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Latar
Belakang

Bercermin pada kurang optimalnya pembelajaran mengenai
metode interpretasi hukum dalam sistem pendidikan hukum
Indonesia yang mengakibatkan pada kurang tertatanya
pemetaan personalitas pemikir hukum Indonesia.

Keyakinan atas perlunya pendalaman terhadap disiplin ilmu
hukum di negara Anglo Saxon yang menitikberatkan pada
studi putusan pengadilan untuk dapat diterapkan dalam
sistem pendidikan hukum di Indonesia.

Pandangan akan pentingnya forum pengembangan
kemampuan praktik bagi kalangan profesional dan
mahasiswa/i di bidang hukum.

"Organisasi seperti Legalist Society sangat penting untuk membuat
masyarakat sadar terhadap hukum. Masyarakat harus terbiasa berpikir
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini berdasarkan aturan
yang ada. Legalist Society diharapkan dapat membangkitkan kesadaran
hukum masyarakat melihat dari hal-hal yang sederhana hingga hal-hal
yang rumit"

Prof. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.H., Dewan Pembina Legalist Society

Visi Misi

Dewan
Pembina

Memperkaya ruang bagi pemikir hukum untuk saling bertukar
pikiran

Mengedukasi beragam pendekatan interpretasi hukum dari
berbagai filosofi hukum

Memperkuat peran putusan pengadilan sebagai sumber
alternatif konstruksi hukum

Dewi Safitri Reni,
S.H., LL.M.
Partner, SSEK Law Firm

Prof. Edward O.S.
Hiariej, S.H., M.H.
Wakil Menteri,
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia

Yualita Widyadhari,
S.H., MKn, CIIB.
Ketua Umum, Ikatan
Notaris Indonesia

Mewadahi pemikir hukum
untuk berpartisipasi aktif
dalam reformasi/perubahan
cara pandang hukum
indonesia guna menciptakan
masyarakat madani.
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Struktur
Kepengurusan

Program

4

1

3

2

Fight Club
Tempat bagi para pemikir hukum untuk memperdebatkan
suatu masalah dari masing-masing perspektif.

Think Lawgically
Membahas dan mengulas peristiwa hukum yang muncul
sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Article 38 Initiative
Menggali alternatif interpretasi serta perspektif hukum
dalam membahas isu hukum dengan mengundang
praktisi dan akademisi hukum dari dalam maupun luar
negeri.

Legal & Judicial Brief
Menyediakan akses terhadap rangkuman dan komentar
praktisi atau akademisi terhadap putusan pengadilan
maupun peraturan perundang-undangan.


