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KATA PENGANTAR

Paradigma perkembangan sistem hukum di Indonesia akan sangat
dipengaruhi dengan perubahan sosial di dalam masyarakat Indonesia itu
sendiri. Perkembangan perilaku sosial di masyarakat menjadi dasar dari
karakter perkembangan hukum modern yang diharapkan mampu
menjawab persoalan-persoalan hukum kedepannya.
Perkembangan di bidang hukum, khususnya perspektif sosio-legal
yang dikembangkan sejak tahun 1980-an oleh komunitas ilmiah melalui
pengajaran sosiologi hukum di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.
Semakin mengukuhkan pandangan bahwa pemahaman mengenai hukum
tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah, politik dan perubahan sosial.
Buku ini merupakan kumpulan dari tugas akhir mahasiswa Program
Pascasarjana Magister Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Angkatan Tahun 2013/2014 untuk mata kuliah Sosiologi Hukum yang
disusun dalam bentuk tulisan ilmiah. Tentu saja masih banyak kekurangan
dalam penyusunan tulisan ilmiah ini.
Namun penyusunan buku ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban sebagai mahasiswa untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan
tinggi, yaitu dharma tentang keajiban melakukan penelitian. Sebagai
mahasiswa program pascasarjana tentu diharapkan pula pemikiranpemikiran ilmiah atas fenomena yang muncul di tengah masyarakat.
Akhirnya kami selaku editor berharap buku ini mampu memperkaya
khazanah pustaka mengenai wawasan-wawasan kritis di bidang sosiologi
hukum yang dapat bermanfaat, khususnya dalam perkembangan sistem
hukum dan perubahan sosialnya. Sehingga masyarakat mampu mendapatkan gambaran atas perkembangan hukum di Indonesia saat ini.

Surakarta,
Editor Buku
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SISTEM HUKUM DAN PERUBAHAN
SOSIAL DI INDONESIA: SEBUAH
CATATAN PENGANTAR
Oleh: Mohammad Jamin1

A. Pengantar
Seorang filsuf bernama Marcus Tullius Cicero (106-43 SM)2 yang
hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu pernah mengatakan Ubi Societas
Ibi Ius, artinya where there is society, there is law atau if there's a society,
law will be there (dimana ada masyarakat di situ ada hukum). Adagium
ini merupakan konsep filsafati dari Cicero yang hakikatnya menyatakan
bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan
keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila sistem hukum yang
berlaku mampu menjalankan fungsinya dengan efektif.
Pada dasarnya kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari
hukum atau sebaliknya dapat dikatakan hukum tidak dapat dipisahkan
dari masyarakat. Masyarakat dan hukum adalah ibarat dua sisi mata uang
yang tidak dapat dipisahkan, keduanya hanya akan mempunyai makna
dan nilai ketika saling menyatu. Sepanjang sejarah peradaban manusia,
peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana tertib sosial
(social oder) yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup
berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya di dunia telah
diakui3 dan menjadi suatu keniscayaan.

1 Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Alumnus Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
2 Dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Cicero#Personal_life, Main article: Personal life of Marcus
Tullius Cicero, diunduh 22 November 2013, tertulis : Cicero was born in 106 BC in Arpinum, a hill
town 100 kilometers (62 mil) southeast of Rome. His father was a well-to-do member of the
equestrian order and possessed good connections in Rome. However, being a semi-invalid, he
could not enter public life and studied extensively to compensate.
3 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya : Bayumedia,
2005), hal.1
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Hukum dan masyarakat sebagai kesatuan membawa konsekuensi
hukum mengalami pertumbuhan dan perkembangan sejalan dengan pertumbuhan masyarakat sebagai basis sosial dari hukum itu sendiri.
Perkembangan hukum dimulai sejak dari bentuknya yang paling sederhana
sebagaimana pada masyarakat tradisional hingga hukum yang tumbuh
pada masyarakat modern saat ini4. Perkembangan hukum tersebut menyangkut aspek substansi, bentuk, asas-asas, adagia, prinsip-prinsip, fungsi,
hingga prosedur pembuatan hukum itu sendiri. Tidak salah jika dikatakan
sistem hukum itu mengalami evolusi5 sehingga melahirkan sistem-sistem
hukum yang berbeda untuk melayani masyarakat yang berbeda pula.
Sejalan dengan pemikirian tersebut, kajian tentang sistem hukum
yang berkembang saat ini sudah seharusnya tidak hanya melihat hukum
dari sisi substansi, bentuk, asas-asas, adagia, prinsip-prinsip, fungsi,
hingga prosedur pembuatan hukum itu saja, tetapi sistem hukum dilihat
dari perspektif sosial yaitu melihat hukum dengan melibatkan sekalian
sisi masyarakat yang akan mempengaruhi keberadaan sistem hukum itu
sendiri. Pendekatan terhadap sistem hukum secara komprehensif semacam
itu dirasakan perlu agar sistem hukum dilihat lebih luas dan integral
dengan masyarakatnya.

B. Hukum dan Masyarakat
Hukum hakikatnya adalah seluruh norma dan tatanan sosial yang
telah diformalkan (kembali) oleh institusi-institusi kekuasaan negara, atau
yang oleh Paul Bohanan disebut sebagai reintitutionalization of norm.6
Jika pemikiran demikian yang diikuti tak salah kiranya apabila dikatakan
bahwa hukum dalam bentuknya sebagai undang-undang adalah invensi
negara bangsa yang terutama dimulai di kawasan negeri-negeri Eropa
Barat dalam kurun sejarah yang menandai bangkitnya kesadaran berbangsa
penduduk negeri di wilayah itu, yang sekaligus mengakhiri sejarah Eropa
sebagai negara raja-raja. Itulah kurun waktu yang mengatakan betapa
4 Bahkan dalam perkembangan teori hukum modern-pun dianggap tidak memadai lagi untuk
menjelaskan perkembangan hukum, sehingga muncul pemikiran baru yang disebut post-modernis.
Baca : HR. Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan
membuka Kembali), (Bandung : Refika Tama, 2004), hal., 115.
5 Karena menurut madzhab Historical and Cultural Jurisprudence dengan tokohnya Freidrich Carl
von Savigny berpendapat bahwa sistem hukum adalah pencerminan jiwa rakyat. Oleh G. Puchta,
murid Savigny yang paling setia hal itu dicirikan sebagai Volkgeist. Menurut Puchta, semua hukum
adalah perwujudan dari kesadaran umum, sehingga hukum itu tumbuh dan berkembang bersama
masyarakatnya. Baca : Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 248. Baca
pula : Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta : CV. Rajawali, 1980), hal., 3334.
6 Ibid., hal. 64.
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“the making of Europe is the making of Kings and Queens no more, but
the making of nations”.7
Seiring dengan pertumbuhan konsep negara-negara bangsa –yang
secara cepat atau lambat mengakhiri era negara-negara pra demokrasi
(kerajaan)– telah berkonsekuensi pada kebutuhan akan suatu perangkat
hukum baru, ialah hukum nasional. Mengenai perjalanan hukum dari
hukum-hukum kerajaan ke hukum nasional Soetandyo mengilustrasikan
sebagai berikut:8
Apabila hukum raja-raja dipandang sebagai hukum kaum elit-otokrat yang
berbasis pada titah-titah sepihak para penguasa, hukum nasional
dibenarkan sebagai hukum yang lahir dari paradigma baru, bahwa „suara
rakyat (yang yang disatukan secara rasional lewat kesepakatan) adalah
suara Tuhan‟. Vox Populi Vox Dei. Hasil kesepakatan rakyat inilah –
secara langsung atau melalui wakil-wakilnya, yang kelak diinstitusionalkan
lewat lembaga legislatif atau referéndum – akan dipositifkan sebagai
hukum yang akan menjamin kepastian secara adil dan benar”.

Dalam perkembangan berikutnya, hukum yang dibuat di era Negara
modern yaitu oleh kekuasaan membuat undang-undang atau badan
legislatif, karena menurut John Locke (1632-1704), kekuasaan negara
harus dibagi dalam tiga kekuasaan yang terpisah satu sama lain;
kekuasaan legislatif yang membuat peraturan dan Undang-Undang;
kekuasaan eksekutif yang melaksanakan Undang-Undang dan di dalamnya
termasuk kekuasaan mengadili; dan kekuasaan federatif yang meliputi
segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan
negara lain9, dalam kenyataan telah mengakibatkan hukum berkarakter
elitis dan mejauhkan dari masyarakat yang seharusnya menjadi basis
sosial hukum tersebut.
Menurut Satjipto Raharjo, hukum dan masyarakat tidak bisa
dipisahkan, bagi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (to nature) dan menggerakkan hukum tersebut. Masyarakat
menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep, disamping itu
masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan
masyarakat untuk menjalankan hukum. Kita mengetahui dari perspektif
sosiologis hukum, hukum itu hanya bisa dijalankan melalui campur
7
http://soetandyo.wordpress.com/2011/07/11/tentang-kajian-hukum-dan-masyarakat sebuahpengenalan/
8 Ibid.
9 Pemikir politik Perancis bernama Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de
Montesquieu (18 Januari 1689 – 10 Pebruari 1755), atau lebih dikenal dengan Montesquieu, yang
hidup pada Era Pencerahan (Enlightenment) kemudian mengembangkan konsep Locke tersebut
lebih jauh dalam bukunya L'Esprit des Lois (The Spirit of Laws), yang ditulisnya setelah dia melihat
sifat despotis (sewenang-wenang) dari raja-raja Bourbon di Prancis. Dia ingin menyusun suatu
sistem pemerintahan di mana warga negaranya akan merasa lebih terjamin hak-haknya.
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tangan manusia, sebagai golongan yang menyelenggarakan hukum, maupun
mereka yang wajib menjalankan ketentuan hukum. Dengan demikian
masuklah aspek perilaku manusia ke dalam hukum.
Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hukum bekerja dengan cara
memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang
dalam masyrakat. Untuk keperluan pemancangan tersebut, maka hukum
menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsi, yaitu:10
a. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan
maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang
b. Penyelesaian sengketa-sengketa
c. Menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam
hal terjadi perubahan-perubahan sosial
Dari tiga pekerjaan hukum sebagaimana disinggung di atas dapat
digolongkan sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial, yaitu suatu
proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan
harapan masyarakat. Lebih lanjut Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa
apabila proses kontrol sosial tersebut dihubungkan dengan bagan hubungan sibernetik dari Talcott Parsons, maka tampak bahwa pekerjaanpekerjaan yang dilakukan oleh hukum itu tidak sama sekali otonom,
melainkan mengalami interelasi dan interdependensi dengan prosesproses lain yang berlangsung dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut
baik hukum itu mengontrol maupun dikontrol oleh berbagai proses dalam
masyarakat itu serta bekerjanya hukum itu dikondisikan pula oleh prosesproses yang memuat energi lebih yang besar.11
Suatu hal yang mustahil jika hukum bisa terlepas dan teralinasi dari
unsur-unsur yang lain, oleh karena itu hukum sebagai institusi dan fakta
sosial tidaklah dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom
dan atau mandiri, akan tetapi sebagai suatu bangunan sosial yang selalu
membumi secara riil dengan pola-pola dan atau variabel-variabel sosial
yang senyatanya hidup dan berkembang serta berakar di masyarakat.12
Dapat dikatakan bahawa hukum dan dinamika sosial adalah dua hal
yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat
memberi hidup hukum sedangkan hukum mengarahkan masyarakat
menuju tujuannya. Sebagaimana pandangan sosiological jurisprudence13
10 Lihat : Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik,
(Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2009), hal. 19; lihat juga : Yesmil Anwar dan Adang,
Pengantar Sosiologi Hukum, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2008), hal. 114.
11 Lihat : Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007),
hal. 133.
12 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2009).
13 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok ……., Op.Cit., hal., 36.
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hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup
didalam masyarakat. Lebih jauh aliran ini berpandangan bahwa kaitannya
dengan hukum yang positif, dia hanya akan bisa efektif apabila
senyatanya selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat dan pusat
perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif,
keputusan-keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum, tetapi senyatanya
adalah justeru terletak di dalam masyrakat itu sendiri.
Hukum dilaksanakan dibuat dan diterapkan atas mandat masyarakat.
Sehingga mempelajari hukum pertama-tama hendaknya mempelajari
masyarakatnya. Tidak ada hukum tanpa ada masyarakat.14 Hukum yang
baik adalah hukum yang memiliki legitimasi moral dan politik dari
masyarakat, yang berisikan keinginan, harapan, kebutuhan dan kebudayaan
masyarakat. Hukum yang tidak mengandung hati nurani rakyat, maka ia
bukanlah hukum yang baik dan hukum yang terakhir inilah yang harus
dikritik dan dirobohkan.15
Kegagalan pembangunan hukum dan termarginalisasinya hukum
dalam konfigurasi sistem sosial di beberapa negara berkembang dalam
konteks tertentu dikarenakan hukum tidak dapat menjawab secara komprehensif berbagai persoalan kemasyarakatan yang rumit dan tidak bisa
memberikan pencerahan yang memuaskan bagi masyarakatnya. Oleh
karenanya, dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan
hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam konteks ini, kajian ilmu
hukum harus dapat berkolaborasi dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial
dalam ranngka membangun pendekatan yang komprehensif.
Hukum bukan sebuah dokumen mati sebagaimana sebuah koleksi
musium yang terpajang di lembaga-lembaga hukum melainkan merupakan
wujud dari dinamika kehidupan sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat
Satjipto Raharjo bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan hukum,
untuk hukum merupakan sebuah paradigma baru melihat dan menyikapi
hukum yang keberadaannya tidak bisa mengabaikan masyarakat begitu
saja. Uraian tentang hubungan hukum dan masyarakat sebagaimana
diatas perlu dipahami untuk mengkaji sistem hukum agar tidak terjebak
pada kajian yang monolitik dan tersandera oleh faham dogmatis
positivistik. Sistem hukum (sebagai sub sistem) harus dilihat sebagai
bagian dari sistem sosial yang lebih luas.

14 Satjipto Raharjo, dkk., Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik, (Jakarta :
Episentrum Institute, 2011).
15 Ibid.
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C. Sistem Hukum Di Dunia
Dalam pespsektif dogmatik hukum, dengan melihat sejarah dan
perkembangan hukum di dunia terdapat 4 (empat) macam sistem hukum
yang diberlakukan di bergagai negara. Adapun sistem hukum yang
dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (civil law)
Sistem hukum ini berkembang di negara-negara yang pada dasarnya
sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran
Romawi pada masa Pemerintahan Kaisar Yustinianus abad ke-5
(527-565 M). Kodifikasi hukum itu merupakan kumpulan dari berbagai
kaidah hukum yang pada mulanya bersumber pada karya agung Kaisar
Yustinianus yang disebut Corpus Juris Civilis16 (hukum yg terkodifikasi).
Corpus Juris Civilis dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan
kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman,
Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia (termasuk Indonesia pada masa
penjajahan Belanda). Artinya adalah menurut sistem ini setiap hukum harus
dikodifikasikan sebagai dasar berlakunya hukum dalam suatu negara.
Beberapa prinsip utama atau prinsip dasar dari sistem hukum Eropa
Kontinental antara lain adalah :
a. Hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa
peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara
sistematis dalam kodifikasi.
b. Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum. Kepastian
hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam
pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, misalnya UU.
c. Dalam sistem hukum ini, terkenal suatu adagium yang berbunyi
”tidak ada hukum selain undang-undang”. Hukum selalu
diidentifikasikan dengan undang-undang (hukum adalah undangundang).
d. Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru,
karena hakim hanya berperan menetapkan dan menafsirkan
peraturan-peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada
padanya.
e. Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para
pihak yang berperkara saja (doktrins res ajudicata) sebagaimana
yurisprudensi sebagai sistem hukum Anglo Saxon (Mazhab /
Aliran Freie Rechtsbewegung).
16 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 262.
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f.

Sumber hukum sistem ini meliputi: 1) Undang-undang dibentuk
oleh legislatif (Statutes); 2) Peraturan-peraturan hukum‟ (Regulation
= administrasi negara = PP, dll), dan 3) Kebiasaan-kebiasaan
(custom) yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

g. Berdasarkan sumber hukum di atas maka sistem hukum Eropa
Kontinental penggolongannya ada dua, yaitu: 1) Bidang hukum
publik dan 2) Bidang hukum privat.
Sistem hukum Eropa Kontinental merupakan suatu sistem hukum
yang mengangggap undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum
(dianut aliran legisme). Diasumsikan bahwa hukum identik dengan
undang-undang, sehingga tidak ada hukum yang lain di luar undangundang. Sistem hukum yang demikian itu yang kemudian melahirkan
paham atau aliran positivisme dalam rangka menjaga kepastian hukum,
sehingga pada akhirnya dunia praktik hukum tidak leboih dari sekedar
kegiatan menerapkan undang-undang saja.
Dalam perkembangannya Hukum Eropa Kontinental bukan hanya
berlaku di negara-negara yang terletak terletak di Benua Eropa. Negara
Indonesia yang notabene hukum asli yang dimilikinya dikenal dengan
hukum adat namun hukum positif yang berlaku menganut sistem hukum
Eropa Kontinental. Hal ini terjadi dikarenakan Indonesia menjadi negara
jajahan Hindia yang merupakan salah satu pendukung utama sistem
hukum Eropa Kontinental. Melalui asas konkordansi dan transplantasi
hukum, sistem hukum Hindia-Belanda (Indonesia) dipaksa mengikuti
sistem hukum Belanda.
2.

Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law).

Sistem hukum ini awalnya berkembang di negara Inggris, dan dikenal
dengan istilah Common Law atau Unwriten Law (hukum tidak tertulis).
Sistem hukum ini dianut di negara-negara anggota persemakmuran
Inggris, Amerika Utara, Kanada, Amerika Serikat. Pada abad XVIII,
hukum Romawi menjadi sasaran kritik di Eropa kontinental sendiri.
Sebaliknya, Inggris pada saat itu mengalami kejayaan, oleh karena itu
bangsa Inggris merasa superior atas bansa-bangsa lain. Berdasarkan
superioritas itulah kemudian mereka berpandangan bahwa Hukum Inggris
lebih unggul daripada Civil law, sehingga mereka tetap mengembangkan
common law.17

17 Ibid., hal. 280.
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Beberapa prinsip utama atau prinsip dasar dari sistem hukum
Common Law antara lain adalah :
a.

Putusan–putusan hakim/putusan pengadilan atau yurisprudensi
(judicial decisions). Putusan-putusan hakim mewujudkan kepastian
hukum, maka melalui putusan-putusan hakim itu prinsip-prinsip
dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan mengikat umum.

b.

Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan hukum tertulis yang berupa
undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui juga,
kerena pada dasarnya terbentuknya kebiasaan dan peraturan
tertulis tersebut bersumber dari putusan pengadilan. Putusan
pengadilan, kebiasaan dan peraturan hukum tertulis tersebut tidak
tersusun secara sistematis dalam kodifikasi sebagaimana pada
sistem hukum Eropa Kontinental.

c.

Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim
juga berperan besar dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum
yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai
wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan
hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna
sebagai pegangan bagi hakim –hakim lain dalam memutuskan
perkara sejenis. Oleh karena itu, hakim terikat pada prinsip
hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkaraperkara sejenis (asas doctrine of precedent). Jika dalam putusan
pengadilan terdahulu tidak dapat ditemukan prinsip hukum yang
dicari, hakim berdasarkan prinsip kebenaran dan akal sehat dapat
memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran
hukum.

Sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law adalah suatu sistem
hukum didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan – keputusan
hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim
selanjutnya. Sistem hukum Anglo Saxon berpendapat bahwa undangundang tidak cukup mampu mengikuti perkembangan masyarakat,
sehingga hakim diberi kebebasan untuk menciptakan hukum sendiri
sesuai dengan keyakinannya (jude made law), bebas untuk melakukan
interpretasi, bahkan hakim bebas untuk menyimpangi undang-undang
(dianut aliran freie Rechtlehre).18

18 Ahmad Muliadi, Politik Hukum, (Padang : Akademi Permata : Cet. I, 2013), hal. 52.
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3. Sistem Hukum Adat
Sistem hukum adat berkembang di negara-negara Timur, seperti:
di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lain. Di Indonesia asal mula
istilah hukum adat adalah dari istilah “Adatrecht” yang dikemukakan oleh
Snouck Hugronje. Dinamika perkembangan hukum Adat di Indonesia
tidak terlepas dari perkembangan pemikiran hukum di Eropa Barat yang
ditransplantasikan19 pada masa kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda,
yang kemudian sangat mempengaruhi keberadaan dan pasang surut hukum
adat.20 Hukum adat sering disebut lex non scripta atau non state law21,
yang dapat berupa hukum adat (adat recht),22 yang sering diidentikkan
dengan living law23, customary law24, indigenous law.25
Beberapa prinsip utama atau prinsip dasar dari sistem Hukum Adat
antara lain adalah :
a. Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan
hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya.
19 Ide transplantasi hukum pernah dikemukakan oleh Alan Watson yang menyatakan transplantasi
hukum hakikatnya adalah „The moving of a rule or a system of law from one country to another or
from one people to another. Sebagaimana dinyatakan oleh Gibson dalam: J.C. Gibson, Impact of
Legal Culture and Legal Transplants on the Evolution of the Australian Legal System, dalam
Reports to the XVIIIth International Congress of Comparative Law, Legal Culture and Legal
Transplants (La Culture Juridique Et L’acculturation du Droit), Washington D.C. 2010., hal., 68.
20 Mohammad Jamin, Politik Hukum Pengakuan Peradilan Adat di Provinsi Papua Pasca
Berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Disertasi, (Malang: Program Doktor Ilmu
Hukum, Universitas Brawijaya, 2013), hal., 219.
21 Istilah non state law digunakan untuk membedakannya dengan state law. Non state law dalam
literatur tercakup dalam konsep-konsep : living law, peoples law, traditional law, customary law.
Lihat : von Benda-Beckman, “Changing Legal Pluralisme In Indonesia”, 4th International Symposium
Commission on Folk, Law and Legal Pluralisme, Ottawa, 1990, hal., 100.
22 Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C Snouck
Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang
berjudul "De Atjehers" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "adat recht" (bahasa Belanda) yaitu
untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam
Masyarakat Indonesia. Iman Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar, (Jogyakarta :
Liberty, 1991), hal., 1.
23 Eugen Erlich mengartikannya sebagai hukum yang hidup (das lebend Recht, the living law)
yang dianut rakyat dengan segala keyakinannya. Baca : Soetandyo Wignjosoebroto, “Masalah
Pluralisme Dalam Pemikiran Dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional”, Makalah Seminar
Nasional Pluralisme Hukum : Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di
Indonesia dan Pergulatannya Dalam Gerakan Pembaharuan Hukum, 21 November 2006
Universitas Al Azhar, Jakarta, hal., 1.
24 I Nyoman Nurjaya, “Adat Community land Right As Defined Within The State Agrarian Law Of
Indonesia : Is it A Genuine Or Pseudo-Legal Recognition”. US-China Law Review, Volume 8.
Number 4. April 2011. ISSN 1548-6605. hal., 8.
25 Marc Galanter, “Justice In Many Rooms”. Journal of Legal Pluralism. 1981. No. 9. Hal. 1-47.
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b. Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada
kehendak nenek moyangnya.
c. Hukum adat berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan
keadaan sosial yang silih berganti. Karena sifatnya yang mudah
berubah dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan situasi
sosial, hukum adat elastis sifatnya. Karena sumbernya tidak
tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri.
d. Yang berperan dalam menjalankan sistem hukum adat adalah
pemuka adat (pengetua-pengetua adat), karena ia adalah
pimpinan yang disegani oleh masyarakat
4. Sistem Hukum Islam
Sistem hukum islam semula dianut oleh masyarakat Arab, karena di
tanah Arab-lah awal mulanya timbul dan menyebarnya Agama Islam.
Kemudian agama Islam berkembang ke seluruh pelosok dunia, terutama
negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika secara individu dan
kelompok. Malahan beberapa negara di dunia (Seperti Arab Saudi dan
Pakistan) menjadikan hukum islam sebagai sistem hukum yang berlaku
dan mengikat bagi masyarakatnya.
Beberapa prinsip utama atau prinsip dasar dari sistem Hukum Islam
antara lain adalah :
a.

Sumber Hukum :
1. Al Qur’an, yaitu kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan
dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW.
2. Sunnah Nabi (hadist), yaitu cara hidup dari nabi Muhammad
SAW atau cerita tentang Nabi Muhammad SAW.
3. Ijma, yaitu kesepakatan para ulama besar tentang suatu hak
dalam cara hidup.
4. Qiyas, yaitu analogi dalam mencari sebanyak mungkin
persamaan antara dua kejadian.

b. Sistem hukum Islam dalam ”Hukum Fikh” terdiri dari dua bidang
hukum, yaitu: 1) Hukum rohaniah (ibadat), ialah cara-cara menjalankan upacara tentang kebaktian terhadap Allah (sholat, puasa,
zakat, menunaikan ibadah haji), 2) Hukum duniawi terdiri dari:
a) Muamalat, yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai
hubungan antara manusia dalam bidang jual-bei, sewa menyewa,
perburuhan, hukum tanah, perikatan, hak milik, hak kebendaan
dan hubungan ekonomi pada umumnya; b) Nikah (Munakahah),
yaitu perkawinan dalam arti membetuk sebuah keluarga yang
tediri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hak dan kewajiban,
dasar-dasar perkawinan monogami dan akibat-akibat hukum per10
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kawinan; c) Jinayat, yaitu pidana yang meliputi ancaman hukuman terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan.
c.

Sistem hukum Islam menganut suatu keyakinan dan ajaran Islam
dengan keimanan lahir batin secara individual.

D. Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman
Sistem hukum (kecuali sistem hukum adat) sebagaimana dijelaskan
di atas lebih melihat hukum sebagai suatu institusi normatif, yaitu hukum
dimaknai sebagai bangunan norma yang secara sistemik memiliki
segenap asas, prinsip, adagia, norma dan prosedur pembuatan yang pasti.
Sistem hukum dalam pengertian yang demikian seolah melihat hukum
sebagai suatu sistem yang berdiri dan bekerja sendiri secara otonom dan
otomatis sehingga seolah tidak memerlukan dukungan dari sub sistem
lainnya. Kenyataannya, sistem hukum yang dibicarakan di atas dalam
bekerjanya (sebagai ius operatum) justru sangat tergantung dari manusia
dan masyarakat sebagai basis social pendukungnya.
Sangat relevan jika kemudian Lawrence Meir Friedman
mengemukakan bahwa sesungguhnya sistem hukum dibangun oleh tiga
komponen, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum
(legal structure), dan budaya hukum (legal culture).26 Ketiga komponen
sistem hukum tersebut sesungguhnya bersifat komplementer dan berada
dalam suatu hubungan fungsional. Dalam bekerjanya, ketiga komponen
sistem hukum tersebut harus dikembangkan secara simultan dan integral.
1. Substansi Hukum (legal substance)
Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, keputusan
dan produk-produk yang dihasilkan dan berada dalam sistem itu.27
Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada
dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan,
aturan baru yang mereka susun. Substansi bukan hanya aturan yang ada
dalam kitab undang-undang (law in the books) tetapi juga mencakup
hukum yang hidup (living law). Sebagai negara yang masih menganut
sistem Civil Law atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian
peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law System
atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan- peraturan yang
tertulis, sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukanlah
hukum.
26 Lawrence M. Friedman. The Legal System A Social Science Perspective. Terjemahan M.
Khozim, (Malang : Bayu Media, 2009), hal. 18.
27 Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction),
2001, hal. 7.
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2. Struktur Hukum (legal structure)
Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan,
bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.
Di Indonesia, misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum
Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga
permasyarakatan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa komponen yang
bersifat struktural ini memungkinkan masyarakat untuk mengharapkan
bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja (law in the
books).28
3. Budaya Hukum (legal culture)
Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem
hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dapat dikatakan,
budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang
menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.29 Jika komponen yang bersifat struktural dapat diibaratkan sebagai
suatu mesin, maka komponen kultural dapat diibaratkan sebagai bensin,
yang merupakan energi penggerak dari mesin tadi. Problematik dengan
budaya hukum ini adalah kenyataan bahwa tidak semua budaya hukum
bersifat positif bagi bekerjanya sistem hukum, tetapi bisa jadi budaya
hukum belum terbentuk sehingga tidak dapat menjadi penggerak, bahkan
dalam kenyataannya sangat mungkin menjadi kendala, penghalang dan
penentang bagi bekerjanya struktur dan substansi hukum yang ada.
Komponen budaya hukum pada gilirannya akan menjadi penentu bagi
bekerjanya suatu sistem hukum di dalam aksinya (law in action).30
Indonesia sebagai Negara yang mewarisi sistem Cicil Law Sistem
atau sistem Eropa Kontinental (meski kini tidak lagi secara ketat) tetapi
substansi hukum yang ada masih didominasi oleh peraturan-peraturan
yang tertulis (perundang-undangan) sedangkan peraturan-peraturan yang
tidak tertulis tidak diakui (setidaknya dimarginalisasi) dari sistem hukum
positif yang berlaku. Hal ini sejalan dengan poltik hukum UndangUndang Sistem Kekuasaan Kehakiman yang menganut asas unifikasi31
28 Lawrence M. Friedman. The Legal System ....,Op.Cit., hal. 16-19.
29 Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika...., Op. Cit., hal. 8.
30 Soerjono Soekanto, et. all., 1986, Kriminologi Suatu Pengantar, hal. 129.
31 Dalam UU No. 48 Tahun 2009 yang terkait pengakuan hukum adat itu dapat ditemukan dalam Pasal 5,
Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 50. Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Penjelasan
Pasal 5 Ayat (1) menyatakan “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai
dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Kemudian ketentuan Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa
“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan
dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Pasal 50
ayat (1) menyatakan “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal
tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang
dijadikan dasar untuk mengadili”. Penjelasan Pasal 50 ayat (1) menyatakan “Cukup jelas”.
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dan tidak mengakui adanya hukum lain selain hukum Negara32. Sistem
civil law ini terlihat jelas dari asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1
KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di
hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau
tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan
tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundangundangan.33
Terdapat adagia fiat justitia et pereat mundus yang artinya hukum
harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Dalam realitasnya, adagia
itu itu tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak
hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya
suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat
penegak hukum34 yang baik maka keadilan hanya angan-angan.35
Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial
yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta
budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat
mengenai hukum selama ini. Secara sederhana dapat dikatakan tingkat
kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator
berfungsinya hukum.
Hubungan antara tiga unsur subsistem hukum sebagaimana dijelaskan
Lawrence Meir Friedman tersebut dapat diibaratkan seperti pekerjaan
mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang
dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah
apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan
mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.
Menegaskan pendapat Lawrence Meir Friedman, Satjipto Rahardjo
menyatakan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat
dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental
hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya
32 Widodo Dwi Putro. “Mengkritisi Positivisme Hukum: Langkah Awal Memasuki Diskursus
Metodologis Dalam Penelitian Hukum”. Metode Penelitian Hukum Konsteleasi dan Refleksi,
(Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal., 12.
33 Lawrence Meir Friedman, 2001, Hukum Amerika....., Op. Cit., hal. 8.
34 Satjipto Rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik,
maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Artinya,
mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak
paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan
proyek kemanusiaan. Baca : Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif (Penejelajahan Suata Gagasan)”,
Newsletter, No. 59 Desember 2004. Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis, Hal. 3.
35 Lihat: www.kumpulanartikelhukum.com/perdebatanteorihukumfriedman
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legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi
substansi, struktur dan kultur hukum.36 Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.
Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi
tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah
dibuat. Jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target
yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan
hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang
ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung
pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu
aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut
sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika
ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni
ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai
intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang
merupakan derajat ketaatan tertinggi.

E. Perubahan Sosial dan Hukum di Indonesia
Perubahan sosial (social changes) merupakan keniscayaan
sepanjang hidup dan kehidupan masyarakat itu sendiri, tidak ada
masyarakat yang tidak mengalami perubahan, yang membedakan adalah
kecepatan dari perubahan itu. Dalam masyarakat tertentu perubahan
social dapat berlangsung dengan cepat, tetapi pada masyarakat lain
perubahan itu berlangsung tidak begitu cepat bahkan sangat lambat.
Perubahan sosial hakikatnya adalah segala perubahan-perubahan pada
lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang
mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikapsikap dan pola-pola perikelakuan antara kelompok-kelompok dalam
masyarakat.37
Dalam menghadapai perubahan sosial tersebut, sebagai Negara
dengan sistem hukum yang disebut civil law maka substansi hukum yang
berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia selalu tetinggal dari
perkembangan dan perubahan dalam masyarakat yang berjalan demikian
cepat. Sebuah pepatah Belanda menyatakan “Het recht hinkt achter de
feiten…”38, artinya hukum selalu pontang-panting mengikuti perubahan
sosial dari belakang. Tertinggalnya hukum dari perubahan sosial dapat
36 Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, (Bandung : Alumni, 1978), hal., 46.
37 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok....., Op. Cit., hal. 89.
38 Janedjri M. Gaffar, Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, (Konpress :
Jakarta, 2013), hal., v.
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membawa konsekuensi terjadinya kondisi sosial yang disebut disorganisasi, anomie atau social lag. Sebagai ilustrasi banyak hukum positif yang
berlaku di Indonesia saat ini sudah sangat out of date sehingga tidak lagi
kompatibel dengan kebutuhan masyarakatnya, misalnya ketentuanketentuan yang berlaku dalam KUHPerdata, KUHDagang maupun
KUHPidana.39
Dalam menyikapi perubahan sosial yang terjadi, pemahaman
terhadap hukum dan implementasi penegakan hukum tidak dapat hanya
bersifat formal, yang mementingkan peraturan, prosedur dan logika
hukum yang kaku. Pemahaman hukum harus bersandar pada dan lebih
menekankan pada perkembangan mutahir ilmu pengetahuan, yang
memahami ilmu sebagai satu kesatuan (the unity of knowledge) yang
tidak lepas dari fakta empirik dan realitas alam dan perilaku sosial yang
berkaitan dengan nilai-nilai yang menyertainya.
Dalam perkembangannya, konsep hukum yang tertinggal dari
perubahan sosial tersebut tidak lagi sepenuhnya dapat diterima. Justru
dalam hukum modern saat ini dikenal dengan konsep hukum mendahului
perubahan sosial yaitu dalam rangka menciptakan nilai-nilai sosial dan
perilaku sosial yang baru.
Dalam sistem hukum modern, fungsionalisasi hukum sebagai
instrumen tertentu merupakan suatu karakteristik masyarakat modern.
Pandangan terhadap hukum sebagaimana dikenal dalam konsep law as a
tool of social engineering menghendaki hukum fungsi secara aktif untuk
melakukan rekayasa sosial tertentu sebagaimana yang telah direncanakan
terlebih dahulu.40 Pada sisi lain sistem hukum modern juga mengenal
konsep law as a tool of public policy, di mana pada dasarnya hukum
merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijaksanaan
pemerintah.
Konsep hukum sebagai sarana pembaharu masyarakat mengingatkan
kita pada pemikiran Roscoe Pound, yang mengatakan, hukum dapat
berfungsi sebagai alat merekayasa (law as a tool of social engineering), tidak
sekadar melestarikan status quo. Roscoe Pound memang harus diakui
sebagai pemikiran baru yang mencoba mengonsepsikan ulang bagaimana
hukum dan fungsi hukum harus dipahami. Roscoe Pound terbilang orang
pertama yang berani menganjurkan agar ilmu pengetahuan sosial didayagunakan demi kemajuan teori-teori yang diperbaharui dan dibangun
dalam ilmu hukum.

39 Janedjri M. Gaffar, Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, (Konpress :
Jakarta, 2013), hal., v.
40 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok....., Op. Cit., hal. 107.
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Hukum sebagai alat perubahan sosial (as a tool of social engeneering),
artinya hukum berfungsi menciptakan kondisi sosial yang baru, yaitu
dengan peraturan-peraturan hukum yang diciptakan dan dilaksanakan,
terjadilah social engineering, terjadilah perubahan sosial dari keadaan
hidup yang serba terbatas menuju ke kehidupan, hidup yang sejahtera
atau keadaan hidup yang lebih baik.41

F. Social Engineering versus Dark Engineering
Konsepsi “law as a tool of social engineering” yang merupakan inti
pemikiran dari aliran pragmatic legal realism itu, oleh Mochtar
Kusumaatmadja42, kemudian dikembangkan di Indonesia. Mochtar
Kusumaatmadja berpandangan konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya
daripada di Amerika Serikat tempat kelahiran konsepsi tersebut. Hal ini
dikarenakan lebih menonjolnya perundang-undangan (sesuai karakter
civil law) dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau
yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya sifat mekanistik
dari konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan menguatnya faham legisme positivistik yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat
mekanistik itu nampak dengan digunakannya istilah “tool” oleh Roscoe
Pound. Hal itu yang menjadi alasan Mochtar Kusumaatmadja cenderung
menggunakan istilah “sarana” daripada “alat” untuk menterjemahkan
istilah “tool”.
Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk
pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya
perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi
inti pemikiran aliran sociological Jurisprudence yaitu hukum yang baik
hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat43.
Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat
dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan. Beberapa contoh
perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam
arti merubah sikap mental masyarakat yang negatif ke arah sikap mental
yang positif. Misalnya ketentuan usia syarat menikah Pasal 7 ayat 1 UU

41 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta :
ELSAM dan HuMa, 2002), hal., 71.
42 BPHN, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta : Binacipta, tanpa
tahun), hal., 9.
43 Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, (Mandar Maju, Bandung, 2002), hal.,
74
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No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan44 yang dimaksudkan mengubah
kebiasaan untuk melangsungkan perakawinan di bawah umur atau perkawinan anak-anak dalam masyarakat tertentu. Hal tersebut dipandang
tidak sesuai dengan alasan kesehatan dan keseiapan mempelai secara
mental, biologis dan sosial.
Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila
terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai softdevelopment
yaitu dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan
ternyata tidak efektif45. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila
ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut
dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari
keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat. Faktorfaktor itulah yang harus diidentifikasikan, karena suatu kelemahan yang
terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. kalau
hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan
tersebut maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum
sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat
hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur
perilaku warga masyarakat. Sebab sarana yang ada, membatasi pencapaian
tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana mana yang tepat
untuk dipergunakan.
Hal patut dicermati dalam rangka penggunaan hukum secagai sarana
rekayasa sosial ini adalah jangan terjadi pemanfaatan hukum untuk tujuan
dan kepentingan politik tertentu, sehingga yang terjadi sesungguhnya
bukanlah social engineering melainkan sebuah dark engineering. Praktik
dark engineering by the law ini yang menjadi catatan sejarah gelap
penyalahgunaan hukum di masa Orde Baru untuk melindungi kepentingan penguasa dan mempertahankan status quo.
Penyalahgunaan hukum yang demikian itu perlu selalu diwaspadai,
mengingat menurut ajaran hukum kritis (the critical legal studies) tidak
mungkin hukum (undang-undang) memilki netralitas dan obyektifitas.46
Ajaran hukum kritis berpandangan bahwa hukum positif (undangundang) merupakan hasil dari proses yang sarat dengan muatan serta
44 Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan
hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai
usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan
oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
45 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok....., Op.Cit., hal. 119.
46 Roberto Mangabeira Unger, Law and Modern Society, (New York : Free Press, 1975), hlm., 180.
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kepentingan politik tersembunyi atau hidden interest sejak mulai proses
pembuatannya sampai kepada pemberlakuannya.47 Dengan titik tolak
seperti ini, sangat sulit membayangkan suatu netralitas dan obyektifitas
hukum sebagaimana dibayangkan kaum legis liberal. Jauh lebih dapat
diterima, memandang hukum sebagai suatu produk yang tidak netral,
karena senantiasa ada kepentingan-kepentingan tersembunyi yang difasilitasi
oleh hukum.48 Akibatnya tidak aneh jika batas antara social engineering
by the law dan dark engineering by the law menjadi sedemikian tipis.

47 HR. Otje Salman dan Anton F. Susanto, “Teori Hukum.....”.. op.cit., hlm., 126.
48 Ifdhal Kasim, “Mempertimbangkan Critical Legal Studies Dalam kajian Hukum di Indonesia”,
Wacana VI/2000, ISSN 1410-1289, (Yogyakarta : INSIST PRESS, 2000), hlm., 25-26.
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BAB I
FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT:
PEMAHAMAN KOMPREHENSIF DARI
MASYARAKAT TRADISIONAL HINGGA
MASYARAKAT MODERN
Oleh: Bambang Ary Wibowo, Dika Yudanto, dan Jaka Mulyata

A. Pendahuluan
Manusia lahir tidak bisa lepas dari dimensi kelompok yang disebut
juga dengan masyarakat. Sejak manusia dilahirkan dia tumbuh dalam
lingkungan masyarakat yang terkecil disebut dengan keluarga. Semakin
dewasa manusia tidak akan bisa lepas dari keberadaannya di tengah
masyarakat. Guna mengatur manusia yang berada dalam sebuah masyarakat
diperlukan adanya aturan-aturan yang menata bagaimana hubungan
antara manusia dalam satu kelompok masyarakat maupun antar kelompok
masyarakat.
Guna mengatur hubungan antara manusia dalam kelmpok masyarakatnya maupun antar kelompok masyarakat diperlukan adanya sebuah
aturan-aturan hukum. Munculnya pemikiran tentang Ubi Societas Ibi Ius
yang bermakna dimana ada masyarakat di situ ada hokum, salah satu
jawaban dari bagaimana mengatur hubungan antarmasyarakat. Ungkapan
tersebut dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) seorang
filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma. Cicero berpandangan
tentang aliran interaksi dalam masyarakat dan pembentukan struktur
hukum dimana dalam kesimpulan bahwa setiap masyarakat mutlak
menganut hukum, baik yang disengaja maupun tidak.
Masyarakat mengalami perubahan mengikuti perkembangan waktu
atau zaman. Akibatnya perkembangan hukum akan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Sehingga diperlukan adanya gambaran
bagaimana hubungan antara perubahan sosial dan perkembangan hukum
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dalam kaitannya dengan aturan di tengah masyarakat. Perubahan hukum
melalui dua bentuk yaitu masyarakat berubah terlebih dahulu, baru
hukum terseut dibentuk guna mengesahkan perubahan tersebut
(perubahan pasif). Serta bentuk lain yaitu hukum sebagai alat untuk
mengubah ke arah yang lebih baik (law as a tool of sosial engineering).1
Beberapa pandangan muncul terhadap bagaimana peran hukum
dalam mengikuti perubahan sosial. Pandangan pertama menegaskan bahwa
hukum seharusnya mengikuti perubahan sosial. Dimana pandangan ini
diwakili oleh tokoh aliran sejarah, yakni Von Savigny yang berpendapat
bahwa hukum itu ditemukan dan tidak diciptakan. Selain itu ada pendapat
lain bahwa “law should be determined agent in the creation of the norms”.
Pendapat ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum dapat
dikonstruksi secara rasional sehingga akan mampu berperan dalam
mereformasi masyarakat.2
Pandangan kedua dikembangkan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja
dengan konsep yang memandang hukum sebagai sarana pembaharuan
masyarakat di samping sarana untuk menjamin ketertiban dan kepastian
hukum. Konsepsi dan definisi hukum yang dikemukakan oleh Prof.
Mochtar Kusumaatmadja dimana menghendaki adanya inisiatif dari para
pembentuk undang-undang untuk melakukan penemuan hukum dalam
rangka mengarahkan dan mengantisipasi dampak negatif dari perubahan
sosial yang terjadi di Indonesia.3
Dinamika di masyarakat seringkali sistem dalam sebuah masyarakat
berubah dengan sangat cepat mengikuti perkembangan teknologi.
Akibatnya seringkali hukum tertinggal dibandingkan dengan perkembangan masyarakat tersebut. Namun ada hal yang menarik bahwa perkembangan dinamika masyarakat yang memberntuk sebuah sistem sosial baru
akan saling mempengaruhi dengan aturan hukum yang dibutuhkan
masyarakat guna menjaga hubungan antar masyarakat tersebut tidak
dilanggar. Bagaimanapun juga hukum tidak dapat dilepaskan dari sistem
sosial suatu masyarakat.
Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak dapat terlepas dari
nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sehingga dapat
dikatakan bahwa hukum merupakan realisasi nyata dari nilai-nilai yang
berlaku dalam sistem sosial suatu masyarakat tertentu dalam kurun waktu
tertentu juga.
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo
Persada. Jakarta,1993 halaman 56.
2 Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi
Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2000. Hal. 7
3 Ibid, hal. 15.
1
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Menurut Maureen Cain terdapat 3 (tiga) hal dalam pembahasan
hukum sebagai alat perubahan sosial, yaitu: (1) ideologi hukum; (2) hukum
sebagai fungsi sosial; dan (3) hukum sebagai alat perubahan sosial. Lebih
lanjut Cain mengatakan bahwa Karl Marx dan Engels menganalisa
perkembangan pemilikan pribadi, hubungan antara perubahan hukum dan
perubahan sosial, kegunaan dalam perjuangan klas dan hukum sebagai
sarana pembaharuan sosial.4
Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di
tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari apakah muncul
ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan di dalam
masyarakat. Jika benar sudah terealisasikan, maka hukum berperan
dengan tepat dalam menjaga kehdiupan bermasyarakat. Sementara itu
fungsi hukum adalah mengatur hak dan kewajiban serta melindungi
kepentingan individu dan kepentingan sosial.
Supaya hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka
dalam pelaksanaannya penegak hukum dituntut memiliki kemampuan
untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dengan seninya masingmasing. Adapun metodenya antara lain dengan menafsirkan hukum
sedemikian rupa sesuai keadaan dan posisi para pihak. Bila perlu dengan
menerapkan analogis atau menentukan kebijaksanaan untuk hal yang
sama atau hampir sama, serta penghalusan hukum (Rechtsfervinjing).
Di samping itu perlu diperhatikan faktor pelaksana penegak hukum,
bahwa yang dibutuhkan adalah kecekatan, ketangkasan dan keterampilannya.
Selain itu agar fungsi hukum dapat berjalan dengan baik, maka
diperlukan juga pengetahuan dan pemahaman dari aparat penegak hukum
untuk mengetahui dinamika sistem sosial yang berkembang di tengah
masyarakat. Selain itu juga diperlukan juga perangkat peraturan
perundang-undangan yang mampu menjawab perkembangan dinamika
sistem sosial masyarakat saat itu.
Oleh karena itu tulisan ini akan mengupas bagamana fungsi hukum
mampu berperan di tengah masyarakat dengan memahami perkembangan
masyarakat dari sistem sosial bersifat tradisional hingga sistem modern
dewasa ini. Sehingga dapat dipahami serta diketahui bagaimana fungsi
hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan sosial masyarakat itu sendiri. Khususnya dengan situasi dan kondisi di Indonesia.

Mulyana W. Kusumah, Perspektif dan Teori Tentang Konteks Sosial Hukum, dalam bukunya
Mulyana W. Kusumah, Hukum, Politik dan Perubahan Sosial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia, Jakarta, 1988. Hal. 5.
4
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B. PERUMUSAN MASALAH
Tulisan ini akan menitikberatkan pada permasalahan fungsi hukum
dalam perkembangan perilaku sosial mulai dari masyarakat tradisional
hingga modern di Indonesia.

C. PERMASALAHAN
Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui lebih
dahulu apa itu hukum. Menurut Drs. E. Utrecht, SH yang memberikan
batasan hukum sebagai “himpunan peraturan perundang-undangan yang
berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurusi tata
tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat
itu”.5
Sehingga dalam suatu kelompok masyarakat tertentu akan ada
kesepakatan tentang pranata-pranata yang mengatur apa yang diperbolehkan atau diijinkan serta apa yang tidak diperbolehkan atau diijinkan. Jika
melanggar atas pranata yang sudah diatur tersebut, maka akan diberikan
sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya. Pranatapranata atau aturan-atura tersebut yang kini disebut juga dengan hukum.
Biasanya hukum itu disusun oleh lembaga atau badan yang ditunjuk
dan memiliki kewenangan menyusun aturan hukum tersebut. Selain itu
juga ditunjuk lembaga atau badan yang akan melaksanakan aturan hukum
tersebut. Jaman feodal lembaga atau badan pembentuk aturan hukum
ialah raja. Dimana perintahnya (sabda) merupakan hukum tersendiri juga.
Hingga ada istilah dalam budaya Jawa bahwa seorang raja jika bersabda
tidak boleh berubah-ubah (Sabda pandhita ratu tan kena wola-wali).
1. Fungsi Hukum
Hukum sebagai sarana perubahan sosial dilihat dari hubungannya
merupakan salah satu kajian penting dari disiplin sosiologi hukum.
Hubungan antara perubahan sosial dan hukum tersebut merupakan hubungan
interaksi, dalam arti perubahan sosial sangat mempengaruhi terhadap
hukum. Sementara dipihak lain perubahan hukum juga berpengaruh
terhadap suatu perubahan sosial. Sebagai contoh perubahan kekuasaan
yang dapat mempengaruhi perubahan sosial serta hukum.
Sehingga hukum mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu: (1) hukum sebagai
sarana pengendalian sosial; (2) Hukum sebagai sarana rekayasa sosial;
serta (3) Hukum sebagai sarana pengintegrasian (Rianto Adi, 2012: 14).
CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
Hal. 38.
5
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BAB II
KARAKTERISTIK HUKUM MODERN :
FUNGSI INSTRUMENTASI HUKUM
UNTUK TUJUAN YANG DIRENCANAKAN
Oleh : Agung Barok Pratama, Kandi Widiadara,
Yoshua Sindhu Riyanto1

Pendahuluan
Sebelum sosiologi hukum lahir dan diakui keberadaannya oleh
kalangan akademik maupun profesional, dalam dunia ilmu hukum telah
ada terlebih dahulu apa yang dikenal dengan normatif hukum ataupun
dogmatik hukum (rechtsdogmatic). Apa yang disebut dengan dogmatik
hukum ini adalah hukum yang berkembang di Indonesia terkait erat dan
tak terlepaskan dari sejarah perkembangan hukum di negeri Belanda dan
Eropa pada abad 19. Bagi negara-negara di Eropa pada abad 19, merupakan masa gemilang yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat dimana individu sebagai pusat pengaturan
hukum. Kegemilangan itu dilatar belakangi oleh semangat kemerdekaan
individu yang berakar dari revolusi Perancis dengan slogan liberty,
egality, dan fraternity. Filosofi itu berimbas pada dunia hukum dimana
individu begitu dihormati dan dihargai. Semangat dan paham ini untuk
selanjutnya diusahakan disebarluaskan dengan cara penaklukan atau
penjajahan pada negara lain.2
Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental
dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius
Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu
1

2

Para Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Rizal Muchtasar. Sosiologi Hukum Dalam Dimensi Moralitas Di Indonesia, Pustaka Download,
Fakultas Hukum UNHALU, hal. 1-2
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“rechtsstaat’. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara
hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The
Rule of Law”.3
Indonesia sebagai negara jajahan Belanda tak dapat melepaskan diri
dari proses transplantasi hukum Belanda. Disamping itu politik hukum
pemerintah kolonial Hindia Belanda. Menerapkan asas konkordasi dan
asas ketunggalan hukum (een heidsbeginsel). Dalam bentuk penyusunan
kodifikasi dan unifikasi KUHPerdata, KUHDagang, dan KUHPidana
merupakan asas-asas politik hukum yang mengemukan pada abad ke 19
bahkan berlangsung pasca kolonial Hindia Belanda4. Dengan perkembangan hukum tersebut, otomatis jenis hukum yang berkembang dan juga
dijajarkan pada pendidikan hukum saat itu berupa hukum yang berjiwa
individualistik itu sudah harus dipisahkan dengan berbagai hal yang
bersifat teologik dan metafisik. Hukum semacam itulah yang disebut
hukum positif dan sekaligus dijadikan sebagai ciri hukum modern.5
Pemikiran tentang hukum yang kemudian melahirkan positivisme,
tidak dapat dipisahkan dari kehadiran negara modern.6 Ciri khas dari
aliran positivisme pada hukum modern ini bertitik temu pada formalitas,7
yang berlandaskan pada obyek real dan berangkat dari deduksi dengan
kekuatan logika telah mendapatkan tempat yang signifikanpada kajian
teori hukum. Hukum dipandang sebagai suatu institusi yang otonom dan
murni agar memiliki kekuatan sah dan mampu berlaku, maka tak boleh
dan tak akan dicampuri oleh aspek non hukum baik politik, ekonomi,
sosial bahkan moralitas.8 Teori hukum liberalisme yakni menjunjung
tinggi pada kemerdekaan individu maka perlindungan hukum individu
penting untuk diutamakan yang memunculkan rule of law.9
Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat ternyata tidak tahan
dengan bekerjanya hukum (liberal) yang hanya memperhatikan kemer3

4

5
6

7
8

9

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, http://www.jimly.com, (diakses tanggal 1
Juli 2014 pukul 20.24 WIB)
Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, 1994. Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika
Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, dalam Rizal
Muchtasar, hal. 2
Rizal Muchtasar. Op.Cit, hal. 2
Menurut Satjipto Rahardjo dalam Agus Raharjo, 2006, HUKUM DAN DILEMA PENCITRAANNYA
(Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum Dalam Teori dan Praktek), Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume
24 No.1, hal. 14
Menurut Roberto M. Unger dalam Agus Raharjo, Ibid, hal. 14
W. Friedmann, 1993, Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (Susunan 1)
RajaGrafindo, Jakarta, hal. 169 dalam Agus Raharjo, Ibid, hal. 14
H. Harris Soche, 1985, Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia, Hanindita,
Yogyakarta, hal. 5, dalam Agus Raharjo, Ibid, hal. 14
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dekaan dan kebebasan individu. Masyarakat ingin agar hukum juga aktif
memberi perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya.
Maka lahirlah era baru, dimana negara ikut campur tangan secara aktif
dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Ini yang dikenal
sebagai "Negara Kesejahteraan" (welvaartstaat). Hukum pun ikut turun
tangan untuk mengatur penyelenggaraan berbagai upaya kesejahteraan,
seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan publik lainnya.10
Berbicara tentang hukum modern, maka kata ini memiliki banyak
arti. “Modern” digunakan untuk menunjukkan suatu kelompok yang
memiliki karakteristik, lebih luas, dan merupakan sistem hukum masyarakat industri pada abad terakhir. Sistem hukum modern dipandang
secara berbeda dalam berbagai pandangan. Kenyataan sosial menimbulkan berbagai pertanyaan yang pasti dan memberikan berbagai jawaban
yang pasti pula. S.N Eisenstadt (1972) berpendapat bahwa ketegangan
yang terjadi erat kaitannya dengan pemahaman yang cenderung kepada
perubahan dalam pembentukan pemahaman dari suatu kenyataan sosial.
Atau dengan kata lain, jika suatu teori hukum dan masyarakat dibangun
oleh suatu grup yang memiliki suatu pemahaman, maka hal itu akan
mempengaruhi yang lain untuk melihatnya dengan cara yang berbeda.
Pandangan Eisenstadt mempertimbangkan dengan penjelasan yang
berbeda tentang hubungan antara hukum dan masyarakat serta alam,
wilayah dan fungsi hukum dalam masyarakat.11
Terdapat dua pendekatan yang diterima secara luas terkait tentang
kajian hukum dan masyarakat. Ahli sosiologi menggunakan pendekatan
fungsional, dilain pihak, untuk mengukur hukum dalam masyarakat yang
meliputi seluruh kerangka teori, maka ditemukan masyarakat melaksanakan hubungan antar bagian secara bersama-sama untuk mencapai tujuan
pemeliharaan keseimbangan dalam masyarakat secara internal. Ada pula
ahli sosiologi menggunakan konflik pendekatan Marx dalam mengkaji
hukum dalam masyarakat, dimana konflik sudah menjadi hal yang biasa
dan tidak dapat dihindari. Akhirnya, gerakan critical legal studies berpendapat bahwa tidak ada sesuatupun yang secara rasional saling
berkaitan, baik ilmu pengetahuan maupun alam tentang hukum. Mereka
berpendirian bahwa hukum sulit untuk dipahami melalui pertentangan
dan penilaian secara prejudice, serta sangat berat dalam menegakkan
kekuasaan dan kesejahteraan. 12

Opini Satjipto Rahardjo, http://www.unisosdem.org/ (diakses tanggal 1 Juli 2014 Pukul 21.16
WIB)
11 Khaerul Tanjung, 2007, http://www.blogster.com/ ( diakses tanggal 1 Juli 2014 Pukul 21.27 WIB)
12 Ibid
10
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BAB III
EXISTING CONDITION SISTEM HUKUM
DI INDONESIA KAJIAN DALAM
PERSPEKTIF THE LEGAL SYSTEM
LAWRENCE MEIR FREIDMAN
Oleh :AnikDwiHastuti, Sarjoko

Pendahuluan
Sistem hukum merupakan kesatuan heirarkis asas-asas, normanorma, aturan-aturan dan tradisi-tradisi hukum yang bersifat mengacu
pada dirinya sendiri, bersifat tertutup, koheren dan logis dengan UndangUndang Dasarsebagai aturan dasar dan tertinggi yang harus dipahami
secara pararlel dengan sistem ketatanegaraan yang merupakan perwujudan dari Undang-Undang Dasar. Konsepsi sistem menjadi kerangka
acuan dalam memecahkan persoalan-persoalan dasar di bidang hukum
yang mencakup perencanaan hukum (legislation planning), proses pembentukan hukum (law making proses), penegakan hukum (law
enforcement) dan kesadaran hukum (law awareness), dengan demikian
sistem hukum nasional menyerap sistem nilai yang terdiri atas sejumlah
nilai yang saling berkaitan yang bersumber dari pandangan hidup bangsa
Indonesia, sehingga merupakan sistem hukum yang serasi dengan
perasaan keadilan dan cita-cita hukum, serasi dengan pandangan mengenai
keadilan (sence of justice) dengan penataan sistem hukum nasional yang
menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum
agama, hukum adat dan memperbarui perundang-undangan warisan
kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif melalui program
legalisasi membentuk hukum sesuai sistem hukum nasional yang dijiwai
Pancasila dan bersumber pada hukum positif tertinggi Undang-Undang
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Dasar 1945 sebagai the supreme law of the land yang mampu menjamin
kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.1
Pembangunan sistem hukum yang baik harus tunduk pada berbagai
persyaratan pembentukan hukum, yakni asas tujuan, asas kewenangan,
asas keperluan mengadakan peraturan, asas bahwa peraturan tersebut
dapat dilaksanakan termasuk hubungan sistematik dengan hukum yang
lain, seperti hubungan dengan UUD.2
Pembangunan sistem hukum Indonesia didasarkan pada UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalam Pasal 1 angka 3 berbunyi :”Sistem
perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan
oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan
daerah dan berikutnya di dalam bunyi Pasal 13 ayat (1) disebutkan:”RPJP
Nasional ditetapkan dengan Undang-Undang”.
Berpedoman pada amanat Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 Bab IV.1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun
2005-2025 Romawi IV.1.3. Mewujudkan Indonesia yang Demokratis
berlandaskan hukum antara lain :
Angka 6.

1Lukman

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI
1945, yang mencakup Pembangunan Materi Hukum,
Struktur Hukum, termasuk aparat hukum, sarana prasarana hukum, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam
rangka mewujudkan negara hukum, serta penciptaan
kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis,
Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikankemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh

Hakim, Sengketa Kewenangan Kelembagaan Negara Dan Penataannya Dalam Kerangka
Sistem Hukum Nasional, Jurnal Hukum Yustisia, Tahun XXI, Edisi 80, bulan Mei-Agustus 2010,
hlm. 85
2A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Presiden RI dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara : suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi
pengaturan dalam kurun waktu pelita IV, Disertasi, UI, 1990, hlm. 346
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globalisasi sebagai upaya meningkatkan kepastian dan
perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM,
kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang
makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan
pembangunan nasional akan semakin lancar.
Angka 7.

Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum untuk menggantikan
peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang
mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan
masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kretivitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan nasional yang bersumber pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun
1945 yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum.
Disisi lain perundang-undangan yang baru juga harus
mampu mengisi kekurangan/kekosongan hukum sebagai
pengarah dinamika lingkungan strategis yang cepat
berubah. Perencanaan hukum sebagai bagian dari pembangunan materi hukum harus diselenggarakan dengan
memperhatikan berbagai aspek yang memengaruhi,
baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam
pergaulan masyarakat internasional yang dilakukan
secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan sehingga produk hukum yang dihasilkan
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa dan
negara serta dapat mengantisipasi perkembangn zaman.
Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses
terpadu dan demokratis berdasarkan Pncasila dan UUD
1945 serta menghasilkan produk hukum beserta
peraturan pelaksanaan yang dapat diaplikasikan secara
efektif dengan didukung oleh penelitian dan
pengembangan hukum yang didasarkan pada kebutuhan
dan aspirasi masyarakat. Penelitian dan pengembangan
hukum diarahkan pada semua aspek kehidupan
sehingga hukum nasional selalu dapat mengikuti
perkembangan dan dinamika pembangunan sesuai
dengan aspirasi masyarakat, baik saat ini atau masa
depan.

67

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Sistem Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia

BAB IV
KUALITAS PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIADALAM PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM
Oleh :Edi Warsito, Hariadi, Miftah Hayatun Suci

Pendahuluan
Partisipasi masyarakat dalam membentuk peraturan perundangundangan diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, secara aktif dalam penentuan kebijakan
peraturan perundang-undangan1. Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 telah dinyatakan secara jelas bahwa masyarakat berhak
memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan
perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis tersebut
dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja,
sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.
Dapat diartikan bahwa suatu produk hukum membutuhkan masyarakat dalam pembuatannya baik dalam bentuk perwakilan maupun
sebagai objek dari produk hukum tersebut, baik secara lisan maupun
tulisan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang. Hak masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung akan mengubah relasi antara
masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan2. Sehingga partisipasi masyarakat ini
merupakan pelaksanaan asas konsensus (het beginsel van consensus)
antara rakyat dan pembentuk undang-undang3. Dengan demikian,
mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemSaldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi (menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem
presidensial indonesia), Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 282.
2Ibid, hlm. 9.
3 Yuliandri, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang, Orasi Ilmiah, di
sampaikan dalam dies natalis ke-57 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2008., hlm. 21
1
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bentukan undang-undang dapat mengakibatkan sebuah undang-undang
maupun sebuah peraturan daerah menjadi cacat prosedural.4
Dalam proses legislasi sebagai proses pembentukan hukum, dalam
melahirkan hukum positif akan sesuai dan selalu dipengaruhi oleh
konfigurasi politik tertentu yang berinteraksi dalam proses tersebut.
Proses legislasi dapat dikatakan sebagai proses pembentukan hukum yang
berada di lembaga legislatif. Pada intinya, legislasi terdiri dari 2 golongan
besar yaitu, tahap sosiologis yang merupakan berlangsungnya prosesproses untuk mematangkan suatu gagasan, isu, dan/atau masalah yang
selanjutnya akan dibawa ke dalam agenda yuridis, setelah itu akan
dilanjutkan kedalam tahap yuridis yang merupakan pekerjaan yang benarbenar menyangkut perumusan atau pengkaidahan suatu peraturan
hukum.5 Jadi, legislasi merupakan proses pembentukan peraturan
perundang-undangan didasarkan pada isu dan masalah yang berkembang
dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan menjadi suatu aturan yang
mengatur masyarakat dan pejabat administrasi negara agar bertindak
tidak melanggar kepentingan orang banyak. Hal tersebut harus disesuaikan pada teori perundang-undangan.
Teori perundang-undangan pada dasarnya meliputi 4 substansi
utama, dimana Undang- Undang dibuat sekarang bukan untuk menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma tapi mengarah pada
modifikasi yang mengarah pada perubahan masyarakat. Sebagai
peraturan yang tertulis, undang-undang juga dibuat oleh pejabat yang
berwenang yang merupakan peraturan umum yang mengikat secara
umum. Materi suatu undang-undang dikonsepkan secara umum, semakin
tinggi kedudukan UU tersebut maka semakin abstrak UU tersebut. UU
juga bagian dari politik perundang-undangan yang menciptakan
constituendum yang mengarah pada constitutum, dalam hal inilah tahap
sosiologis terbentuk, dimana adanya perkembangan kebutuhan masyarakat akan hukum. Hal tersebut merupakan perwujudan dari demokrasi.
Kewenangan untuk membuat perundang-undangan dilakukan oleh
badan legislasi yaitu DPR. Legislasi merupakan proses pembentukan
hukum. Pembentukan hukum merupakan proses yang dimulai dari tahap
sosologis yaitu dengan melihat isu serta masalah yang berkembang dalam
masyarakat kemudian menganalisa tentang kebutuhan masyarakat akan
suatu aturan jika hal tersebut diperlukan maka tahap berikutnya dilakukan
upaya perumusan secara yuridis dan harus memperhatikan kepentingan
dan harapan dari masyarakat. Dalam pembentukan hukum ini, harus
Saldi Isra, Op Cit, hlm. 9.
Anis Ibrahim, Legislasi dan Demokrasi Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam
Pembentukan Hukum Di Daerah, Cetakan Pertama, In-Trans Publishing, Malang, 2008, Hal. 4
4
5
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didasarkan pada beberapa asas penting yang telah dituangkan dalam UU
Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangundangan pada pasal 5 disebutkan bahwa : ”Dalam membentuk Peraturan
Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan yang baik yang meliputi : a). kejelasan
tujuan; b). kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c). kesesuaian
antara jenis dan materi muatan; d). dapat dilaksanakan; e). kedayagunaan
dan kehasilgunaan; f). kejelasan rumusan; g). keterbukaan”.6
Adanya kejelasan tujuan artinya setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak
dicapai, agar undang-undang yang dibuat mencapai sasaran dan sesuai
dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat karena apabila undang-undang
tersebut disahkan harus dilaksanakan karena biaya pembuatan undangundang sangat besar. Asas lainnya, setiap peraturan perundang-undangan
harus dibuat oleh lembaga yang berwenang dan kewenangannya diatur
dalam UUD. Apabila ada peraturan perundang-undangan dibuat oleh
lembaga yang tidak berwenang maka peraturan perundang-undangan
tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Sedangkan dalam asas
kesesuaian antara jenis dan materi muatan artinya setiap peraturan
perundang- undangan dibuat harus sesuai dengan jenisnya, dimana materi
muatannya sesuai dengan jenis perundang-undangannya.7

Permasalahan
Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dalam makalah ini
adalahsejauhmanabagaimanakualitasperundang-undangan di Indonesia?
Faktor-faktorapasaja yang mempengaruhikualitasperundang-undangan di
Indonesia?

Pembahasan
1. Hukum sebagai Gejala Sosial
Hukum tidak selamanya menjalankan fungsinya dengan baik apabila
dalam penerapannya menimbulkan kekakuan, penuh dengan lobby dari
pemilik kepentingan. Hal tersebut merupakan konsekuesi logis dari
hukum modern yang selama ini dianut di Indonesia dan merasuk dalam
setiap penyelenggara negara, termasuk pembuat undang-undang. Agar
Anak Agung Wiwik Sugiantari, Kewenangan Presiden dalam Membuat Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang, Jurnal Gane C Swara, Edisi Desember, 2009, Hal. 12.
7Ibid, Hal. 12.
6
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penyusunan hukum dapat berjalan dengan baik, steril dan responsif, maka
perlu ada diskursus-diskursus dari masyarakat sipil yang berjalan secara
komunikatif untuk mencapai suatu konsensus bersama tanpa adanya
pertikaian.
Untuk mengakhiri proses penyusunan undang-undang yang sarat
kepentingan, politik dan menjerat masyarakat untuk memasuki ke ranah
proses hukum, maka filosofi yang terkandung dalam cita hukum
(rechtsidee) Pancasila sebenarnya diwujudkan dalam model-model
partisipasi dan aspirasi masyarakat, membuka ruang komunikasi dan
mendorong untuk mampu melihat fakta sosial sehingga keputusan hukum
yang dibuat pembentuk undang-undang mencerminkan keadilan sosial
dan memberikan manfaat bagi rakyatnya.
Secara filosofis, peraturan perundang-undangan dibentuk untuk
mewujudkan Indonesia berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum
nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan
dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan
kewajiban segenap rakyat Indonesia.
Pemerintah mempunyai peran yang paling dominan dalam
membentuk peraturan perundang-undangan. Alasan dari pernyataan
tersebut sederhana, yaitu: Kesatu, pemerintah menguasai informasi yang
paling banyak dan memiliki akses paling luas dan paling besar untuk
memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan hukum.
Kedua, pemerintah juga yang paling mengetahui mengapa, untuk siapa,
berapa, kapan, di mana, dan bagaimana hukum itu dibuat. Ketiga, dalam
organisasi pemerintah pulalah keahlian dan tenaga ahli paling banyak
terkumpul yang memungkinkan proses pembentukan hukum itu dapat
dengan mudah dikerjakan.8
Kualitas perundang-undangan di Indonesia sebenarnya dipengaruhi
oleh konfigurasi politik yang terjadi dalam suatu negara tersebut. Konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum
tertentu di negara tersebut.9 Negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif/populistik. Sedangkan negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya
berkarakter ortodoks/konservatis/elitis.10 Pernyataan tersebut disajikan
dalam tabel berikut :

8Jimly

Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006,
hlm. 5-6.
9 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal. 22.
10Ibid, Hal. 22.
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BAB V
KUALITAS PENEGAK HUKUM DI
INDONESIA: KAJIAN EMPIRIS
BEKERJANYA STRUKTUR HUKUM
Oleh :
Agung Ferdiansah, Ary Jatmoko,
Yogyantodaru Sasongko

Pendahuluan
Berdasarkan UUD 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
Semua rakyatnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Telah
dijelaskan sebagaimana arah kebijakan pembangunan hukum dalam
GBHN 1999-2004 sebagai berikut:
1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk
terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan
mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta
memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum
nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan
ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program
legislasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian
hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai
hak asasi manusia (HAM).
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang
berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
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5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak
hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk
menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan
kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan,
serta pengawasan yang efektif.
6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari
pengaruh penguasa dan pihak mana pun.
7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung
kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas
tanpa merugikan kepentingan nasional.
8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan
terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap
menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan
perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM dalam seluruh
aspek kehidupan.
10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran
hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas.
Penegakan hukum adalah suatu proses yang berhubungan erat
dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan negara yang berisi suatu
tuntutan agar suatu ketentuan hukum terutama hukum positif dapat
dipedomani atau dipatuhi oleh segenap warga negara baik dalam
kedudukannya sebagai warga negara (masyarakat) maupun sebagai
penyelenggara negara (pemegang kekuasaan negara). Menurut Soerjono
Soekanto yang mengutip pendapat Wayne La-Favre1, penegakan hukum
sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang
menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh
kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, maka
pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral, sehingga
atas dasar uraian tersebut, menurut Soerjono Soekanto bahwa gangguan
terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian
antara “tritunggal” yaitu: nilai, kaidah, dan pola perilaku.
Penegakan hukum dapat dibicarakan dalam dua kategori besar,
menurut Satjipto Rahardjo yaitu: Pertama, semata-mata dapat dilihat dari
peraturan yaitu sebagai kelanjutan logis atau proses logis diciptakannya
peraturan hukum; Kedua, sebagai keterlibatan manusia dalam proses
bekerjanya hukum. Penegakan hukum itu bukan suatu proses logis
semata melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Masuk
1

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, hlm. 7.
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faktor manusia menjadikan penegakan hukum sarat dengan dimensi
perilaku dengan semua faktor yang menyertainya. Penegakan hukum
dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu seperti polisi,
jaksa dan pejabat pemerintahan. Sejak hukum itu mengandung perintah
dan pemaksaan maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk
mewujudkan perintah tersebut. Hukum tidak ada artinya bila perintahnya
tidak dapat dilaksanakan.2
Menurut Jimly Asshiddiqie, ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula
diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang
terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu
melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa
saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum
yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya
diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk
menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila
diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari
sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya
juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan
hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam
masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya
menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena
itu, penerjemahan perkataan „law enforcement‟ ke dalam bahasa Indonesia
dalam menggunakan perkataan „penegakan hukum‟ dalam arti luas dan
dapat pula digunakan istilah „penegakan peraturan‟ dalam arti sempit.
Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan
nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa
Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah „the rule of law‟ versus
„the rule of just law‟ atau dalam istilah „the rule of law and not of man‟
versus istilah „the rule by law‟ yang berarti „the rule of man by law‟.
Dalam istilah „the rule of law‟ terkandung makna pemerintahan oleh
hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup
pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu,
digunakan istilah „the rule of just law‟. Dalam istilah „the rule of law and
not of man‟ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya
Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum. Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, hlm. 191192.
2
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pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum,
bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah „the rule by law‟ yang
dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan
hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. Dengan demikian bahwa
yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan
upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil
yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman
perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum
yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi
diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.3
Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan 69 tahun yang lalu,
penerapan kedudukan yang sama di mata hukum dalam penegakannya
belum dapat terealisasikan sepenuhnya hingga saat ini, masih berangan
dan terdapat kendala untuk mendapatkan keadilan yang setara di
Indonesia. Apabila dicermati hukum di Indonesia saat ini masih terjadi
dengan kebobrokan kalaupun hukum ditegakkan unsur diskriminatif
terlihat jelas dalam proses penegakkan hukum tersebut.
Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di
dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan
hukum yang formil. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian
maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar
kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Jika kepentingan itu
terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada
pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan
ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum
secara diskriminatif.4
Karakteristik hukum sebagai kaidah selalu dinyatakan berlaku
umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa
membeda-bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara
eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali
oknum aparat atau organisasi/lembaga/badan penegak hukum dalam
kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif.

Jimly Asshiddiqie, Makalah: Penegakan Hukum
Syafruddin Kalo, Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan
Masyarakat. Suatu Sumbangan Pemikiran, Makalah disampaikan pada “Pengukuhan Pengurus
Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara”, pada hari Jumat, 27 April 2007, bertempat
di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan.
3
4
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BAB VI
Budaya Hukum (Legal Culture) Sebagai Energi
BagiBekerjanya Sistem Hukum di Indonesia
Oleh:Bambang Mulyawan, Muhandas Ulime, Tommy P. Nainggolan

Pendahuluan
Hukum adalah suatu produk hubungan-hubungan dan perimbanganperimbangan kemasyarakatan maka dalam proses penciptaan dan perkembangannya ia ditemukan oleh semua aspek hubungan-hubungan dan
perimbangan-perimbangan tersebut. Sebagian besar faktor kemasyarakatan ini bekerja secara bersamaan, terkadang seayun selangkah
menjurus kearah yang sama, tetapi sering juga mengarahkan pengaruhnya ke jurusan yang berlawanan.1
Hukum dalam hal ini merupakan aturan baku dengan fngsi sebagai
pedoman yang mengatur kehidupan manusia, yang sengaja dibuat untuk
pengawasan sosial/masyarakat dan yang ditafsirkan serta ditegakkan
pemerintah (dalam The Dictionary of Sociology)2. Pelaksanaan hukum
harus dilakukan selain membuat hukum secara materiil juga dengan
membentuk sebuah hukum formil yang baik yang terdiri atas beberapa
sub sistem bekerja secara terpadu. Dengan demikian hukum adalah suatu
sistem, yang terdiri atas sistem norma-norma dan hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum atau sistem norma-norma.3
Soetandyo Wignyosubroto mengemukakan ada 5 (lima) konsep
hukum yaitu :
a. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan
berlaku universal
b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundangundangan hukum nasional
John Gilissen dan First Gorle, Sejarah Hukum suatu Pengantar, hlm 91.
Soemanto, Sosiologi Hukum Filsafat, Teori Dan Masalah, hlm 3.
3 Hans Kelsen, General Theory of Law and state, Russell and Russell, hlm 398-400.
1
2
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c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto dan
tersistematisasi sebagai judge made law
d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis
sebagai variabel sosial empirik
e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku
sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka.4
Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum itu pada dasarnya
tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang
dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi
hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam
kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini
berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti
nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan
kultur/budaya hukum.
Apabila kemudian kita kaitkan dengan fungsi pembentukan
peraturan perundang-undangan seperti undang-undang maupun peraturan
daerah maka dapat diketahui bahwa proses legislasi yang dilakukan oleh
badan legislatif cq anggota DPR RI pun anggota DPRD bersama
Pemerintah harus peka terhadap kultur/budaya hukum yang hidup didalam
masyarakat. Budaya hukum/kultur hukum yang ada di dalam sebuah
masyarakat sebenarnya merupakan intisari berbagai norma, sikap dan
nilai yang diakui kebenarannya oleh masyarakat. Bahkan budaya hukum
dapat tetap hidup dan memiliki daya mengikat dan memaksa dalam
masyarakat taat tanpa perlu diundangkan melalui sebuah proses legislasi.
Kepatuhan masyarakat terhadap sebuah peraturan, walaupun tidak
diundangkan, adalah karena peraturan tersebut lahir dan dijalankan
sebagai adat mereka sehingga menjadi kebiasaan atau kepercayaan.
Dalam tatanan masyarakat yang lebih luas, kompleks/heterogen
serta terdiri atas berbagai kepentingan maka dapat dikatakan bahwa
hukum merupakan sebuah sistem nilai sekaligus sebagai sub sistem dari
sistem sosial sebenarnya menjabarkan bahwa hukum merupakan das sein
dan das solen, disisi lainnya antara das sein dan das sollen tidak mudah
dipertemukan bahkan seringkali bertolak belakang dengan perilaku
hukum masyarakat yang seharusnya. Sulitnya penyelarasan hukum
sebagai “sein” dan hukum sebagai “solen” tidak terlepas dari faktorfaktor non yuridis yang hidup dan berkembang yang salah satunya adalah
kultur hukum. Budaya sebagai produk masyarakat amat beragam dan
berbeda tidak hanya masyarakat satu dengan lainnya pun berbeda
sehingga akibat tingkatan-tingkatan sosial dalam lingkungan misalnya
4Setiono,
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budaya hukum seorang pedagang dengan guru, sopir dengan pegawai dan
sebagainya.5
Proses inilah yang sekarang dilakukan oleh lembaga-lembaga
legislatif dengan eksekutif yaitu dengan cara membakukan peraturan
melalui teori positivisme dengan cara legislasi yang menghasilkan
berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa undang-undang,
peraturan daerah, ataupun peraturan pemerintah dengan harapan dan
tujuan agar berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menggunakan asas fiksi hukum dimana setiap orang di
seluruh wilayah Indonesia dianggap tahu dan tunduk pada peraturan perundangan hasil legislasi tersebut alih-alih bahwa sebenarnya hal tersebut
terasa mustahil.
Hal tersebut kemudian patut menjadi sebuah pemikiran yaitu apakah
hasil proses legislasi adalah berasal dari kultur hukum masyarakat atau
tidak. Hal ini menjadi sebuah pemikiran karena terdapat beberapa
peraturan perundang-undangan yang justru tidak dapat diberlakukan di
suatu wilayah atau sebuah masyarakat. Sebagai contoh adalah adat judi
tongkok yang biasa dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Kutai Barat
sebagai salah satu dalam rangkaian acara adat kematian yang biasanya
dilakukan selama berbulan-bulan. Perjudian ini dilakukan di depan umum
dengan melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Perjudian pada
dasarnya adalah sebuah kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 303
KUHP, namun pada kenyataannya ketika seorang Kapolres mengambil
tindakan,masyarakat setempat justru bereaksi dengan melakukan
pengadilan adat terhadap yang bersangkutan dan meminta uang denda
atas tindakan tersebut dan akhirnya Kapolres tersebut membayar denda
tersebut.
Dari fakta tersebut maka permasalahan semakin meluas yaitu
variabel apakah yang salah? Apakah kultur hukumnya yang memang
berbeda, proses legislasinya yang tidak betul atau memang tidak ada
hubungan antara kultur hukum dengan proses legislasi dan wilayah
pemberlakuannya.
Kultur Hukum sendiri adalah elemen sikap dan nilai sosial. Istilah
“kekuatan-kekuatan sosial” itu sendiri merupakan sebuah abstraksi;
namun begitu, kekuatan-kekuatan demikian tidak secara langsung
menggerakkan sistem hukum. Orang-orang dalam masyarakat memiliki
kebutuhan dan membuat tuntutan; semua ini kadang menjangkau dan
kadang
tidak
menjangkau
proses
hukum-bergantung
pada

5Saleh,

Budaya Hukum, http://saleh-umm.blogspot.com/2011/02/budaya-hukum.html
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kulturnya.6Kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada
kultur umum-adat kebiasaan,opini, cara bertindak dan berfikir-yang
mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial atau menjauh dari hukum dan
dengan cara-cara tertentu.
Secara garis beras istilah tersebut
menggambarkan sikap-sikap mengenai hukum, kurang lebih analog
dengan kultur politik. Gagasan dasarnya adalah bahwa nilai-nilai dan
sikap-sikap ketika diterjemahkan menjadi tuntutan akan menghidupkan
mesin-mesin sistem hukum itu menjadi bergerak atau sebaliknya akan
menghentikannya di tengah perjalanan.
Menurut Charles Samford yang dikutip oleh Lilik Mulyadi bahwa
sebagai sebuah sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu
sistem yaitu menyeluruh (wholes), memiliki beberapa elemen (elements),
semua elemen saling terkait (relations) dan kemudian membentuk suatu
struktur ( Structure)7.
Lawrence M. Friedmen sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi
lebih lanjut mendeskripsikan ketiga elemen sistem hukum tersebut
diumpamakan sebuah mesin bahwa budaya hukum sebagai bahan bakar
yang menentukan hidup dan matinya mesin tersebut. Konsekuensi aspek
ini, budaya hukum begitu urgen sifatnya. Oleh karena itu tanpa budaya
hukum, sistem hukum menjadi tidak berdaya, seperti ikan mati yang
terkapar di dalam keranjang, bukan seperti seekor ikan hidup yang
berenang di lautan.8

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut: Bagaimanakah budaya hukum / kultur hukum dapat
menjadi energi bekerjanya sistem hukum di Indonesia ?

Pembahasan
Kebudayaan hukum pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang mendasari
hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi
abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang
dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya

Lawrence M Friedman diterjemahkan oleh M Khozim, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, hlm.
17.
7 Lilik Mulyadi, Pembalikan beban Pembuktian, hlm. 65
8Ibid 65
6
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BAB VII
Hubungan Hukum dan Kaidah Sosial Sebagai
Instumen Pengendalian Sosial
Oleh :Ismaya Salindri, RM. Agus Setya Basuki, Yonathan Budi
Santosa

Pendahuluan
Dalam rangka mata kuliah (studi) Sosiologi Hukum, pertama-tama
kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan
Sosiologi Hukum dan bagaimana kedudukannya dalam ilmu hukum.
Studi Ilmu hukum adalah suatu usaha penyelidikan ilmiah dimana
jangkauannya amat sangat luas, yang sebagai akibat dari keadaan tersebut
kemudian muncul cabang-cabang yang masing-masing menekuni segisegi tertentu dari suatu permasalahan yang hampir tak bertepi itu.1
Cabang sosiologi hukum adalah relatif baru diajarkan pada fakultas
hukum di Indonesia, karena pandangan umum dalam masyarakat bahwa
Fakultas Hukum memang “tempat” untuk belajar hukum dalam arti
mempelajari ketrampilan-ketrampilan khususnya dalam membuat dan
menerapkan undang-undang untuk mengatasi problem-problem hukum
yang muncul dalam mayarakat. Alumni fakultas hukum harus mampu
menemukan atau mencari apa hukumya terhadap suatu kejadian tertentu
dan mengoperasikan peraturan-peraturam hukum dalam kenyataan di
tengah masyarakat.
Di masa yang lalu, studi ilmu hukum sangat menekankan tentang
“hapalan” terhadap kitab-kitab hukum, misalnya Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undangundang Hukum Dagang, dan juga hukum acara perdata seperti HIR /
1Satjipto

Rahardjo, Ilmu Hukum, hlm. 325
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RBG dan hukum acara pidana seperti Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana. Mahasiswa dan sarjana hukum dituntut untuk “menguasai”
pasal-pasal dari kitab-kitab hukum tersebut, ditambah dengan peraturan
perundangan lainnya yang jumlahnya terus meningkat dan berubah-ubah,
juga harus dikuasai oleh mahasiswa hukum. Padahal aturan hukum
tertulis tersebut dalam bentuknya yang sangat beragam, seperti Konstisusi, UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan
Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota, dan
lain-lain.
Sosilogi Hukum merupakan bagian atau cabang dari Ilmu Sosiologi,
yang menempatkan hukum hanya sebagai salah satu dari gejala-gejala
masyarakat, disamping gejala yang lain seperti: agama, kesenian,
ekonomi, budaya, dan lain-lain. Sosiologi Hukum mempergunakan hukum
sebagai titik pusat penyelidikannya. Dengan berpangkal pada kaidahkaidah yang diuraikan pada undang-undang, keputusan-keputusan pemerintah, peraturan-peraturan, kontrak, putusan-putusan hakim, tulisantulisan yuridis dan sumber-suber lain. Sosiologi hukum menyelidiki
adakah dan sampai dimanakah kaidah-kaidah tersebut dengan sungguh
dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat; mencatat bagaimana ketaatan,
penyimpangan dan aturan-aturan diikuti dalam pergaulan masyarakat2,
hingga bagaimana aturan hukum dipengaruhi dan mempengaruhi gejala
masyarakat lainnya.
Kesamaan dan perbedaan antara Sosiologi dan Hukum, juga dapat
dilihat demikian:
Hukum dan sosilogi sebagai disiplin intelektual danbentuk praktek
profesional memiliki kesamaan ruang lingkup namun sama sekali
berbeda dalam tujuan dan metodenya;
Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah
terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalam masalah
preskreptif dan teknis;
Sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial.
Perhatian utamanya adalah masalah eksplanatif dan deskriptif;
Praktisi hukum pada intinya adalah orang yang mengurusi, yang
dipercaya menguasai seluk-beluk legislasi yang mengatur hubungan
sosial;
Sosiolog tetap hanya pengamat yang relative tidak terikat;

2L

J van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, hlm. 425-428
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Meskipun stereotip ini sering dipungkiri tetapi dalam praktek secara
umum tetap diakui dan berlaku.3
Perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia merupakan gejala
yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian lain di
dunia, antara lain berkat adanya komunikasi yang modern. Penemuanpenemuan baru di bidang teknologi, terjadinya suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan seterusnya terjadi di suatu tempat, dengan cepat
dapat diketahui oleh masyarakat lain yang letaknya jauh dari tempat
tersebut. Jarak bukanlah hambatan dalam penyebaran informasi apapun.
Namun demikian perubahan tersebut hanya akan dapat ditemukan oleh
orang yang sempat meneliti susunan dari kehidupan suatu masyarakat
pada suatu waktu dan membandingkanya dengan susunan kehidupan
dalam masyarakat dalam waktu yang lampau. Seseorang yang tidak
sempat untuk menelaah susunan dan kehidupan masyarakat kota di
Indonesia misalnya, akan berpendapat bahwa masyarakat kota tersebut
tidak maju dan tidak berubah. Pernyataan demikian itu biasanya didasarkan atas suatu pandangan sepintas lalu yang kurang mendalam dan
kurang teliti. Mengapa? Karena pada dasarnya tidak ada suatu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu di dalam perkembangannya sepanjang masa.4
Pada dasarnya manusia adalah makhluk bertindak yang bukan saja
merespon tetapi juga beraksi dan dengan tindakannya itu, maka terciptalah satuan-satuan kegiatan untuk hal mana menghilangkan kebimbangan,
kecemasan dan membangun percaya diri serta gairah dalam kehidupan.5
Namun semuanya berjalan dengan kekerasan, kekotoran, kesendirian,
prinsip hidup yang pendek, diliputi rasa takut. Manakala tidak adanya
sistem sosial (aturan sosial) untuk menertibkan dan mengorganisir, maka
keberadaan peraturan atau hukumlah yang berfungsi sebagai alat
kontrolnya.
Sesuai struktur hukum dalam suatu Negara, yakni bahwa hukum
yang paling tinggi dalam suatu Negara adalah hukum Negara dimana
peraturan perundangan atau hukum yang dibawahnya harus tunduk dan
tidak boleh bertentangan dengan hukum Negara. Warga Negara adalah
sama di depan hukum (equality before the law), disisi lain warga Negara
juga berkewajiban mematuhi hukum sepanjang dalam proses pembuatan
hukum tersebut, masyarakat dilibatkan secara aktif sehingga adanya
hukum dengan segala peraturan dan perangkat sanksinya dapat diketahui,
Roger Cotterel, Sosiologi Hukum (terjemahan :The Sociology of Law :An introduction, London,
Butterworths, 2004), hlm. 6
4 Soerjono Soekanto, Pokok Pokok Sosiologi Hukum, hal.99
5 Sabian Utsman, Dasar Dasar Sosiologi Hukum, hal.185
3

159

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Sistem Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia

dimaknai dan disetujui oleh masyarakat serta hukum dijadikan kesedapan
hidup. Timbulnya konflik adalah berangkat dari kondisi kemajemukan
struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi
sepanjang proses kehidupan manusia. Dari sudut manapun kita melihat
konflik, bahwa konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial.
Hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat,
yaitu6:
a. Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat, dengan
menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana
yang dilarang;
b. Membuat alokasi wewenang (authority) dan menentukan dengan
seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan
dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif;
c. Disposisi masalah-masalah sengketa;
d. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan
kondisi kehidupan.
Jelas terlihat melalui uraian di atas bahwa kehidupan masyarakat
banyak dipengaruhi oleh aturan hukum. Sampai sejauh mana manusia
dapat bergerak ditentukan oleh hukum, dengan kata lain manusia
tidak dapat melakukan sesuatu semaunya sendiri. Semua dibatasi
oleh hukum. Hal ini pada dasarnya karena manusia hidup tidak hanya
sendiri, namun berdampingan dengan banyak orang lainnya, yang
masing-masing mempunyai kepentingan dan jalan yang berbeda
dalam mencapai kepentingannya tersebut. Tiap-tiap individu tentu
menginginkan kepentingannya dapat terpenuhi, maka disinilah hukum
serta kaidah sosial dibutuhkan, yakni agar benturan-benturan antar
kepentingan tersebut dapat diminimalisir.
Bukan hanya hukum yang menjadi satu-satunya jalan untuk
mengendalikan kehidupan bermasyarakat, mengingat masing-masing
daerah di Indonesia pada dasarnya sudah memiliki kaidah-kaidah
sosialnya sendiri. Kaidah-kaidah tersebut adalah nilai-nilai yang
terkandung dan berkembang di dalam suatu masyarakat. Dengan
terwujudnya harmonisasi antara hukum dan kaidah sosial di tengah
masyarakat tersebut, diiringi dengan individu-individu penegak
hukum yang bekerja secara benar dan berintegritas, serta adanya
kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk melek hukum dan
mengerti arti penting keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat,
maka masing-masing pihak akan mendapatkan apa yang menjadi
6

Soerjono Soekanto, op.cit, hlm. 65
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BAB VIII
HUBUNGAN HUKUM DAN LEMBAGA SOSIAL:
RELASI DAN KONTESTASI ANTARA
LEMBAGA HUKUM DAN LEMBAGA POLITIK
Oleh : Ferry Marleana K, Hardoyo Pujo Pranoto,
Henry Antonius Manalu

Pendahuluan
Untuk mengerti realitas sosial di dalam masyarakat yang tidak
hanya berada pada tataran teoritis, ahli hukum memerlukan analisa dari
berbagai disiplin ilmu sosial. Salah satu realitas yang terjadi di
masyarakat termasuk gejala hukum. Bagaimana hukum diterapkan dan
berlaku di masyarakat akan sesuai dengan konteks sosial budaya
masyarakat setempat, bagaimana hukum negara diapresiasi oleh suatu
kelompok masyarakat tidak akan sama dengan cara kelompok lain
mengapresiasi karena yang merupakan elemen kehidupan masyarakat
tidak dapat dipisahkan dalam menganalisa dan mempelajarinya dari
elemen lain. Budaya yang ada pada suatu kelompok masyarakat tertentu
harus dilihat secara holistik dan keseluruhan karena unsur-unsur budaya
ini akan berakaitan satu sama lain, demikian juga dalam memahami
hukum.1
Bagi seorang sosiolog, hukum merupakan suatu lembaga sosial yang
berhubungan dan saling pengaruh-mempengaruhi dangan lembagalembaga sosial lainnya. Di dalam keadaan-keadaan tertentu, hukum
menyesuaikan diri dengan unsur-unsur struktur sosial, akan tetapi di
dalam keadaan-keadaan lain hal yang sebaiknya justru terjadi, dan gejala
tersebut merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi secara
menyeluruh.2

1http://kerabatciwa.blogspot.com/2008/10/hukum-dan-pranata-hukum.html
2Soerjono

Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di
Indonesia, hlm. 129.
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Norma dalam arti hukum positip suatu masyarakat dan atau negara
bisa dipandang sebagai bentuk pengawasan sosial yang menyumbang
terhadap penyelesaian pertikaian, bentuk peranan, pemeliharaan tata
tertib, perlindungan terhadap kejahatan dan tindak penyimpangan
lainnya. Selanjutnya hukum bisa menjadi wahana emansipasi, terutama
terhadap isu keadilan, diskriminasi dalam sistem peradilan.3
Hubungan kausalitas antara antara politik dan hukum sebagai sub
sistem kemasyarakatan disebut-sebut hukum sebagai produk politik. Dari
pendekatanm empirik hal itu merupakan suatu aksioma yang tak dapat
ditawar lagi. Tetapi ada juga para yuris yang lebih percaya dengan
semacam mitos bahwa politiklah yang harus tunduk pada aturan hukum.
Inipun, sebagai das sollen, tak dapat disalahkan begitu saja. Bahwa hukum
adalah produk politik sehingga keadaan politik tertentu akan melahirkan
hukum dengan karakter tertentu pula. Kritik umum yang terlontar atas
praktik hukum di Indonesia, terutama oleh kaum deterministik, meletakkan hukum sebagai alat kekuasaan. Fakta ini tentunya bisa dipahami,
jikalau kita mengungkapkan sejumlah pelanggaraan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan aktivitas sosial dengan mengatasnamakan
hukum. Perangkat hukum kita, sepanjang orde baru, memang tercabikcabik oleh kepentingan politik, yang pada akhirnya melahirkan ketidakpercayaan atas hukum. Inilah tragedi panjang, yang hingga hari ini masih
melanda kehidupan hukum di Indonesia.
Asumsi dasar dari pemikiran diatas adalah bahwa hukum merupakan
produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat
ditentukan atau diwarnai oleh imbangan kekuatan atau konfigurasi politik
yang melahirkannya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk
hukum merupakan keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat
sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di
kalangan para politisi. Meskipun dari sudut “das sollen” ada pandangan
bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun dari sudut
“das sein” bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh
konfigurasi politik yang melahirkannya. Pada era Soekarno, politik
adalah panglima, kemudian jargon ini digantikan dengan ekonomi dan
pembangunan adalah panglima pada zaman Soeharto. Pembangunanisme
(developmentalism) telah menjadikan rakyat sebagai objek. Semua
perbuatan negara selalu mengatasnamakan rakyat. Dan yang lebih memprihatinkan, hukum telah dijadikan alat dari negara untuk membenarkan
setiap tindakan dari penguasa. Setiap hari kita melihat, mendengar bahwa
di ibukota penggusuran sedang berlangsung terhadap ribuan warga
pinggiran di ibukota, hanya dengan alasan bahwa mereka telah melanggar
3R.B
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Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam logika seperti
itu, hukum diberi fungsi, terutama, sebagai instrumen program pembangunan karena sebenarnya hukum bukanlah tujuan. Dengan demikian,
dapat dipahami bahwa hukum diproduk dalam rangka memfasilitasi dan
mendukung politik. Akibatnya, segala peraturan dan produk hukum yang
dinilai tidak dapat mewujudkan stabilitas politik dan pertumbuhan
ekonomi harus diubah atau dihapuskan. Di kalangan ahli hukum, minimal
ada dua pendapat mengenai hubungan kausalitas antara politik dan
hukum. Pertama kaum idealis yang lebih berdiri pada sudut “das sollen”
yang mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan
merekayasa perkembangan masyarakat, termasuk kehidupan politiknya.
Tokohnya antara lain Roscoe Pound dengan “law as a tool of sosial
engineering“. Adalah wajar jika ada keinginan untuk meletakkan hukum
sebagai penentu arah perjalanan masyrakat karena dengan itu fungsi
hukum untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakatnya akan
menjadi lebih relevan. Tetapi dari kaum realis seperti Von Savigny
dengan “hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan
masyarakatnya“. Ini berarti bahwa hukum, mau tidak mau, menjadi
independent variable atas keadaan diluarnya, terutama keadaan politiknya.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan memfokuskan pada
pembahasan apakah hubungan hukum dan lembaga sosial? Serta apakah
relasi dan kontestasi antara lembaga hukum dan lembaga politik?

Pembahasan
1. Hubungan Hukum dan Lembaga Sosial
Pengertian Lembaga Sosial
Lembaga sosial merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris
sosial institution yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai
dan norma-norma sosial serta bentuk atau organ sosial. Pengertian
lembaga sosial banyak ditemukan dalam kajian ilmu sosiologi. Dalam
bahasa Indonesia, para ahli belum sepakat untuk menerjemahkan sosial
institution ini ke dalam suatu istilah yang baku. Pada umumnya mereka
menerjemahkannya berdasarkan aspek mana yang lebih diutamakan.
Umumnya, sosial institution diartikan sebagai lembaga kemasyarakatan.
Kata lembaga dianggap tepat karena menunjuk pada suatu bentuk dan
juga mengandung pengertian abstrak tentang adanya kaidah-kaidah.
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BAB IX
HUBUNGAN HUKUM DAN LAPISANLAPISAN SOSIAL: DISKRIMINASI HUKUM
SEBAGAI SUATU NISCAYA
Oleh :
Dara Pustika Sukma, Nourma Dewi

Pendahuluan
Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau
norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan
bersama yang tertib dan aman. Di dalam pergaulan itu akan menghasilkan
pengalaman dan pengalaman itu juga akan menghasilkan nilai-nilai yang
positif maupun yang negatif, sehingga manusia mampu mempunyai
konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus dianuti, mana yang
buruk dan mana yang harus dihindari.1
Pola pikir manusia akan mempengaruhi sikapnya yang cenderung
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda
ataupun keadaan. Kaidah-kaidah itu ada yang mengatur pribadi dan ada
juga yang mengatur kelompok yang terdiri dari kaidah kepecayaan dan
kesusilaan, dan ada juga yang mengatur antara manusia dan antar pribadi
yang terdiri dari kaidah kesopanan dan kaidah individu.
Kehidupan manusia dalam masyarakat, selain diatur oleh hukum
juga diatur oleh kaidah-kaidah agama dan kaidah-kaidah sosial bukan
hukum seperti kebiasaan. Kaidah agama merupakan kaidah sosial yang
apabila kaidah itu selain memang mengatur hubungan antara manusia
dalam masyarakat, juga dirasakan sebagai suatu kaidah yang patut
dituruti.

1Soerjono,

Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hlm.67
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Ciri-ciri kaidah hukum yang membedakan dengan kaidah lainnya :
1. Hukum bertujuan
kepentingan;

untuk

menciptakan

keseimbangan

antara

2. Hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah;
3. Hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat;
4. Hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat;
5. Hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian (ketertiban dan
ketentraman).
Lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat, oleh
karena setiap masyarakat tentunya mempunyai kebutuhan-kebutuhan
pokok yang apabila dikelompokkan, terhimpun menjadi lembaga-lembaga
kemasyarakatan di dalam pelbagai bidang kehidupan. Dan dapat
dipahami bahwa suatu lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan
daripada kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu
kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Fungsi dari lembaga
kemasyarakatan itu sendiri, yaitu:
1. Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat, bagaimana
mereka bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalahmasalah masyarakat yang terutama dalam menyangkut kebutuhankebutuhan pokok;
2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan;
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem
pengendalian sosial.2
Disamping itu terdapat tipe-tipe lembaga kemasyarakatan, yakni:
1. Lembaga dengan sendirinya tumbuh dari adat istiadat masyarakat;
2. Basic institutions dan subsidiary institution;
3. Socially Sanctioned institutions dan unsanctioned institutions;
4. General Institutions dan restricted institution;
5. Operative Institutions dan regulative institution.

2Ibid,
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Namun demikian sebaiknya hukum dapat berpengaruh terhadap
lembaga-lembaga kemasyarakatan, apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
1. Sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang dan berwibawa;
2. Hukum tadi jelas dan sah secara yuridis;
3. Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi kepatuhan terhadap
hukum;
4. Diperhatikannya pengendapan hukum didalam jiwa masyarakat;
5. Para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada
hukum yang diterapkannya dan membuktikannya didalam pola-pola
perikelakuannya;
6. Sanksi-sanksi yang positif maupun negatif dapat dapat dipergunakan
untuk menunjang pelaksanaan hukum;
7. Perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturanaturan hukum.3
Menurut pendapat Aristoteles bahwa manusia itu adalah Zoon
Politicon, dimana dalam hidupnya manusia selalu akan membutuhkan
orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang hal ini dapat
dilihat dari interaksi antara sesama manusia. Reaksi semacam ini menimbulkan keinginan untuk menjadi satu dengan masyarakat sekelilingnya
(antar manusia) sehingga terjadi social groups. Interaksi manusia berlaku
timbal balik yang artinya saling mempengaruhi satu sama lain yang
dengan demikian maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat
sebagai berikut:
1. Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan
sebagian dari kelompok yang bersangkutan;
2. Ada hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan
warga-warga lainnya;
3. Terdapat beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga-warga
kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat.
Faktor yang tadi merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama,
tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain;
4. Ada struktur;
5. Ada perangkat kaidah-kaidah;
6. Menghasilkan sistem tertentu.
3

Ibid, hlm.82
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Interaksi sosial yang dinamis lama kelamaan karena pengalaman,
akan berubah menjadi nilai-nilai sosial yaitu konsepsi-konsepsi abstrak
yang hidup di dalam alam fikiran bagian besar warga masyarakat tentang
apa yang dianggap baik dan tidak baik dalam pergaulan hidup. Dapat
disimpulkan betapa pentingnya kelompok-kelompok sosial bagi usaha
untuk mengenal sistem hukum, tulisan ini mencoba menjelaskan pengaruh
konflik antara para hakim, jaksa, dan polisi terhadap perkembangan
lembaga-lembaga hukum di Indonesia.
Dalam lapisan masyarakat terdapat golongan atas (Upper Class) dan
golongan bawah (Lower Class), dijelaskan bahwa kalangan Upper Class
jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Lower Class, karena Kalangan
Upper Class jelas-jelas memiliki kemampuan yang lebih banyak dan
dianggap suatu hal yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat.
Upper Class yang memiliki kemampuan yang lebih akan berwujud
kepada kekuasaan yang tentunya dapat menentukan berjuta-juta kehidupan
manusia. Dan baik buruknya suatu kekuasaan senantiasa diukur dari
kegunaanya untuk mencapai suatu tujuan yang disadari oleh masyarakat.
Kekuasaan mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat
menentukan nasib berjuta-juta manusia. Baik buruknya kekuasaan tadi
senantiasa dapat diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu
tujuan yang telah ditentukan atau disadari oleh masyarakat terlebih
dahulu. Kekuasaan bergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan
yang dikuasai. Atau dengan kata lain, antara pihak yang memiliki
kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima
pengaruh itu dengan rela atau karena terpaksa.
Apabila kekuasaan dihubungkan dengan hukum, maka paling sedikit
dua hal yang menonjol, terutama para pembentuk, penegak maupun
pelaksana hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai
kedudukan yang mengandung unsur-unsur kekuasaan akan tetapi mereka
tak dapat mempergunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang
sebagai akibat dari adanya pembatasan-pembatasan praktis dari
penggunaan kekuasaan itu sendiri.
Yang kedua, karena sistem hukum antara lain menciptakan dan
merupakan hak dan kewajiban beserta pelaksanaanya. Dalam hal ini ada
hak warga masyarakat yang tidak dapat dijalankan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya dan
sebaliknya ada hak-hak yang dengan sendirinya didukung oleh kekuasaan
tertentu.
Dapat dikatakan bahwa kekuasaan dan hukum mempunyai
hubungan timbal balik disatu pihak hukum memberikan batas kekuasaan,
dan dilain pihak kekuasan merupakan suatu jaminan berlakunya hukum.
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BAB X
TEORI PERUBAHAN SOSIAL ROSCOE
POUND DAN PERKEMBANGANNYA DI
INDONESIA
Oleh :Emanuel Raja Damaitu, Saptono

Pendahuluan
Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor
hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan
antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan
hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial
terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan
hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial.
Untuk dapat memastikan mengenai adanya hubungan antara hukum
dan perubahan sosial kiranya perlu diperhatikan tentang bagaimana
hukum itu terkait pada masyarakatnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari
fungsi yang dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat. Fungsi hukum
tersebut terdiri dari dua macam yang saling berdampingan satu sama lain,
yaitu:
1. Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial; dan
2. Sebagai sarana untuk melakukan “social engineering”.
Fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial, maka dapat dilihat
hukum menjalankan tugasnya untuk mempertahankan suatu tertib atau
pola kehidupan yang telah ada. Hukum di sini hanya sekedar menjaga
agar setiap orang menjalankan peranannya sebagaimana telah ditentukan,
atau sebagaimana diharapkan daripadanya.1 Berbeda dengan fungsi yang
pertama, fungsi hukum sebagai social engineering lebih bersifat dinamis,
yaitu hukum digunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahanperubahan di dalam masyarakat. Hukum tidak hanya sekedar meneguhkan pola-pola yang telah ada di dalam masyarakat melainkan ia berusaha
menciptakan hal-hal atau hubungan yang baru.2
Satjipto Rahardjo, 1977, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum,
Bandung, Alumni. Hlm. 143
2Ibid. Hlm. 145
1
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Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial
sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni hukum sebagai sarana
perubahan sosial atau sebagai saran perekayasa masyarakat (law is a tool
of social engineering).
Roscoe Pound merupakan ahli hukum pertama yang menganalisis
yurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial yang hingga saat itu,
belum ada filsafat yang dapat menawarkan teori semacam itu. Dalam
suatu formula yang sekarang ini menjadi klasik, Pound melukiskan
bahwa tugas pokok pemikiran modern mengenai hukum adalah tugas
“Rekayasa Sosial”.3
Roscoe Pound lahir di Lincoln, Nebraska, Amerika pada tanggal 27
Oktober 1870. Roscoe Pound mengenal hukum secara autodidak. Sebab,
pendidikan formalnya dari B.A (1888), M.A (1889), dan Ph. D. (1898)
dari Universitas Nebraska yang kesemuanya adalah dalam bidang ilmu
botani.4 Ketertarikannya terhadap bidang hukum kemungkinan dipengaruhi
oleh ayahnya yang seorang lawyer.
Pemikiran Roscoe Pound yang tertuang dalam tulisannya, utamanya
yang berkenaan dengan paham Sociological Jurisprudence banyak
dipengaruhi oleh ajaran dari Hegel, Eugen Erlicht, dan Oliver Wendel
Holmes.Pemikiran Roscoe Pound berhasil menjungkirbalikkan pahampaham yang bersifat individualisme liberal. Paham ini juga bertentangan
dengan paham dari seorang ahli hukum asal Jerman yaitu Von Savigny.
Aliran sociologicaljurisprudence timbul dari proses dialektika
antara tesis Positivisme Hukum dan antitesis Mazhab Sejarah.
Positivisme Hukum memandang tiada hukum kecuali perintah yang
diberikan penguasa (law is a command of lawgivers), Mazhab Sejarah
menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat.
Positivisme Hukum mementingkan akal, sementara aliran Mazhab
Sejarah lebih mementingkan pengalaman, dan sociological jurisprudence
menganggap keduanya sama penting. Menurut aliran sociological jurisprudence, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum
yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara
hukum positif (the positive law) dan hukum yang hidup (the living law).5
Sociological jurisprudence adalah suatu studi yang berkarakter khas
tertib hukum, yaitu merupakan aspek ilmu hukum yang sebenarnya, yaitu
cabang dari ilmu-ilmu normatif, yang bertujuan mengefektifkan

Pound, Interpretations of Legal History, dalam W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum Idealisme
Filosofis (Susunan II), 1990, CV. Rajawali Press, Jakarta. Hlm. 141
4 Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana,
Jakarta. Hlm. 249
5 Isnaldi Utih, Latar Belakang Munculnya Sociological Jurisprudence dan Legal Realism.
3
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perundang-undangan dalam pelaksanaannya, didasarkan pada nilai-nilai
yang subjektif.
Perubahan hukum, yang kemudian dapat mengubah suatu
pandangan/sikap dan kehidupan suatu masyarakat berasal dari berbagai
stimulus sebagai berikut:6
1. Berbagai perubahan secara evolutif terhadap norma-norma dalam
masyarakat;
2.

Kebutuhan dadakan dari masyarakat karena adanya keadaan khususnya dalam hubungan dengan distribusi sumber daya atau dalam
hubungan dengan standar baru tentang keadilan;

3. Atas inisiatif dari kelompok kecil masyarakat yang dapat melihat
jauh ke depan, yang kemudian sedikit demi sedikit mempengaruhi
pandangan dan cara hidup masyarakat;
4. Ada ketidakadilan secara teknikal hukum yang meminta diubahnya
hukum tersebut;
5. Ada ketidakkonsistenan dalam tubuh hukum yang juga meminta
perubahan terhadap hukum tersebut;
6. Ada perkembangan pengetahuan dan teknologi yang memunculkan
bentukan baru terhadap bidang hukum tertentu, seperti penemuan alat
bukti baru untuk menemukan sebuah fakta.
Aliran yang dianut Pound ini berangkat dari pemikiran tentang
pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Perkembangannya
di Indonesia, pemikiran dari Roscoe Pound ini dikembangkan oleh
Mochtar Kusumatmadja dengan teori pembangunan atau madzhab
UNPAD.

Konsep Pemikiran Roscoe Pound, Hukum Sebagai
Sarana Rekayasa Sosial
Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku
antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial.
Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari
negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara
sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi
itu.
W. Friedman, Law In a Changing Society dalam Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory)
Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana, 2013) Hlm. 251
6
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BAB XI
LEGAL GAP (KESENJANGAN ANTARA
HUKUM NEGARA DAN HUKUM RAKYAT)
DI INDONESIA
Oleh : Aris Setyo Nugroho, Galuh Wahyu Kumalasari

Pendahuluan
Hukum yang berlaku di Indonesia banyak mendapatkan pengaruh
dari sistem hukum Eropa Kontinental atau yang lebil dikenal dengan
sistem hukum Civil Law. Eksistensi kolonial Belanda selama berabadabad menjadi jalan masuk sistem hukum civil law dimaksud. Hukum
berupa undang-undang merupakan wujud legitimasi. Hukum undangundang itu sesungguhnya juga merupakan bentuk invensi peradaban barat
yang menyebar ke berbagai penjuru dunia akibat ekspansi kekuasaan
imperial dan kolonial barat.1 Pada saat Indonesia masih di bawah
kekuasaan koloni pemerintah hindia belanda terdapat dua sistem hukum
yang berlaku, yaitu hukum yang berbasis tradisi rakyat bagi orang-orang
Indonesia asli yang secara generik disebut de inlanders yang kemudian
dikenali dengan istilah hukum adat, dan hukum barat yang diberlakukan
bagi orang-orang Eropa.2 Kebijakan dualisme pemerintah kolonial ini
mengakui dan menerima berlakunya tertib hukum adat secara bersamaan
dan berdampingan dengan berlakunya sistem hukum eropa dengan ruang
yurisdiksi masing-masing yang eksklusif.3
Soetandyo Wingnjosoebroto. 2008. Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah.
Malang: Bayumedia. Hlm 59 dalam Artikel Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si. Legal Gaps: Problem
Mendasar Penegakan Hukum di Indonesia
2 Ibid. hlm. 117
3 Ketentuan ini termuat dalam pasal 75 Reglemen Tata Pemerintahan Hindia Belanda (Indische
Regeringsreglement) dari tahun 1854
1
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Gerakan sistematis atas nama pembangunan hukum nasional pada
era orde baru, menurut Soetandyo Wignjosoebroto, menyebabkan tradisi
lokal dan hukum adat yang berakar ada keyakinan etnik-etnik terpinggirkan. Hukum nasional yang difungsikan sebagai sarana rekaya sosial demi
tercapainya pembangunan seringkali sulit dimengerti dan diterima oleh
masyarakat. Masyarakat awam merasa bahwa alam kehidupan mereka
tidak lagi bersuasana alam kehidupan kedaerahan setempat yang
otonom.4
Perubahan yang didominasi motif-motif politik dengan legitimasi
hukum undang-undang telah mentransformasi kehidupan dari wujudnya
sebagai komunitas-komunitas etnis lokal tradisional ke suatu negara yang
tunggal, modern, sentral dan nasional. Perubahan transformatif itu bukan
tanpa masalah. Progresi di aras supra yang etatis tidak selamanya dapat
diimbangi oleh dinamika perubahan di aras infra yang populis. Tidak
dipahaminya kebijakan dan isi kandungan hukum undang-undang oleh
rakyat awam yang tersebar di berbagai satuan etnik mencerminkan
dengan jelas bahwa dalam pembangunan hukum di Indonesia telah terjadi
cultural gaps dan legal gaps.5
Subtansi hukum negara dan subtansi moral hukum rakyat tidak
hanya tidak selaras, akan tetapi juga berselisih dan menghasilkan ruang
yang menganga. Kondisi semacam ini tentu merupakan bukti nyata
adanya legal gaps dalam pembangunan hukum di Indonesia. Jika tidak
dicarikan jalan keluar yang baik fenomena legal gaps ini bisa berubah
menjadi legal conflict dan cultural conflict. Sebab tidak jarang ruang
menganga itu menimbulkan situasi yang secara diametrikal berlawanan
dan ujungnya bisa menimbulkan konflik-konflik yang serius di
masyarakat.

Pengertian Legal Gap
Law is always society as well as society is always in the law. Tetapi,
adakah selamanya demikian? Barangkali Eugen Ehrlich6 itulah orangnya
yang pertama-tama mencatat dan menyiarkan kenyataan bahwa law is
not-or not always-society; ialah apabila hukum negara yang dikenali juga
sebagai hukum perundang-undangan nasional yang positif itu tidak
berawal dari hukum rakyat yang hidup dalam masyarakat. Meskipun
hukum negara dinyatakan resmi sebagai hukum nasional, akan tetap saja
terpandang sebagai hukum asing, sebagaimana hukum Perancis tatkala
Soetandyo Wingnjosoebroto. Op.cit. hlm. 120
Ibid, hlm. 121
6 Eugen Ehrlich. 1975. Fundamental Principles of The Sociology of Law
4
5

234

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Sistem Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia

diterapkan untuk penduduk Bulgovina yang mempunyai kesadaran akan
berlakunya hukumnya sendiri yang hidup.
Menyadari bahwa hukum nasional yang diberlakukan lewat proses
transplantasi ke masyarakat tertentu yang berbeda secara sosial-kultural
itu tak selamanya dengan cepat bisa diterima penduduk setempat dan
memperoleh kebermaknaannya. Apa yang terjadi di sini selalu saja
terjadinya apa yang disebut legal gaps. Legal gaps adalah lebar jurang
perbedaan antara apa yang dipreskripsikan oleh undang-undang dan apa
yang ada di alam kesadaran warga masyarakat tentang mana yang hukum
dan mana yang bukan. Penerapan hukum Barat ke wilayah-wilayah
jajahan pada waktu yang lalu telah mengancamkan terjadinya berbagai
legal gaps yang manifes dalam kenyataan bahwa law is not society, dan
pada ujung-ujungnya akan menimbulkan kekacauan dalam tertib hukum
kolonial.
Menurut Robert B. Seidman7 yang melaporkan kebijakan kolonial
Inggris atas tanah jajahannya di Afrika, ialah untuk menerapkan doktrin
rule of man dalam tata pemerintahan kolonialnya, dan bukan prinsip rule
of law. Kebijakan diambil atas dasar dalih bahwa selama ini penduduk
tanah jajahan masih hidup dalam suasana tradisinya sendiri, ialah tradisi
patrimonial yang lebih suka memberikan apresiasi tinggi kepada hubungan
yang serba personal dengan penguasanya daripada kepada hubunganhubungan hukum yang berkarakter impersonal. Maka hukum undangundang yang berasal dari suatu negeri yang dibentuk berdasarkan kondisi
sosial-kultural tertentu tidaklah akan bisa diterapkan begitu saja untuk
diberlakukan pada suatu kelompok penduduk yang hidup dengan suatu
kesadaran sosial-kultural yang berbeda. Inilah dalil yang oleh Seidman
disebut the law of the non-transferable law.
Kebijakan kolonial Inggris seperti yang terpapar di muka itu
ternyata juga dipraktekkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu
yang lalu. Pada tahun 1854 pemerintah Hindia-Belanda membatalkan
kebijakan kesatuan hukum untuk seluruh penduduk di negeri jajahannya
ini, dan akan gantinya meresmikan kebijakan penggolongan penduduk
atas dua golongan, golongan Eropa dan golongan Non-Eropa, masingmasing dengan tata hukumnya sendiri, sesuai dengan kebutuhan hukum
mereka yang berbeda-beda. Inilah kebijakan yang lazim disebut kebijakan dualisme. Sudah pada tahun 1840an, sebagaimana yang kelak
diupayakan dengan keras oleh seorang akademikus Cornelis van
Vollenhoven, seorang anggota Raad van State di pemerintahan Gubernur
Jenderal di Batavia menyatakan kritiknya yang keras terhadap kebijakan
kesatuan hukum yang diputuskan pemerintah dengan kata-kata, yang
7

Robert B. Seidmann. The State, Law and Development. 1974
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kurang lebih berbunyi: “bagaimana mungkin di suatu negeri yang dihuni
jutaan penduduk yang memiliki tradisinya sendiri, lebih-lebih penduduk
Muslim yang taat sekali kepada hukum tulisnya sendiri, dapat diterapi
hukum yang dimaksudkan hanya untuk mengatur kehidupan orang Eropa.
Boleh dikhawatirkan bahwa kebijakan seperti ini akan menggoyahkan
sendi-sendi kehidupan orang pribumi”.8
Kebijakan dualisme yang bersejajar dengan kesadaran bahwa law is
not transferable itu ternyata tak dibenarkan oleh pemerintah nasional
Indonesia yang hendak menyegerakan perubahan melalui pembangunan
nasional. Berbekalkan semangat nasionalisme yang tinggi, hukum segera
saja diefektifkan as a tool of social engineering di bawah kendali pusat
untuk mempercepat jalannya pembangunan. Semangat persatuan dan
kesatuan bangsa berimbas kuat pada semangat untuk menundukkan
seluruh kehidupan bangsa ke bawah satu standar perilaku yang
dipositifkan sebagai undang-undang. Rule of law dan konsep „negara
hukum‟ untuk menggantikan secara serta merta peran „masyarakat
hukum‟ (rechtsgemeenschap) telah dijadikan dasar pembenar untuk terus
merealisasi ide kesatuan hukum, seolah melupakan realitas yang
sebenarnya betapa masih kuatnya tradisi patrimonialisme dan rule of man
menyeluruhi sistem kehidupan yang sarat dengan keragaman sosialkultural.
Dalam tradisi keluarga civil law system, norma positif dalam sistem
peraturan perundang-undangan dipandang sebagai sumber formal hukum
yang paling utama. Hal ini terlebih-lebih sangat ditekankan dalam ranah
hokum pidana. Dalam alam pikiran demikian, keberadaan hukum tertulis
menjadi sangat penting. Makna hukum tertulis dalam konteks hukum
pidana kerap dibatasi denotasinya yaitu hanya berupa undang-undang.9
Alhasil, undang-undang perlu dibuat selengkap mungkin agar mampu
mengakomodasi dan mengantisipasi setiap perilaku pelanggaran hukum.
Pembentuk undang-undang umumnya berkeyakinan bahwa undangundang yang dihasilkannya mampu mengakomodasi dan mengantisipasi
pelanggaran-pelanggaran hukum terkait dengan materi muatan yang
tercantum dalam peraturan tersebut. Jika mengikuti konsepsi teori
kehendak dari John Austin, keyakinan demikian dapat dibenarkan
mengingat para pembentuk undang-undang sudah memastikan bahwa

J. van Kan.1932. Uit onze Codificatie
Lihat kaitan pernyataan di atas dengan wacana perbuatan melawan hukum formal dan
material, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006.
Bandingkan dengan Pasal 20 AB. Ulasan menarik tentang hal ini disampaikan oleh Hakim Agung
Komariah Emong Sapardjaja, dalam tulisannya berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”. Tulisan ini
antara lain dapat diunduh dari: http://infohukum.co.cc/perbuatan-melawanhukum/.
8
9
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BAB XII
HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL:
KAJIAN KETERTINGGALAN HUKUM
DARI PERUBAHAAN SOSIAL
Oleh :Abdul Munir, Dwi Ratna Indri Hapsari

Pendahuluan
Kehidupan masyarakat selalu terdapat proses-proses sosial, dalam
proses tersebut pasti akan terjadi perubahan-perubahan baik dalam
hubungan (interaksi) itu sendiri maupun dalam nilai-nilai sosial, normanorma sosial, pola-pola prilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan atau wewenang,
dan sebagaianya. Kemudian dalam proses tersebut bisa jadi penyesuaian
(adjustment) maupun ketidaksesuaian (maladjustment) yang mungkin
menimbulkan terjadinya anomi1. Emile Durkheim menyatakan bahwa
suatu perubahan sosial membawa serta tambahan anomi dan deviasi2,
setiap masyarakat atau kelompok mempunyai berbagai cara untuk
menyesuaikan diri dengan harapan-harapan yang ada.3
Kelompok masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana
sampai dengan yang kompleks. Bersamaan dengan itu, timbullah hukum
dalam masyarakat, mulai dari yang sederhana sampai pada saatnya
menjadi semakin rumit. Corak kehidupan masyarakat diikuti oleh corak
hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya
saling pengaruh mempengaruhi.4 Setiap kelompok masyarakat selalu ada
permasalahan sebagai akibat perbedaan antara yang ideal dan aktual,
1Anomi

is lack of the usual social standards in group or person atau suatu keadaan dimana tidak
ada pegangan terdahap apa yang baik dan apa yang buruk, sehingga warga masyarakat tidak
mampu mengukur tindakan-tindakannya, karena batas-batasnya tidak ada.
2Deviasi adalah kelakuan yang berlainan dan menyimpang dari norma-norma umum
3Rianto Adi, Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,
2012) hlm 72-73
4Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, Cet. VIII, 2003) hlm 5.
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antara yang standar dan yang praktis. Standar dan nilai-nilai kelompok
dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan
tingkah laku individu. Penyimpangan nilai yang ideal dalam masyarakat
seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan menimbulkan persoalan
dalam masyarakat. Dalam situasi demikian, kelompok berhadapan dengan
problema untuk menjamin ketertiban bila kelompok tersebut ingin
mempertahankan eksistensinya.5
Pembahasan tentang hukum dan perubahan sosial akan berkisar
pada pengkajian tentang bagaimana hukum yang bertugas (berfungsi)
untuk menertibkan masyarakat dapat bersaing dengan perubahan sosial,
dalam hal ini hukum mempunyai fungsi sebagai sarana pengendali sosial
dan sarana untuk melakukan social engineering. Untuk membicarakan
hukum dalam hubungannya dengan perubahan sosial. Terlebih dahulu
perlu diketahui tempat hukum dalam masyarakat.6 Kemudian menurut
teori Parsons, tindakan individu bukanlah suatu kalakuan biologis, melainkan sebagai suatu kelakukan yang bermakna, dalam arti bahwa kelakuan
individu itu senantiasa dikaitkan dalam suatu kaitan (sosial) tertentu, atau
merupakan tindakan yang terstruktur, itu berarti bahwa tindakan individu
ditempatkan dalam rangka sistem yang terbagai ke dalam subsistemsubsistem sosial, budaya, keperibadian, dan organisme kelakuan.
Tindakan individu tersebut didasarkan pada hukum sebagai pedoman
dalam proses interaksi dengan sesama anggota masyarakatnya. Berlangsungnya proses-proses dalam sistem tersebut menimbulkan
perubahan-perubahan dalam masyarakat. Karena sistem berusaha untuk
mempertahankan strukturnya, maka tidak setiap proses selalu menimbulkan perubahan.7
Suatu perubahan dapat menjadi lebih baik dan lebih buruk,
keduanya merupakan bagian dari perubahan, ada pula perubahan dari
bentuk aslinya yang dapat dikatakan sebagai perubahan material sematamata, sedangkan substansinya tidak berubah8, karena pada dasarnya
segala sesuatu dalam dunia ini pastinya akan berubah, apalagi kehidupan
masyarakat dalam konteks sosial.
Bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari dengan melihat tingkah
laku anggota masyarakat tidak selalu mengikuti pedoman atau hukum
yang ada, tidak diikuti hukum tersebut disebabkan karena dirasa kurang
5Ronny

Hanitijo Soemitro, Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 1985) hlm. 53.
6Satjipto Rahardjo, Pemanfaatn Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, (Bandung:
Alumni, 1977) Tanpa Halaman. Lihat juga, Rianto Adi, Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara
Sosiologis, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, hlm 59.
7Rianto adi, Op Cit, hlm 59.
8Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum,(Bandung: Pustaka Setia, 2007) hal. 183
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memenuhi kebutuhannya lagi, atau bahkan menghambat kemajuan dalam
perubahan sosial yang tersebut, karena hal ini dimulai dengan adanya
perubahan cara pola pikir, berperasaan dan sikap anggota masyarakat
dalam lingkup sosial. Maka dengan demikian hukum yang berlaku dirasa
tidak cocok lagi dengan perubahan sosial, sehingga hukum harus
menyesuaikan hal tersebut, tetapi dalam penyesuaian hukum dengan
perubahan sosial tidaklah mudah karena dalam penyesuaian hukum ini
berarti hukum harus merubah atau mengamandemenkan hukum tersebut,
dalam proses penyesuaian inilah yang menjadi kendalanya karena
membutuhkan waktu akan hal ini. Sedangkan perubahan sosial itu bersifat dinamis akan tetapi perubahan hukum bersifat statis. Demikian
inilah yang menjadi titik tolak permasalahan hukum dan perubahan sosial
dalam kajian ketertinggalan hukum dalam perubahan sosial.

Pengertian Perubahan Sosial
Perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat,
dalam pola berfikir dan dalam pola perilaku pada waktu tertentu
(Macionis). Dan perubahan sosial itu merupakan modifikasi dalam pengorganisasian masyarakat (Persell), dengan perubahan pola perilaku,
hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu (Farley).
Maka disimpulkan, perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan
antar individu, kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu
tertentu. Proses penggantian nilai-nilai budaya dan institusi-institusi
sosial dalam konteks struktur dan organisasi masyarakat, menyangkut
pula orientasi berfikir, dan gaya hidup manusia yang berlangsung dalam
kehidupan bersama sebagai masyarakat. Kemudian pengertian lain
perubahan sosial adalah. A Change in social structure (including here
change in the size of society), or in particular social institutions, or in the
relation between institutions (TB. Bottomore, 1972 : 297). Social change
is the transformation of culture and social organisation/structure over
time. In the modern world we are aware that society is never static, and
that social, political, economic and cultural changes occur constantly.
There are a whole range of classic theories and research methods
available within sociology for the study of social change. Perubahan
sosial merupakan transformasi budaya dan struktur sosial dari waktu ke
waktu. Dalam dunia modern kita sadari bahwa masyarakat selalu dinamis
serta perubahan sosial, politik, budaya dan ekonomi terjadi terus
menerus.
Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum atau
sebaliknya, tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaankeadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh
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perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya,
atau mugkin hal yang sebaliknya terjadi. Apabila terjadi hal demikian,
maka terjadilah suatu social lag yaitu suatu keadaan dimana terjadi
ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan.
Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya,
atau sebaliknya, terjadi oleh karena pada hakikatnya merupakan suatu
gejala wajar di dalam suatu masyarakat bahwa terdapat perbedaan antara
pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah-kaidah hukum
dengan pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial
lainnya. Hal ini terjadi oleh karena hukum pada hakikatnya disusun atau
disahkan oleh sebagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika
mempunyai kekuasaan atau kewenangan. Suatu keadaan yang menunjukkan bahwa hukum tertinggal oleh perkembangan bidang-bidang lainnya,
seringkali menimbulkan hambatan-hambatan terhadap bidang-bidang
tersebut. Tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan
terjadinya suatu disorganisasi, yaitu suatu keadaan dimana kaidah-kaidah
lama telah berpudar, sedangkan kaidah-kaidah baru sebagai penggantinya
belum disusun atau dibentuk. Keadaan tersebut selanjutnya dapat
menyebabkan terjadinya anomie, yaitu suatu keadaan yang kacau, oleh
karena tidak adanya pegangan bagi para warga masyarakat untuk
mengukur kegiatan-kegiatannya.9
Perubahan sosial adalah terjadinya pergeseran struktur dalam
masyarakat, hancurnya diskriminasi sosial normatif dan digantikan dengan
diskriminasi teknologis, pola hubungan sosial dan standar perilaku yang
berubah. Kemudian ada tiga unsur penting yang terdapat dalam kerangka
konsep perubahan sosial yaitu:10
a. Perubahan sistem sosial dalam arti struktur sosial yang berlaku;
b. Perubahan pola interaksi sosial;
c. Perubahan sistem nilai dan norma sosial.

Faktor Perubahan Sosial
Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat
dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut
dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab intern) maupun luar
masyarakat tersebut (sebab extern). Sebagai sebab-sebab intern antara
9Junaidi

Maulana.
2013.
Perubahan-Perubahan
Sosial
dan
Hukum.
http://junaidimaulana.blogspot.com/2013/02/perubahan-perubahan-sosial-dan-hukum.html
10Beni Ahmad Saebani, Op Cit., h 173.
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