mahasiswa dan dosennya) saja, namun juga 

pada paradikma atau mind set dan intelektualitasnya.  
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