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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, 
karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga buku 
kolaborasi dalam bentuk book chapter dapat 
dipublikasikan dan dapat sampai di hadapan pembaca. 
Book chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan 
praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. 

Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi 
positif dalam ilmu pengetahuan Hukum khususnya 
terkait dengan Perkembangan Sosiologi Hukum di 
Indonesia. Sistematika Buku Sosiologi Hukum ini 
memberikan nuansa berbeda yang saling 
menyempurnakan dari setiap pembahasannya baik dari 
sisi teori, konsep maupun implementasi yang sesuai dan 
mudah dipahami.  

Sistematika buku “Sosiologi Hukum” ini mengacu pada 
pendekatan konsep teoritis dan aplikasi yang ada didalam 
berbagai permasalahan hukum yang melengkapi 
khasanah keilmuan dibidang Socio Legal. Buku ini terdiri 
atas 14 Bab yang dibahas secara rinci dalam pembahasan 
yakni : Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Kegunaan 
Sosiologi Hukum, Objek, Sifat, Karakteristik, Metode 
Kajian Sosiologi Hukum, Masalah yang Disorot dan Ruang 
Lingkup Sosiologi Hukum, Sejarah Perkembangan dan 
Paradigma Sosiologi Hukum, Kedudukan Sosiologi 

Hukum dalam Masyarakat, Teori-Teori dalam Sosiologi 
Hukum, Masyarakat dan Hukum, Hukum dan Perubahan 
Sosial, Peranan Sosiologi Hukum, Kesadaran dan 
Kepatuhan Hukum, Asas Kepastian Hukum, 
Kemanfaatan dan Keadilan, Bekerjanya Hukum dalam 
Masyarakat, Penegakan Hukum dalam Pandangan 
Sosiologi Hukum, Sosiologi Hukum dalam Dunia Cyber.  

Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari 
kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, 
sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Yang Maha 
Kuasa. Oleh sebab itu, kami tentu menerima masukan 
dan saran dari pembaca demi penyempurnaan di masa 
yang akan datang.  
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Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tak 
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secara khusus kepada Penerbit Media Sains Indonesia 
sebagai inisiator book chapter ini. Semoga buku ini 
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1 
PENGERTIAN, TUJUAN, FUNGSI 

DAN KEGUNAAN  

SOSIOLOGI HUKUM 

Abd Razak Musahib, S.H., M.H., CMMP. 
Universitas Madako ToliToli 

 

Pengertian Sosiologi Hukum 

Sosiologi hukum pada hakekatnya dua istilah ilmu yang 

menjadi satu, yakni kata “sosiologi” yang memiliki arti 

ilmu pengetahuan tentang masyarakat dan “hukum” yang 

bermakna aturan yang terjadi karenanya penyesuaian 

terhadap berbagai bentuk gejala sosial yang ada dalam 

masyarakat. Oleh karena itulah sosiologi hukum dianggap 

sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji kehidupan 

masyarakat dalam pandangan ilmu hukum, sebagai 

upaya menciptakan keteraturan sosial yang terjadi di 

dalamnya. 

Adapun definisi sosiologi hukum menurut para ahli 

antara lain : 

1. Brade meyer, definisi sosiologi hukum dalam 

pandangannya adalah ilmu pengetahuan yang 

memusatkan hukum sebagai penelitian sosial, 

sehingga dalam upaya tersebut akan melihat 

pandangan masyarakat  terhadap peraturan yang 

terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Ia 

menambahkan bahwa dalam penelitian yang 



 

 

 PENGERTIAN, TUJUAN, FUNGSI DAN KEGUNAAN SOSIOLOGI HUKUM 

  

2 
 

dilakukan lebih fokus dalam gejala sosial sebagai 

tindakan melihat kepastian hukum. 

2. Mochtar kusumaatmadja, pengertian sosiologi hukum 

adalah ilmu pengetahuan yang menitik beratkan pada 

kaidah dan asas di dalam kehidupan manusia. Hingga 

akhirnya disiplin ilmu ini akan membawa 

ketentraman dan keteraturan bersama antar 

masyarakat. 

3. Soekanto, arti sosiologi hukum adalah cabang ilmu 

pengetahuan yang  dikaji dalam sususnan analitis 

dan empiris di dalam menganalisis hubungan timbal 

balik gejala sosial dan berbagai bentuk perosalan 

hukum yang ada dalam masyarakat.s 

4. Atjipto rahardjo, pengertian sosiologi hukum ialah 

pengetahuan materi tentang hukum yang dikaji dalam 

persolan prilaku sosial yang ada di dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

5. R.otje salman, sosiologi hukum adalah hubungan 

sosial dan hukum yang diperjelas dengan adanya 

timbal balik antara hukum dengan gejala sosial 

melalui suatu kajian yang analisis dan empiris. 

6. Soetandyo wignjo soebroto, sosiologi hukum adalah 

dalam pandangannya adalah cabang kajian sosiologi 

yang menitikbertakan pada peroslan hukum 

sebagaiman sebagai upaya menciptakan keteraman 

dan kebersahaan dalam bermasyarakat. 

7. David n. Schiff, sosiologi hukum adalah disiplin ilmu 

sosiologi yang mengkaji tentang berbagai bentuk 

fenomena hukum baik secara tindakan, pola prilaku, 

dan dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat 

(Yesmil Anwar dan Adang, 2008 : 109). 
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Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang 

mendalami tentang hubungan-hubungan yang karena 

gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Baik dilihat 

dari arti lembaga hukumnya, pranata sosial, dan bentuk 

perubahan sosial. Sosiologi hukum kajian hukum lebih 

memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk 

aturan, Sosiologi hukum merupakan cabang khusus 

sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim 

dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. (achmad ali, 

2009:61),  yang menjadi objek sosiologi hukum adalah : 

1.  Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya 

atau government social control.  Dalam hal ini, 

sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang 

berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan 

ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. 

2.  Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang 

berusaha membentuk warga masyarakat sebagai 

mahluk sosial. Sosiologi hukum menyadari 

eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam 

masyarakat. 

Sosiologis hukum juga mengenal studi tentang hubungan 

antara hukum dan moral serta logika internal hukum. 

Fokus utama pendekatan sosiologis antara lain: pengaruh 

hukum terhadap perilaku sosial. Kepercayaan–

kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat. 

(achmad ali, 2009 : 64). 

Tujuh masalah yang disoroti oleh sosiologi hukum yaitu: 

hukum dan sistem sosial masyaraakat, Persamaan dan 

perbedaan sistem-sistem hukum, Sistem hukum yang 

bersifat dualitis, Hukum dan kekuasaan, Hukum dan 

nilai-nilai sosial budaya. Kepastian hukum dan 

kesebandingan. Peranan hukum sebagai alat untuk 

mengubah masyarakat yang mengkaji persoalan-

persoalan berikut: pengadilan, efek dari suatu peraturan 
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perundang-undangan dalam masyarakat, tertinggalnya 

hukum-hukum dibelakang perubahan-perubahan sosial 

dalam masyarakat. (achmad ali, 2009 : 73-74). 

Obyek utama kajian sosiologi hukum mengkaji hukum 

sebagai goverment social control, sosiologi hukum 

mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang 

berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban 

dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum dipandang 

sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah 

dalam hal melakukan pengendalian terhadap perilaku 

warga masyarakat. Persoalan pengendalian sosial 

tersebut oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya 

dengan sosialisasi 

Proses dalam pembentukan masyarakat. Sebagai mahluk 

sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial 

yang ada dalam masyarakatnya yang meliputi kaidah 

moral, agama, dan kaidah sosial lainnya. Dengan 

kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat 

menaatinya, berkaitan dengan itu maka tempaklah bahwa 

sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi 

sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra 

kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial 

dilaksanakan secara efektif.  

Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi hukum 

adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat 

dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih 

dahulu oeh pemerintah dengan menggunakan perangkat 

hukum sebagai alatnya (achmad ali, 2008 : 19). 

Berikut beberapa pengertian sosiologi hukum menurut 

para ahli: 

1. Soerjono soekanto : sosiologi hukum adalah suatu 

cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan 

empiris yang menganalisis atau mempelajari 
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hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-

gejala sosial lainnya 

2. Satjipto rahadjo : sosiologi hukum adalah 

pengetahuan hukum pada pola perilaku masyarakat 

dalam konteks sosialnya. 

3. R.otje salman : sosiologi hukum adalah ilmu yang 

mempelajari hubungan timbal balik antara hukum 

dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris 

analitis.  

4. Hart : tidak mengemukakan tentang definisi sosiologi 

hukum, namun hanya mengungkapkan bahwa suatu 

konsep tentang hukum yang mengandung unsur-

unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban 

tertentu didalam gejala hukum yang tampak dari 

kehidupan bermasyarakat. Menurut hart, inti dari 

suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara 

aturan utama (primary rules) dan aturan tambahan. 

Tujuan Mempelajari Sosiologi Hukum 

Tujuan mempelajari sosiologi hukum untuk mengungkap 

pola-pola kehidupan sosial dan interaksi antar manusia di 

dalamnya. Tujuan dari ilmu-ilmu sosiologi adalah untuk 

menggambarkan pola dalam pemilihan bakat untuk 

tindakan sosial dan untuk menganalisis motif tindakan 

individu dan kelompok. dalam ilmu-ilmu sosiologi, ruang 

lingkupnya luas dan mencakup ilmu-ilmu alam dan social  

(Syahrani, 2013:19). 

Ibi Societas Ibu Ius, adalah adagium yang sangat terkenal 

bagi masyarakat yang mempelajari tentang ilmu hukum 

yang dikemukakan oleh Marcus Tulius Cicero. Adagium 

itu memiliki arti “dimana ada masyarakat disitu ada 

hukum”. Dari situ dapat kita lihat, artinya kapan hukum 

tercipta itu selaras dengan terciptanya masyarakat juga. 

Membahas mengenai masyarakat berarti kita sudah 
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barang tentu memasuki kajian sosiologi sebab menurut 

Ibnu Chaldun, sosiologi merupakan studi tentang 

masyarakat manusia dalam berbagai bentuknya serta 

sifat dan gejala-gejala masyarakat yang dalam 

perkembangannya dipengaruhi hukum alam. Selo 

Sumardjan dalam hal ini juga mengemukakan bahwa 

sosiologi merupakan ilmu masyarakat dimana ini adalah 

ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses proses-

proses sosial termasuk perubahan social (Mertokusumo, 

2010:99). 

Sejak lahir, manusia hidup dalam suatu susunan dan 

kelompok masyarakat. Sejak saat itu juga, manusia 

hendaknya mesti dan harus mengikatkan diri didalam 

sebuah masyarakat. Manusia pada hakikatnya adalah 

makhluk yang cenderung berbuat bebas dan prerogatif. 

(Ali, 2015:28). Sebab dari pada itulah hukum dibuat 

hakikatnya untuk membatasi kebebasan dan hak 

prerogatif manusia agar ketika sudah mengikatkan diri 

dalam kelompok masyarakat, manusia dapat 

berkehidupan dengan harmoni (Ali, 2015:98-99). Hukum 

secara sosiologis menjadi penting sebagai suatu 

kelembaga dalam masyarakat yang merupakan himpunan 

nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola prikelakuan yang 

pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.Oleh sebab 

itu untuk mengetahui bagaimana struktur hukum di 

dalam sebuah masyarakat harus kita kaji dan kita analisa 

dulu bagaimana struktur masyarakatnya secara ilmu 

sosiologi. Karenanya, hukum dan sosiologi merupakan 

ruang lingkup kajian keilmuan yang tak terpisahkan 

sebab telah menjadi rantai kajian tentang 

kemasyarakatan (Ali, 2015:18). 

Dalam hal ini Dr. Jusmadi Sikumbang SH, MH. 

Menjelaskan bahwa kegunaan sosiologi hukum dapat 

dijabarkan menjadi tiga taraf kegunaan dengan rincian 

sebagai berikut : 
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1. Taraf organisasi dalam masyarakat : Sosiologi hukum 

dapat mengungkapkan ideology dan falsafah yang 

mempengaruhi perencanaan, pembentukan dan 

penegakan hukum, Dapat diidentifikasikannya 

unsur-unsur kebudayaan manakah yang 

mempengaruhi isi atau substansi hukum. Lembaga-

lembaga manakah yang berpengaruh dalam 

pembentukan hukum serta penegakannya 

2. Taraf golongan dalam masyarakat : Pengungkapan 

daripada golongan-golongan manakah yang sangat 

menentukan didalam pembentukan dan penerapan 

hukum. Golongan-golongan mana sajakah yang 

mendapat keuntungan dan kerugian dari 

diterapkannya hukum di dalam masyarakar 

itu.Kesadaran hukum daripada golongan-golongan 

tertentu dalm masyarakat. 

3. Taraf Individual : Identifikasi terhadap unsur-unsur 

hukum yang dapat mengubah prikelakuan warga-

warga masyarakat. 

Pentingnya masalah sosial dalam struktur ekonomi 

negara adalah subjek banyak studi sosiologis. Selain 

perhatian terhadap struktur ekonomi negara ini, 

perhatian terhadap lembaga-lembaga sosial juga 

merupakan bagian dari perhatian ilmiah ini. Telah 

ditemukan bahwa, pertumbuhan ekonomi negara mana 

pun dapat sangat terganggu oleh masalah yang ada di 

berbagai lembaga sosial. Masyarakat sangat bervariasi 

sehingga masalah di satu lembaga sosial dapat 

menyebabkan masalah di lembaga sosial lainnya. 

Pentingnya sosiologi dalam analisis struktur ekonomi 

suatu negara tidak bisa dipandang sebelah mata (Safudin, 

2017:2). 

Pentingnya sosiologi terletak pada kenyataan bahwa itu 

adalah ilmu deskriptif, tidak seperti banyak ilmu lain, 
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yang bergantung pada fakta eksperimental untuk 

membuktikan generalisasinya. Pentingnya penyelidikan 

sosiologis sangat besar. Ini berkaitan dengan fenomena 

perilaku kolektif dan efek variabel psikologis dan ekonomi 

di atasnya. Hal ini juga berkaitan dengan masalah-

masalah yang muncul dari interaksi laki-laki dalam 

masyarakat. sosiologi berkaitan dengan unsur-unsur 

yang mempengaruhi perilaku kolektif individu dan ini 

merupakan aspek yang sangat penting dari studi ilmiah 

masyarakat (Nurhayati, 2020:2).

Fungsi Mempelajari Sisiologi Hukum 

Sosiologi hukum memiliki beberapa karakteristik yakni 

berusaha memberikan gambaran terhadap praktik 

hukum yang jika dibedakan dalam pembuatan undang 

undang juga penerapan nya dalam undang-undang, 

menjelaskan kenapa suatu praktik hukum dalam 

kehidupan masyarakat itu dapat terjadi mempelajari 

sebab akibat, faktor yang mempengaruhi serta latar 

belakangnya (Satcipto Raharjo 2008:17). Menguji sah nya 

secara fakta dan dapat dibuktikan dari peraturan dan 

pernyataan hukum dan mampu menganalisis serta 

memprediksi hukum yang sesuai untuk masyarakat. 

Sosiologi hukum tidak mengatur dan memberikan 

penilaian terhadap hukum fokus utamanya ialah 

memberikan penjelasan dan deskripsi yang jelas terhadap 

objek yang diamati. 

Max Weber mengungkapkan pendekatan interpretative 

understanding yaitu merupakan cara menjelaskan sebab, 

perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Sama 

hal nya dengan manfaat mempelajari sosiologi hukum ialah 

menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum 

sehingga mampu mengungkapkannya. Selain itu perlu 

dibatasi ruang lingkup dari sosiologi hukum dengan 

memahami dasar-dasar sosial dari hukum atau basis 
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sosial dari hukum dan efek-efek hukum terhadap gejala-

gejala sosial lain yang terjadi dalam kultur sosial 

masyarakat (Mertokusumo, 2010:103). 

Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada 

studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian 

utamanya sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah 

terhadap fenomena sosial (Roger Cotterrel, 2012:6). 

Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan 

pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari 

hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya 

kriteria yang menentukan hubungan mana yang 

signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-

asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi 

kebijakan yang sama. 

Berikut inilah beberapa fungsi yang menjadi manfaat 

dalam mempelajari sosiologi hukum : 

1. Sosiologi hukum sebagai kaidah yang yang mangatur 

kehidupan manusia sesuai dengan hati nurani 

manusia itu sendiri, alasan ini diungkapkan karena 

melihat hukum sebagai proses kemanusiaan. 

2. Hukum sebagai sanksi yang diberikan dalam 

hubungan masyarakat yang dianggap menyimpang 

dari proses ketaraturan sosial yang ada. 

3. Sosiologi hukum dikaji dalam ilmu sosial dalam upaya 

menciptakan keselarasan dan kesimbangan dalam 

kehidupan yang terjadi. Kajian ini dilakukan dalam 

upaya membentuk masyarakat yang kondusif. 

4. Sosiologi hukum sebagai orintasi masa depan dalam 

melakukan tindakan yang tidak menyimpang antara 

satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. 

Manfaat dan Kegunaan Mempelajari Sosiologi Hukum 

Sosiologi  Hukum  adalah  cabang  dari  Ilmu  Pengetahuan  

sosial  yang  mempelajari hukum  dalam  konteks  sosial.  
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Sosiologi  Hukum  membahas  tentang  hubungan  antara 

masyarakat dan hukum; mempelajari secara analitis dan 

empiris pengaruh timbal balik antara hukum  dengan  

gejala  sosial  lainnya.  Memperkenalkan  masalah-

masalah  hukum  yang menjadi  objek  penelitian  yang  

dilakukan  oleh  para  sarjana  Ilmu  Sosial,  maka  dalam 

mempelajari  suatu  ilmu  pengetahuan,  tentunya  akan  

membawa  manfaat  tersendiri  terkait dengan apa yang  

kita pahami serta  kita pelajari. Manfaat  yang dapat  kita  

peroleh yakni : (Utsman, 2013:131).  

1. Hasil  dari  kajian  Sosiologi  Hukum  mampu  untuk  

membuka  serta  menambah cakrawala  berpikir  

dalam  memahami  permasalah  serta  perkembangan  

hukum yang ada di dalam masyarakat.  

2. Mampu  mengkonsepkan permasalahan-

permasalahan  hukum  yang  terjadi serta 

memberikan  gambaran  maupun  alternatif  

pemecahan  sesuai  dengan  kerangka konsep dan 

teori yang tersaji dalam kajian-kajian teoritik Sosiologi 

Hukum.  

3. Memahami perkembangan hukum positif di dalam 

suatu negara dan masyarakat dengan konstruksi 

perpaduan antara Sosiologi dan Hukum.  

4. Mengetahui  efektifitas  hukum  yang  diakui,  dianut  

maupun  berlaku  dalam masyarakat.  

5. Memetakan dampak maupun konsekuensi yang 

terjadi akibat penerapan hukum dalam masyarakat 

Tentunya manfaat yang akan  didapatkan  tidak serta  

merta  datang dengan  sendirinya, melainkan  

penggiat  Sosiologi  Hukum  juga  harus  terus  

menggali  dan  mengembangkan berbagai  sumber  

yang  ada.   
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Hukum mempelajari  Sosiologi  bukanlah  sesuatu  yang 

mudah,  sebab  gaya  berpikir  Sosiologi  untuk  

memahaminya.  Ada  kalanya  penguatan  pemahaman 

Sosiologi  di awal  pembelajaran  Hukum  sangat 

diperlukan  mengingat objek  hukum  adalah masyarakat.  

Hal  inipun  berlaku  sebaliknya  ketika  seorang  Sosiolog  

harus  mempelajari  hukum, mereka juga  harus  bekerja 

keras untuk mampu  memahami  konsepsi hukum dengan 

segala perspektif serta logika pikir yang sangat luas untuk 

dipelajari. Kesimpulan kecil bahwasanya manfaat ilmu 

menjadi berarti ketika pemahaman yang kita miliki bisa 

terbagi kepada orang lain, dan  mampu menjadi alat 

pemecahan masalah yang ada di dalam masyarakat. 

(Purbacaraka dan Soejono Soekanto 2000:22). 

Kegunaan Sosiologi Hukum sebagai berikut:  

1. Memberikan kemampuan-kemampuan bagi 

pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial.  

2. Mengadakan  analisis  terhadap  efektifitas  hukum  

tertulis  (bagaimana mengusahakan agar suatu 

undang-undang melembaga di masyarakat).  

3. Mengadakan  evaluasi  terhadap  efektifitas  hukum  

tertulis,  misalnya    mengukur berfungsinya suatu 

peraturan di dalam masyarakat. 

Menurut J.Van Houtte menyatakan:  

1. Pendapat-pendapat  yang  menyatakan,  bahwa  

kepada  Sosiologi  Hukum  harus diberikan suatu 

fungsi yang global. artinya, Sosiologi Hukum harus 

menghasilkan suatu sintesis antara hukum sebagai  

sarana  organisasi  sosial  dan  sebagai sarana 

keadilan. Di  dalam fungsinya itu, maka hukum dapat 

memperoleh  bantuan yang tidak  kecil  dari  Sosiologi  

Hukum,  di  dalam  mengidentifikasikan  konteks  

sosial dimana hukum tadi diharapkan berfungsi.  
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2. Pendapat-pendapat lain menyatakan,  bahwa 

kegunaan Sosiologi  Hukum  adalah justru dalam 

bidang penerangan dan pengkaidahan (Ustman, 2013: 

133).   

Objek Sosiologi Hukum Dalam  masyarakat  terdapat  

konstruksi  hukum  yang  terjalin  dari  kebiasaan  hingga 

terstruktur menjadi hukum tertulis dengan kesepakatan 

bahwa konsensus menjadi kekuatan kepercayaan  antar  

individu.  Hukum  sendiri  berdiri  pada  tatanan  

struktural dimana  hukum diciptakan  untuk  sebuah  

keteraturan  atau  keharmonisan  dalam  berkehidupan  

sosial masyarakat  tanpa  harus  menunggu  konsesus  

bersama  dari  individu,  maka  sering  disebut hukum 

memiliki unsur pemaksa. Ketika  kedua  disiplin  ini  

dipertemukan,  maka  harus  ada  persamaan wilayah  

bersama untuk saling mengisi, Sosiologi tidak bisa 

memaksa Hukum untuk melepaskan struktural dan 

mengikuti alur berpikir masyarakat begitu pula Hukum 

yang sangat mengikat dan memaksa tidak kemudian  

mereduksi Sosiologi untuk  menciptakan pola  

pendekatan masyarakat  yang opportunitis.   

Ada hal yang bisa kita simpulkan sebagai ranah sosiologi 

hukum yaitu : 1) masyarakat,  2) lembaga,  3) interaksi. 

Masyarakat  sebagai  akumulasi  individu  yang  diikat  

dengan  interaksi  menjadi  objek bersama bilamana 

kemudian Sosiologi berangapan bahwa masyarakatlah 

yang menciptakan dan menghancurkan suatu tatanan  

hukum, sama ketika hukum beranggapan bahwa sumber 

hukum  selalu  berasal  dari  masyarakat  dan  kembali  

berpulang  masyarakat.  Hukum  yang diciptakan selalu 

untuk  masyarakat,  yang menjalani hukum tersebutpun 

adalah  masyarakat, serta dampak yang dihasilkan 

tentunya akan kembali ke masyarakat. 

Interaksi  sosial bahwasanya menjadi kebutuhan bersama 

pada Sosiologi maupun hukum melihat interaksi sebagai 
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pola perilaku maupun tindakan yang memiliki arti 

tertentu, setiap  tindakan yang memiliki arti bagi Sosiologi 

adalah tindakan sosial sementara setiap tindakan yang 

melahirkan konsekuensi bagi orang lain juga suatu 

tindakan hukum. Walaupun digolongkan ke dalam 

bilangan ilmu pengetahuan sosial, namun akhir-akhir ini  

hasil  kajian  Sosiologi Hukum  tersebut mulai  banyak 

dirujuk  juga oleh  para  ahli  hukum. Kini banyak ahli 

hukum yang tidak sekedar berbicara tentang suatu 

aturan hukum saja, akan tetapi juga mulai merasa perlu 

mengetahui sejauhmana berlakunya aturan hukum 

berpengaruh pada terselenggaranya kehidupan  

bermasyarakat yang teratur dan tertib.  Kajian  seperti  itu  

memberikan  kesempatan  luas  kepada  para  ahli  hukum  

untuk menjelajahi alam pengetahuan yang lebih bersifat 

kontekstual daripada yang  terlalu  sempit dan tekstual.  

Sosiologi  Hukum  harus diakui dan dimasukkan sebagai 

bagian dari ilmu hukum, termasuk beberapa teoretisi 

hukum di Negeri Belanda seperti Meuwissen dan Brugink 

(Match Day 199:25). Objektifikasi antara kedua  disiplin 

tersebut  hanya bisa dipahami ketika  aktor maupun 

institusi  mau  menempatkan  kebutuhan  pemahaman  

pada  tataran  yang  konstruktif,  tidak serta-merta ada 

hegemoni suatu disiplin kepada disipin lain.  Pada  

Hakekatnya, sangat  sulit  dipahami  bahwa  Sosiologi  dan  

Hukum dapat dipersatukan,  karena  para  ahli  hukum  

semata-mata  memperhatikan  masalah quid  juris, 

sedang  para  ahli  sosiologi  mempunyai  tugas  untuk  

menguraikan quid  facti  dalam  arti mengembalikan  

fakta-fakta  sosial  kepada  kekuatan  hubungan-

hubungan Inilah  yang menyebabkan  kegelisahan  

banyak  ahli  hukum menanyakan apakah  Sosiologi  

Hukum  tidak  bermaksud  menghancurkan  semua  

hukum  sebagai  norma, sebagai suatu asa untuk 

mengatur fakta-fakta, sebagai suatu penilaian.   Itu  pula  

sebabnya  sebagian  ahli  Sosiologi  tidak  membenarkan  
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adanya  Sosiologi Hukum.  Mereka  khawatir,  melalui  

Sosiologi  Hukum  akan  dihidupkan  kembali  penilaian-

penilaian baik-buruk (value judgement 1999:22). Karena 

tugas Sosiologi mempersatukan apa yang dipecah-pecah 

secara sewenang-wenang oleh ilmu-ilmu sosial, selain  itu 

para ahli  Sosiologi menegaskan ketidak mungkinan 

mengasingkan  hukum dari keseluruhan kenyataan  

sosial, dipandang sebagai  suatu  totalitas yang tak 

terbinasakan (Johnson, 1994;10). sosiologi mencoba 

melihat objek-objek  kajiannya dengan  kacamata  

penglihatan Artinya ia hanya  hendak mengetahui  dan  

memahami ihwal  nyata objeknya itu, tanpa memberikan 

penilaian apa-apa tentang baik buruknya. Dari kacamata 

itu Sosiologi  dan  Sosiologi  Hukum  “hanya”  akan  

memberikan  keadaan  kualitas  dan/atau kuantitas  

objeknya  sebagaimana  “apa  adanya” (Wignjosoebroto. 

2002).

Kegunaan Mempelajari Sosiologi Hukum  

Sosiologi  Hukum  berusaha  juga  menyelidiki  pola-pola  

dan  simbol-simbol hukum, yakni  makna-makna hukum  

yang berlaku  berdasarkan pengalaman  di suatu 

kelompok  dan  dalam  satu  masa  tertentu,  dan  

berusaha  membangun  simbol-simbol  itu berdasarkan  

sistimatika.  Dengan  demikian,  perlu  juga  kiranya  

mengetahui  apa  saja  yang disimbolkan,  yang  berarti  

berupaya  mengamati  kembali  segala  sesuatu  yang  

mereka nyatakan dan menganalisa segala sesuatu yang 

mereka sembunyikan. Inilah tugas Sosiologi Hukum,  

selain  itu  kriteria-kriteria  yang digunakan  

mengabstraksikan  makna-makna simbol yang  normatif,  

yang  lepas  sepenuhnya  dari  kenyataan  hukum,  

maupun  asas-asas  yang mengilhami tersusunya suatu 

sistem bersifat khusus dari makna-makna yang dibangun 
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oleh ilmu hukum, tidak dapat terselenggara kecuali 

dengan dukungan Sosiologi Hukum (Johnson, 1994;17). 

Manfaat mempelajari sosiologi hukum ialah mampu mere-

presentasikan kajian ilmu pengetahuan sosial yang 

mengkaji serta mempelajari hukum dalam ruang lingkup 

sosial. Banyak manfaat mempelajari ilmu pengetahuan 

sosiologi hukum karena Pada awalnya banyak yang 

meragukan keberhasilan Hukum dan Sosiologi yang 

dipelajari secara bersama karena keduanya memiliki 

ranah yang berbeda dalam kajiannya. Menyebabkan 

banyak kegelisahan para pakar hukum serta ahli filsafat 

hukum apakah kajian sosiologi hukum dapat 

mengabaikan hukum yang merupakan aturan norma dan 

fakta-fakta dalam sebuah penilaian dalam penyelidikan. 

Dikhawatirkan dengan sosiologi hukum akan 

menguatkan kembali penilaian mengenai baik dan 

buruknya suatu kasus berdasarkan dengan pengamatan 

penemuan fakta-fakta sosial yang ada di masyarakat. 

Meskipun awalnya banyak pro dan kontra pada dasarnya 

sosiologi hukum merupakan pusat dari ilmu sosial yang 

menyatukan dua pendekatan yakni pendekatan hukum 

dan pendekatan sosiologi. Kajian objek nya meliputi 

lembaga (instansi), masyarakat dan interaksi. 

Mengaktualisasikan pola perilaku dalam masyarakat atas 

efek dari gejala hukum yang muncul dan terlihat pada 

kehidupan masyarakat dimana merupakan hubungan 

bolak balik antara hukum dengan berbagai gejala sosial.: 

1. Sebagai Kajian Pembangunan agar mampu dijadikan 

sebagai kajian pembangunan masyarakat maupun 

lingkungan. Dengan pendekatan ilmu sosiologi, maka 

pembangunan yang dilakukan manusia ke manusia 

akan lebih memberikan dampak signifikan yang lebih 

baik. Selain itu, dampak negatif dari pembangunan 

juga dapat ditekan sehingga masyarakat dapat 

menerima manfaatnya secara lebih maksimal. 
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2. Kajian Pola Kesehatan Masyarakat agar dapat menjadi 

bahan kajian mengenai pola kesehatan masyarakat. 

Melalui ilmu sosiologi, pola kebiasaan hingga asal 

mula penyakit dapat ditemukan dengan cukup 

mudah. Hal ini tentu dapat meningkatkan 

kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai 

kemungkinan yang dapat terjadi mengenai masalah 

kesehatan dan kebiasaan sehari-hari. 

3. Meningkatkan Kemampuan Adaptasi Masyarakat agar 

dapat meningkatkan kemampuan adaptasi 

masyarakat. Sosiologi yang mengungkap struktur 

hingga ciri-ciri sosial di dalam suatu masyarakat 

dapat menentukan sikap masyarakat itu sendiri 

tatkala berhadapan dengan lingkungan baru. Dengan 

sosiologi, sikap serta karakteristik masyarakat dapat 

menjadi lebih tertata. 

4. Mendukung Proses Perumusan Kebijakan mampu 

menghasilkan output berupa rekomendasi hasil 

penelitian dan sebagainya. Rekomendasi inilah yang 

lantas dapat dijadikan sebagai tolok ukur pembuatan 

kebijakan pemerintah demi mencapai kesejahteraan 

bersama. 

Pentingnya sosiologi terletak pada kenyataan bahwa itu 

adalah satu-satunya subjek di mana pengetahuan yang 

tepat tentang semua aspek masalah masyarakat tersedia. 

Hal ini membuat sosiologi sangat membantu pekerjaan 

sosial karena ia menyoroti struktur masyarakat yang 

sebenarnya dan faktor-faktor yang bertanggung jawab 

atas perkembangannya. Ini memberikan penjelasan 

tentang fakta-fakta yang menjadi dasar perumusan 

tindakan perbaikan. Oleh karena itu, penyelidikan 

sosiologis bukan sekadar pengejaran intelektual, tetapi 

merupakan disiplin ilmiah yang terdefinisi dengan baik 

yang didedikasikan untuk mempelajari sebab-akibat dan 

evolusi masyarakat. 
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Pendahuluan 

Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin 

intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki 

kesamaan ruang lingkup; metode, kajian, objek dan sifat 

sosiologi hukum. Namun dalam tujuan dan metodenya 

sama sekali berbeda. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu 

memfokuskan pada studi ilmah terhadap fenomena sosial. 

perhatian utamanya ialah masalah preskriptif dan teknis. 

Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah 

terhadap fenomena sosial (Cotterrel, 2016). Meskipun 

demikian, kedua disiplin ilmu tersebut memfokuskan 

pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari 

hubungan-hubungan sosial. Sosiologi hukum dalam 

pohon ilmu hukum merupakan cabang yang termuda dan 

dalam usianya yang muda itu tampak pada hasil-hasilnya 

yang hingga kini masih sedikit. Pada bagian ini akan 

dibahas mengenai objek, sifat, karakter dan metode kajian 

sosiologi hukum. 
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Objek Kajian Sosiologi Hukum 

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan 

yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum 

dengan gejala sosial lainnya. Brade Meyer 

mengelompokkan kajiannya menjadi sociology of the law, 

sociology in the law; dan gejala sosial lainnya. Sociology of 

the law menjadikan hukum sebagai pusat penelitian 

secara sosiologis yakni seperti halnya sosiologi meneliti 

suatu kelompok kecil dalam masyarakat (Pramono, 2020). 

Penelitiannya bertujuan untuk menggambarkan 

pentingnya arti dan proses internal berlakunya hukum 

dalam masyarakat. sociology in the law berfungsi untuk 

memudahkan proses berlakunya atau fungsi hukum 

dalam masyarakat yang selalu dibantu oleh pengetahuan 

atau disiplin ilmu sosial lainnya. Gejala sosial 

menguraikan bahwa sosiologi hukum bukan 

mempersoalkan penelitian secara normatif (das sollen) 

tetapi juga mempersoalkan analisa normatif dalam rangka 

mengukur efektifitas pelaksanaan hukum dalam 

masyarakat agar tujuan hukum untuk memperoleh 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian dapat tercapai. 

Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada 

studi ilmiah terhadap fenomena sosial, perhatian 

utamanya adalah masalah preskripsi dan teknis. Sosiologi 

memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena 

sosial, perhatian utamanya adalah masalah eksplanatif 

dan deskriptif. Fokus kajian kedua disiplin ilmu ini sama 

yaitu bentuk hubungan sosial yang berasal dari budaya 

dan kegiatan dalam masyarakat. hukum adalah hasil 

karya praktis dari kontrol sistematik terhadap hubungan 

dan institusi sosial, sedangkan sosiologi adalah suatu 

bidang ilmiah yang berusaha menemukan pengetahuan 

sistematis tentangnya (Roger Cotterell, 2012). 
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Sosiologi berkaitan dengan masalah nilai dan ideologi 

yang menjadi landasan penataan struktur dasar dalam 

masyarakat yang banyak terkandung dalam hukum, 

sedangkan hukum sebagai kumpulan peraturan 

substantif, serta di dalamnya terdapat prinsip prosedural 

yang menjadi pedoman. Obyek penyelidikan sosiologi 

adalah segala gejala pergaulan hidup manusia. 

Sedangkan ilmu-ilmu sosial lainnya mempelajari gejala 

masyarakat tertentu; hukum, agama, kesenian, 

kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sosiologi hendak 

menguraikan simpul hubungan antara gejala-gejala itu 

semua. Hukum juga mengambil tempat dalam sosiologi, 

akan tetapi hanya dipandang dalam hubungan gejala-

gejala masyarakat lainnya. Sebaliknya sosiologi hukum 

menggunakan hukum sebagai titik pusat 

penyelidikannya. Dengan berpangkal pada norma-norma 

yang diuraikan dalam undang-undang, keputusan-

keputusan pemerintah, peraturan-peraturan, kontrak, 

keputusan-keputusan hakim, tulisan-tulisan yang 

bersifat yuridis, dan dalam sumber-sumber yang lain, 

sosiologi hukum menyelidiki adakah dan sampai di 

manakah norma-norma tersebut dengan sungguh 

diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata 

lain, sampai di manakah kehidupan seseorang dalam 

masyarakat mengikutinya atau menyimpang 

daripadanya, dengan maksud mencapai pencatatan 

tentang aturan-aturan hukum yang sebagai kenyataan 

diikuti dalam pergaulan masyarakat. 

Sosiologi hukum, mempunyai objek kajian fenomena 

hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa 

Roscou Pound menunjukkan studi sosiologi hukum 

sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum 

sebagai alat pengendalian sosial. Sementara Llyod, 

memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu 

deskriptif, yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal 

ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-
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tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk 

sistem sosial dan alat untuk mengendalikan serat 

mengubah sistem itu (Shalihah, 2017). 

Sosiologi dan hukum memang berbeda apabila dilihat dari 

sisi perbedaannya namun sosiologi dan hukum juga sama 

apabila ditinjau dari kesamaannya. Objek formalnya 

memang berbeda, namun apabila meninjau objek 

materialnya adalah sama, yakni keduanya berobjek 

manusia (Prakoso, 2017). 

Sosiologi hukum merupakan cabang dari ilmu sosiologi 

terpenting yang masih mencari jati dirinya sebagai bagian 

dari pohon ilmu pengetahuan, sehingga perumusan 

tentang objek kajiannya sampai sekarang belum diperoleh 

kesepakatan oleh karena sosiologi hukum belum memiliki 

batas yang jelas objek kajiannya. Yesmil Anwar membagi 

objek kajian sosiologi menjadi dua bagian yaitu : 

1. Mengkaji hukum dalam wujudnya (government social 

control). Dalam hal ini sosiologi hukum mengkaji 

seperangkat norma khusus yang berlaku serta 

dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

2. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang 

berusaha membentuk warga masyarakat sebagai 

makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari 

eksistensinya sebagai norma sosial yang ada di dalam 

masyarakat (Anwar, 2008). 

Selanjutnya Menurut Soemanto, obyek studi sosiologi 

hukum menyangkut aspek-aspek sebagai berikut:  

1. Perilaku individu sebagai realitas sosial yang 

menggambarkan respon terhadap aturan-aturan 

(norma) yang ada di dalam masyarakat.  

2. Sosialisasi.  
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3. Stratifikasi sosial yang terjadi akibat dari penerapan 

hukum.  

4. Struktur hukum, misalnya organisasi, birokrasi dan 

birokratisasi, profesi dan profesionalisasi hukum 

maupun peradilan.  

5. Hukum sebagai institusi sosial memiliki hubungan 

antara perubahan sosial dan perubahan hukum serta 

pendayagunaannya.  

6. Hukum dan perubahan sosial yang direalisasikan 

secara efektif.  

7. Makna dan pemberian makna terhadap hukum 

(hukum sebagai simbol) oleh para pelaku di 

masyarakat.  

8. Proses pemaknaan hukum dalam interaksi sosial 

secara bebas dan terarah (Soemanto, 2008). 

Pengertian hukum memiliki ruang lingkup yang luas, juga 

memberi corak dan ruang lingkup studi tentang ilmu 

hukum dan sosiologi hukum. Hukum kebiasaan dan 

hukum positif menunjukkan realitas hukum yang bekerja 

dan berhubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu 

sosiologi hukum memiliki ruang lingkup kajian yang 

terdapat dalam kedua jenis hukum tersebut. Sosiologi 

hukum tidak saja berhubungan dengan aturan sosial, 

aturan hukum positif beserta aktivitas kelembagaannya 

namun meliputi keduanya, dan lebih-lebih menyangkut 

seluruh kehidupan masyarakat yang terkait dengan 

pemberlakuan aturan hukum terhadap tindakan, 

interaksi sosial, hasil yang dicapai serta implikasinya bagi 

kehidupan masyarakat.  

Objek studi sosiologi hukum meliputi perilaku sebagai 

realitas respons masyarakat terhadap pemberlakuan 

hukum. Hal tersebut berhubungan dengan sosialisasi, 

stratifikasi sosial, sistem sosial, perubahan dan 
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pendayagunaannya, dan proses pemaknaan simbol 

hukum dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari.

Sifat Sosiologi Hukum 

Pengajaran ilmu hukum pada umumnya lebih 

menekankan pada sifat preskriptifnya, yaitu memberikan 

pengetahuan tentang apa hukumnya bagi suatu kejadian 

tertentu, serta bagaimana mengoperasikan peraturan-

peraturan hukum. Kecuali tampak normatifnya, hukum 

juga mempunyai “sisi yang lain” yaitu tampak 

kenyataannya, yang dimaksud di sini adalah bukan 

kenyataan dalam bentuk pasal peraturan perundang-

undangan, melainkan sebagaimana hukum itu dijalankan 

sehari-hari. Apabila hendak mengamati dan mempelajari 

hukum dalam tampaknya yang demikian itu, maka harus 

keluar dari batas-batas aturan hukum kemudian 

mengamati praktik hukum atau dengan perkataan lain 

adalah hukum sebagaimana dijalankan oleh orang-orang 

di dalam masyarakat. Sosiologi hukumlah ilmu yang 

mempelajari fenomena hukum dari sisinya yang demikian 

itu.

Karakteristik Sosiologi Hukum  

Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena 

hukum  di dalam masyarakat dalam mewujudkan : 

deskripsi, penjelasan, pengungkapan (revealing) dan 

prediksi. Lebih lanjut karakteristik sosiologi hukum dapat 

dijelaskan sebagai berikut (Zainuddin Ali, 2008) : 

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan 

deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Apabila 

praktik-praktik itu dibeda-bedakan ke dalam 

pembuatan undang-undang, penerapan dalam 

pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana 
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praktik yang terjadi pada masing-masing bidang 

kegiatan hukum tersebut. 

2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan: 

mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam 

kehidupan sosial masyarakat itu sendiri, sebab-

sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar 

belakangnya dan sebagainya. Mempelajari sosiologi 

hukum adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam 

bidang hukum sehingga mampu mengungkapkannya. 

Tingkah laku dimaksud memiliki dua segi yaitu 

eksternal dan internal. Oleh karena itu, sosiologi 

hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang 

tampak dari luar saja, melainkan ingin juga 

memperoleh penjelasan yang bersifat internal yaitu 

meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila 

disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum 

tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai 

dengan hukum dan yang menyimpang, kedua-duanya 

diungkapkan sama sebagai objek pengamatan 

penyelidikan ilmu ini. 

3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan 

empiris dari suatu peraturan atau pernyataan 

hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum 

yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan 

masyarakat tertentu. Pernyataan yang khas “apakah 

kenyataan memang seperti tertera pada bunyi 

peraturan itu?” bagaimana dalam  kenyataannya 

peraturan hukum itu? Perbedaan yang besar antara 

pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan 

yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan 

yang pertama menerima apa saja yang tertera pada 

peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa 

mengujinya dengan data empiris. 

4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap 

hukum. Tingkah laku yang menaati hukum, sama-
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sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia 

tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. 

Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan 

penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. 

Pendekatan yang demikian ini seringkali 

menimbulkan kesalahpahaman, seolah-olah sosiologi 

hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang 

menyimpang atau melanggar hukum. Sosiologi 

hukum tidak memberikan penilaian, melainkan 

mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan 

bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap 

fenomena hukum yang nyata. 

Keempat karakteristik objek studi sosiologi hukum yang 

telah diungkapkan diatas merupakan pengetahuan kunci 

kepada setiap orang yang berminat untuk melakukan 

penyelidikan dalam studi dimaksud. Metode penyelidikan 

hukum dalam bentuk tersebut menempatkan setiap orang 

berada di tengah-tengah studi sosiologi hukum. Apapun 

objek yang dipelajarinya, apabila ingin menggunakan 

pendekatan seperti disebutkan diatas, maka ia sedang 

melakukan kegiatan di bidang sosiologi hukum. Beberapa 

objek yang menjadi kajian sosiologi hukum adalah sebagai 

berikut :  

1. Sosiologi hukum mempelajari pengorganisasian sosial 

hukum 

 Objek sasarannya adalah badan/organ yang terlibat 

dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan hukum. 

Misalnya pembuatan undang-undang pengadilan, 

polisi, advokat dan sebagainya. Pada waktu 

mempelajari pembuatan undang-undang, maka 

perhatiannya dapat tertarik pada komposisi dari 

badan perundang-undangan, misalnya usia para 

anggotanya, pendidikannya, latar belakang sosialnya, 

dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut memperoleh 

perhatian oleh karena pembuatan undang-undang 
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dilihat sebagai manifestasi dari perilaku manusia. 

Oleh karena itu faktor-faktor tersebut di atas dianggap 

penting untuk dapat menjelaskan tentang mengapa 

hasil kerja dari pembuat undang-undang itu adalah 

seperti sekarang. Dalam sosiologi hukum ada 

anggapan bahwa undang-undang itu tidak 

sepenuhnya netral, apalagi yang dibuat dalam 

masyarakat modern yang kompleks dan menjadi 

tugas sosiologi hukum untuk menelusuri dan 

menjelaskan duduk persoalannya serta faktor-faktor 

apa yang menyebabkan keadaannya menjadi 

demikian itu.  

2. Sosiologi hukum perundang-undangan akan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda 

sekali dengan studi hukum normatif. Pertanyaan yang 

karakteristik adalah misalnya seberapa besarkah 

efektivitas dari peraturan-peraturan hukum tertentu? 

Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

peraturan-peraturan hukum tertentu? Apakah 

sebabnya orang patuh kepada hukum? Manakah 

golongan-golongan yang diuntungkan dan golongan-

golongan yang dirugikan dengan dikeluarkan undang-

undang tertentu? Apakah benar bahwa undang-

undang perburuhan melindungi buruh? Seberapa 

besarkah perlindungannya? Dalam hal-hal apakah 

yang melindungi buruh? Dengan memberikan contoh-

contoh dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

demikian itu dapat diketahui tentang apakah yang 

sebenarnya yang menjadi perhatian dan objek 

penelitian sosiologi hukum.  

3. Sosiologi hukum umumnya dimulai dengan sikap 

kecurigaan intelektual, yaitu tidak mau begitu saja 

mempercayai dan menerima pernyataan-pernyataan 

hukum, apakah itu dalam bentuk peraturan ataukah 

keputusan-keputusan pengadilan. Sosiologi hukum, 
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misalnya tidak menerima begitu saja bahwa hukum 

itu bertujuan untuk menyelesaikan konflik. 

Pertanyaan kritis yang datang dari sosiologi hukum 

adalah: Apakah hukum itu sendiri tidak mungkin 

pula menyimpan dan menimbulkan konflik? Studi-

studi sosiologis pada suatu ketika dapat menyingkap 

bahwa suatu peraturan yang berisi penyelesaian 

konflik, namun yang sesungguhnya bersifat semu, di 

kemudian hari malah dapat meledakkan suatu konflik 

baru. 

4. Perspektif organisasi dari sosiologi hukum juga 

menyingkapkan bahwa sekalipun hukum itu 

menyediakan janji-janji kepada orang-orang tertentu, 

janji-janji itu lebih dapat dinikmati oleh kelompok 

orang yang mampu mengorganisasikan dirinya secara 

baik. Dengan demikian antara hukum dan 

pengorganisasian sosial terdapat suatu hubungan 

tertentu. Schuyt mengatakan bahwa kemampuan 

untuk mengorganisasikan diri yang demikian itu 

ternyata bergantung pula pada beberapa faktor, 

misalnya prestige sosial dari suatu kelompok. 

Pengorganisasian sosial dari hukum oleh badan-badan 

yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum 

untuk merealisasikan haknya yang diberikan/dijanjikan 

oleh hukum dari segi sosiologi hukum.  

1. Pengadilan.  

 Pengadilan dipelajari oleh sosiologi hukum sebagai 

suatu institusi yang menghimpun beberapa macam 

pekerjaan, menghimpun hakim-hakim yang 

mempunyai kecenderungan berbagai macam. 

Dipelajari pula dampak-dampak keputusan 

pengadilan terhadap masyarakat. Pada waktu 

dibicarakan mengenai aliran behaviouristic serta 

metode yang dipakainya, sudah ditunjukkan 
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mengenai apa yang sebetulnya dapat dilakukan oleh 

ahli sosiologi hukum dalam mempelajari pengadilan 

ini. Sosiologi hukum yang memverifikasikan 

pengadilan dan hakim ke dalam perilaku manusia, 

senantiasa berusaha untuk menemukan alasan-

alasan di belakang suatu keputusan, khususnya 

alasan yang bersifat perilaku. Pendidikan, pergaulan, 

asal-usul sosial para hakim merupakan variabel-

variabel yang dicoba dilihat kaitannya dengan 

perilaku jabatan hakim.57  

2. Kepolisian.  

 Polisi merupakan salah satu di antara objek studi 

sosiologi hukum yang menarik, karena bidang kerja 

polisi memberikan kesempatan yang sangat luas bagi 

metode pendekatan interpretative. Pada satu pihak 

polisi dituntut untuk menjalankan hukum -yang 

berarti terikat yang sangat ketat kepada prosedur-

prosedur hukum- sedangkan di pihak lain, polisi 

harus menjaga ketertiban masyarakat. Di sini perlu 

disampaikan bahwa antara hukum dengan ketertiban 

tidak selalu dapat sejalan, sebab yang satu 

mendasarkan pada legitimasinya pada peraturan 

sedangkan yang lain mendasarkan pada 

pertimbangan sosiologis. Dari pandangan sosiologi 

hukum, polisi adalah sekaligus hakim dan jaksa dan 

bahkan dapat juga menjadi pembuat undang-undang. 

Dalam diri polisi, hukum secara langsung dihadapkan 

kepada masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut. 

Dalam kedudukan yang demikian itulah polisi dapat 

menjadi hakim dan sebagainya secara sekaligus, 

sekalipun semua itu barang tentu hanya dalam garis-

garis besarnya saja. Pekerjaan polisi adalah melayani 

masyarakat, tetapi dengan cara mendisiplinkan 

masyarakat, hal ini adalah 2 (dua) yang bertentangan 

satu sama lain. Oleh karena adanya konflik-konflik 
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dalam pekerjaan polisi itulah bidang kepolisian 

merupakan bahan garapan yang sangat menarik bagi 

sosiologi hukum. Polisi yang harus mendisiplinkan 

masyarakat itu mengembangkan suatu kultur profesi 

dan organisasi tersendiri. Kultur yang demikian itu 

terbentuk antara lain karena pekerjaannya banyak 

dihadapkan kepada resiko bahaya, bahkan sampai 

kepada ancaman terhadap nyawanya sendiri. Oleh 

karena itu polisi membentuk suatu solidaritas 

kelompok yang kuat untuk menghadapi ancaman 

bahaya-bahaya yang demikian itu. Keadaan ini 

sekaligus menciptakan kepribadian polisi yang 

memandang masyarakat ini dengan dasar kecurigaan. 

Masyarakat itu dipandangnya dalam kategori 

stereotipis, yaitu ke dalam kelompok jahat dan 

kelompok tidak jahat. Dengan demikian sebenarnya 

polisi telah menciptakan isolasi sosialnya sendiri. 

Bagaimana pun itu sebenarnya adalah kelanjutan 

dari sifat pekerjaan yang diembannya.  

3. Advokat.  

 Bidang advokat, bagi sosiologi hukum juga 

merupakan bahan studi yang mengamati 

pengorganisasian sosial dari hukum. Apakah 

sesungguhnya yang dapat diharapkan dari advokat 

ini? Untuk sebagian advokat sebagai pejuang hukum, 

sedangkan untuk sebagian yang lain advokat adalah 

pengusaha, yaitu seorang yang menjalankan advokat 

secara komersial. Keduanya mengandung tuntutan 

yang berbeda. Sebagai pejuang, advokat akan 

berpegang pada idealisme dan berusaha untuk 

membela moral keadilan dari kliennya. Oleh karena 

dalam hal ini advokat harus berhadapan dengan 

hakim dan jaksa, maka advokat seolah-olah berdiri di 

tengah-tengah untuk mempertahankan kliennya. 

Gambaran stereotipis ini menjadi lain, apabila 
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membicarakan advokat sebagai suatu usaha 

komersial. Ke dalam pengertian komersial ini 

termasuk kebutuhan untuk memelihara 

kelangsungan praktik sang advokat. Apabila advokat 

berharap akan dapat mempertahankan profesinya 

dalam jangka lama, maka  harus berusaha 

memelihara semacam hubungan baik dengan tim 

pengadilan. 

Metode Kajian Sosiologi Hukum 

Fenomena hukum dikaji oleh sosiologi hukum dalam 

wujudnya. Lebih jelas L.B. Curzon menuliskan;.....Roscoe 

Pound refers to this study as “sociology proper” based on a 

concept of law as one of the means of social control. Llyod 

writes of it as essentially a descriptive science employing 

empirical techniques. It is concerned with an examination of 

what the law sets about its task in the way it does. It views 

law as the product of a social system and as a means of 

controlling and changing that system ....dituliskan oleh L.B. 

Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan studi 

sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada 

konsep hukum sebagai alat pengendali sosial. Sementara 

Llyod memandang sosiologi hukum sebagai ilmu 

deskriptif yang memanfaatkan teknik-teknik empiris. Hal 

ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-

tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk 

sistem sosial dan alat untuk mengendalikan serta 

mengubah sistem itu.  

Dari uraian tersebut L.B. Curzon lebih memandang 

penggunaan istilah legal sociology untuk menunjuk studi 

spesifik tentang situasi-situasi, aturan-aturan hukum itu 

beroperasi, serta perilaku yang dihasilkannya. Dari hal ini 

dapat dibedakan antara sosiologi hukum dengan ilmu 

hukum normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu 

hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian law in 
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books, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada 

law in action. Ilmu hukum normatif lebih bersifat 

preskriptif, sosiologi hukum lebih menggunakan 

pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. 

Jurisprudentie model/kajian hukum lebih memfokuskan 

kepada produk kebijakan atau produk aturan, sedangkan 

dalam sociological model lebih mengarah kepada struktur 

sosial. Sociological model ini lebih kritis dan lebih 

mengarah kepada ilmu hukum yang sebenarnya. Lebih 

jauh Donald Black menjelaskan apa yang menjadi fokus 

dan proses dari sociological model. Dapat diketahui, 

bahwa apa yang menjadi perhatian sociological model 

bukanlah peraturan yang mengandung muatan abstrak 

dan stereotipe melainkan apa yang teramati dalam 

kenyataan. Dengan demikian, hukum adalah hukum dan 

bukan peraturannya yang mengatakan demikian.  

Karena Sosiologi Hukum adalah cabang khusus Sosiologi, 

maka metode kajian yang dikembangkan adalah metode 

yang telah dilazimkan dalam Sosiologi itu. Sebagaimana 

diketahui, sosiologi mencoba melihat objek-objek 

kajiannya dengan kacamata penglihatan deskriptif. 

Artinya, ia pertama-tama hanya hendak mengetahui dan 

memahami ihwal nyata objeknya itu, tanpa memberikan 

penilaian apa-apa tentang baik buruknya. Dari kacamata 

itu Sosiologi dan Sosiologi Hukum “hanya” akan 

memberikan keadaan kualitas dan/atau kuantitas 

objeknya sebagaimana “apa adanya”. Sosiologi hanya 

akan mempertanyakan apakah kualitas tertentu ada atau 

tak ada dalam objek yang tengah diteliti itu; dan kalau 

ada, berapa besarnya kuantitasnya itu? (Wignjosoebroto, 

2002). 

Sesungguhnya, Sosiologi Hukum berusaha juga 

menyelidiki pola-pola dan simbol-simbol hukum, yakni 

makna-makna hukum yang berlaku berdasarkan 

pengalaman di suatu kelompok dan dalam satu masa 
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tertentu, dan berusaha membangun simbol-simbol itu 

berdasarkan sistimatika. Dengan demikian, perlu juga 

kiranya mengetahui apa saja yang disimbolkan, yang 

berarti berupaya mengamati kembali segala sesuatu yang 

mereka nyatakan dan menganalisa segala sesuatu yang 

mereka sembunyikan. Inilah tugas Sosiologi Hukum, 

selain itu kriteria-kriteria yang digunakan 

mengabstraksikan makna-makna simbol yang normatif, 

yang lepas sepenuhnya dari kenyataan hukum, maupun 

asas-asas yang mengilhami tersusunnya suatu sistem 

bersifat khusus dari makna-makna yang dibangun oleh 

ilmu hukum, tidak dapat terselenggara kecuali dengan 

dukungan Sosiologi Hukum (Johnson, Alvin S; Simamora, 

2004). 
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Masalah yang Disorot 

Meskipun pada hakikatnya sosiologi hukum secara relatif 

masih muda usianya dan tergolong baru bagi Indonesia 

sehingga belumlah tercipta lapangan kerja yang tandas 

dan tertentu. Namun, apa yang telah dicapai hingga 

kontemporer, lazimnya merupakan refleksi dari hasil 

karya dan pemikiran ahli yang memusatkan atensinya 

pada sosiologi hukum. Mereka mengarahkan pada 

sosiologi hukum lantaran kepentingan-kepentingan yang 

bersifat teoretis atau musabab mereka memperoleh 

pendidikan, baik dalam bidang sosiologi ataupun ilmu 

hukum maupun karena mereka memang mengkhususkan 

diri dalam penelitian sosiologis terhadap hukum. Dari 

ihwal tersebut lantas dapat ditarik beberapa problematika 

yang pada galibnya senantiasa mendapat sorotan dari 

para ahli sosiologi hukum (Soekanto, 2012: 13-20), yakni: 

1. Hukum dan Sistem Sosial Masyarakat 

 Pada hakikatnya, ihwal ini merupakan objek yang 

menyeluruh dari sosiologi hukum, oleh karena tak 
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ada keragu-raguan lagi bahwa suatu sistem hukum 

adalah refleksi dari sistem sosial di mana sistem 

hukum tadi merupakan fragmennya. Walakin 

problematiknya tak segampang itu lantaran perlu 

diteliti dalam konstelasi-konstelasi apa dan dengan 

mekanisme-mekanisme yang bagaimana sistem sosial 

menghegemoni suatu sistem hukum sebagai 

subsistemnya dan sampai sejauh manakah proses 

pengaruh-mempengaruhi tersebut bersifat timbal 

balik. Sebagai amsal, apakah sistem kewarisan dalam 

suatu masyarakat senantiasa memengaruhi sistem 

hukum kewarisannya. Syahdan timbul persoalan, 

apakah dengan mengintroduksikan dan 

mengimplementasikan suatu sistem hukum 

kewarisan yang baru, sistem kewarisan yang lama 

akan dapat diubah. Problem-problem semacam itu 

merupakan ihwal penting yang dihadapi oleh sosiologi 

hukum aksentuasinya sebab bagaimanapun jua, 

hukum tak dapat dilepaskan dari sistem sosial suatu 

masyarakat. 

2. Persamaan-Persamaan dan Perbedaan-Perbedaan 

Sistem-Sistem Hukum 

 Penelitian di bidang ini signifikan bagi suatu ilmu 

perbandingan serta untuk dapat mengetahui apakah 

memang terdapat konsep-konsep hukum yang 

universal dan apakah disparitas-disparitas yang ada 

merupakan suatu deviasi dari konsep-konsep yang 

universal, oleh lantaran kebutuhan masyarakat 

setempat memang menghendakinya. Penelitian 

perbandingan ini tidak perlu dilakukan dengan cara 

membanding-bandingkan beberapa masyarakat yang 

berbeda, walakin dapat pula diadakan penelitian 

terhadap sistem-sistem hukum yang berlaku dalam 

satu masyarakat yang terdiri dari pelbagai sistem 

sosial dengan masing-masing hukumnya. Sebagai 
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amsal, di Indonesia dapat dilakukan penelitian 

perbandingan terhadap sistem-sistem yang berlaku di 

pelbagai daerah dan yang didukung oleh suku-suku 

bangsa yang berlainan. 

3. Sifat Sistem Hukum yang Dualistis 

 Baik hukum substantif maupun hukum ajektif, di 

satu pihak berisikan ketentuan-ketentuan tentang 

bagaimana manusia akan dapat menjalankan serta 

mengembangkan hak-haknya, mempertahankan hak-

haknya, membentangkan kesamaan derajat manusia, 

menjamin kesejahteraannya dan seterusnya. Walakin 

di lain pihak, hukum dapat menjadi alat nan ampuh 

untuk mengendalikan warga masyarakat atau dapat 

dijadikan sarana oleh sebagian kecil anggota 

masyarakat yang menamakan dirinya sebagai 

penguasa, guna mempertahankan kedudukan sosial-

politik-ekonominya yang lebih tinggi dari fragmen 

terbesar warga-warga masyarakat. Hukum kapabel 

menjadi alat yang potensial bagi pemerintahan yang 

bersifat tiranis. Dus sampai batas-batas tertentu, 

substansi hukum dapat diinterpretasikan dari segi 

maksud penggunaan hukum tersebut. 

4. Hukum dan Kekuasaan 

 Ditinjau dari sudut ilmu politik, hukum merupakan 

suatu sarana dari elite yang memegang kekuasaan 

dan sedikit banyak dipergunakan sebagai alat untuk 

mempertahankan kekuasaan atau guna menambah 

serta mengembangkannya. Secara sosiologis, elite 

tersebut merupakan golongan kecil dalam masyarakat 

yang mempunyai kedudukan yang tinggi atawa 

tertinggi dalam masyarakat dan galibnya berasal dari 

lapisan atas atau menengah atas. Artinya, baik-

buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur 

dengan kegunaannya untuk mencapai tujuan yang 
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sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat 

tersebut lebih dahulu. Ihwal ini merupakan suatu 

unsur yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang 

tertib dan bahkan bagi setiap bentuk organisasi yang 

teratur. Walakin, lantaran sifat dan hakikatnya, 

kekuasaan tersebut supaya dapat berfaedah harus 

ditetapkan ruang lingkup, arah, jua batas-batasnya. 

Untuk itu diperlukan hukum yang ditetapkan oleh 

penguasa itu sendiri yang hendak dipegang dengan 

teguh.  

 Apabila kita berpegang pada pendapat bahwa elite 

dalam masyarakat yang menyusun dan memformat 

hukum, maka timbul pertanyaan, sejauh manakah 

terdapat konsensus pendirian antara elite tersebut 

dengan orang banyak mengenai keadilan, kepastian 

hukum, kesadaran hukum, dan sebagainya? Perihal 

ini juga mempunyai relevansi nan erat dengan gejala 

bahwa secara relatif, apabila orang-orang dari lapisan 

atas masyarakat melanggar suatu kaidah hukum, 

jarang sekali dilakukan tindakan terhadap mereka. 

Dengan diadakannya penelitian terhadapa gejala-

gejala tersebut, sedikit jamak dapat ditelaah sejauh 

mana prinsip negara hukum dapat terejawantah dan 

teraplikasi dalam praktik. 

5. Hukum dan Nilai-Nilai Sosial Budaya 

 Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak 

terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu 

masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum 

itu merupakan pencerminan dan konkretisasi 

daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku 

dalam masyarakat. Misalnya, Hukum Waris daerah 

Tapanuli menentukan bahwa seorang janda bukanlah 

merupakan ahli waris bagi suaminya karena janda 

dianggap sebagai orang luar (famili suaminya). Garis 

hukum semacam itu merupakan pencerminan dari 
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nilai-nilai sosial budaya dari suatu masyarakat yang 

patrilineal. Hukum Perkawinan Adat di kalangan 

orang Kapauku di Irian Barat (sekarang Papua Barat), 

melarang seorang laki-laki untuk mengawini seorang 

wanita dari klan yang sama dan statusnya termasuk 

satu generasi dengan laki-laki yang bersangkutan. 

Regulasi semacam itu juga merupakan pencerminan 

dari nilai-nilai sosial budaya suatu masyarakat 

patrilineal yang mempertahankan prinsip eksogami 

untuk mempertahankan keutuhan sistem klan. 

(Pospisil dalam Soekanto, 2012: 17). Bahkan dapat 

terjadi bahwa patron-patron kultur tertentu 

memformat pola-pola hukum yang tertentu pula. 

Misalnya, lantaran muskilnya regulasi-regulasi adat 

yang kudu dipenuhi dalam perkawinan, maka kawin 

lari di antara orang-orang Lampung Pepadon 

merupakan suatu kebolehan. 

 Orang-orang yang pernah belajar dan mengetahui apa 

yang dinamakan hukum, pada lazimnya beropini 

bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup 

dalam masyarakat. Perihal ini didasarkan pada opini 

bahwa untuk mengejawantahkan nilai-nilai sosial 

yang dicita-citakan oleh masyarakat diperlukan 

kaidah-kaidah (hukum) sebagai alatnya. Untuk 

mengetahui koherensi antara hukum dengan nilai-

nilai sosial budaya masyarakat Indonesia, perlu 

ditinjau alam pikiran bangsa Indonesia yang 

mayoritas masih tinggal dan hidup di daerah 

pedesaan. Orang Indonesia merasa dirinya sebagai 

fragmen dari alam sekitar dan segala tingkah lakunya. 

Untuk mencapai kebahagiaan hidup, seorang mesti 

beradaptasi dengan tata cara sebagaimana ditetapkan 

oleh alam sekitarnya. Suatu tindakan yang melanggar 

diartikan sebagai sebuah perbuatan yang 

mengganggu ekuilibrium alam. Atas kausa tersebut, 

sanksi-sanksi atas pelanggaran-pelanggaran 
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demikian ditujukan untuk mereparasi keseimbangan 

alam (alam pikiran kosmis). 

 Peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia 

dapat diketahui dari pitutur orang tua yang 

disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke 

generasi berikutnya. Dengan adanya paradigma yang 

demikian, maka tak dapat dihindarkan bahwa hukum 

(adat) dalam bidang-bidang tertentu mempunyai 

tendensi untuk mempertahankan status quo tanpa 

memperhatikan hal-ihwal baru yang menghendaki 

asesmen baru pula.  

 Di samping pandangan hidup yang bersifat kosmis 

tersebut, dikenal juga konfigurasi kerukunan dalam 

pergaulan hidup antar manusia. Wujud kerukunan 

itu berpengaruh jua dalam bidang hukum, amsalnya 

jikalau terjadi suatu sengketa, maka penyelesaiannya 

ditujukan pada kerukunan dari para pihak yang 

berselisih, yang membawa pada suatu kompromi. 

Dalam pergaulan hidup, (Lev dalam Soekanto, 2012: 

18) gatra kerukunan memperlihatkan segi-segi yang 

baik walakin ihwal ini dapat menyebabkan sukar 

tercapainya kepastian hukum.  

 Gambaran di atas berlaku pada kehidupan di masa-

masa lampau, di mana daerah pedesaan sedikit jamak 

masih terasing. Walakin dengan timbulnya kota-kota, 

dengan berlangsungnya urbanisasi, beserta 

berkembangnya alat-alat komunikasi, dan lain 

sebagainya, apakah suasana kehidupan pedesaan 

masih bersih dari pengaruh-pengaruh luar? Apakah 

hasil-hasil karya para sarjana atau ahli hukum adat 

terkemuka atas dasar adat puluhan tahun silam 

masih berlaku sekarang? Ihwal tersebut tentu perlu 

diteliti secara seksama. 
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6. Kepastian Hukum dan Kesebandingan 

 Kepastian hukum dan kesebandingan merupakan 

dua tugas pokok dari hukum. Kendati demikian, 

acapkali kedua tugas tersebut tidak dapat ditetapkan 

sekaligus  secara merata. Perihal tersebut 

ditandaskan pula oleh seorang tokoh Sosiologi, yakni 

Max Weber yang membedakan dari formal 

rationality. Dikatakannya bahwa sistem hukum barat 

mempunyai tendensi untuk lebih mengaksentuasikan 

pada segi formal rationality, artinya penyusunan 

secara sistematis dari ketentuan-ketentuan semacam 

itu kerap kali bertentangan dengan aspek-aspek dari 

subtantive rationality, yaitu kesebandingan bagi 

warga-warga masyarakat secara individual. Dilema 

tersebut di atas, tentu merupakan tema yang menarik 

bagi penelitian Sosiologi Hukum, misalnya dalam 

meneliti probabilitas-probabilitas untuk membentuk 

sistem hukum yang memberikan derajat dan kans 

yang sama bagi para warga masyarakat dalam 

melakukan tindakan-tindakan hukum atawa 

pembentukan suatu sistem hukum yang langgeng 

namun tetap cukup terbuka bagi perubahan-

perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam 

masyarakat. 

7. Peranan Hukum Sebagai Alat Mengubah Masyarakat 

 Saban masyarakat, selama hidupnya pasti pernah 

mengalami perubahan-perubahan. Ada perubahan-

perubahan yang tidak menarik atensi orang, ada yang 

pengaruhnya luas, ada yang terjadi dengan lambat, 

ada yang berjalan dengan sangat pesat, ada pula yang 

direncanakan dan seterusnya. Bagi seseorang yang 

sempat melakukan penelitian terhadap komposisi dan 

kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan 

mengkomparasikannya dengan formasi serta 

kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang 
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lampau, akan tampak perubahan-perubahan yang 

terjadi di dalamnya. Orang acap menandaskan bahwa 

kehidupan di pedesaan Indonesia adalah statis, tidak 

ada progres dan jua tak mengalami perubahan-

perubahan. Pernyataan demikian itu lazimnya 

didasarkan atas pandangan sepintas lalu yang tidak 

diteliti, oleh karena tidak ada suatu masyarakat yang 

berhenti sama sekali dalam perkembangan serta 

kehidupannya sepanjang masa. 

 Di dalam proses perubahan-perubahan tersebut, 

galibnya ada suatu kekuatan yang menjadi pelopor 

perubahan atau agent of change. Kita mengenal 

pelbagai kelompok sosial sebagai agent of change, 

amsalnya pemerintah, sekolah-sekolah, organisasi-

organisasi politik, para cendekiawan, petani dan lain 

sebagainya. Bagaimanakah dengan hukum? sampai 

sejauh manakah peranan hukum dalam mengubah 

masyarakat? ini merupakan pertanyaan yang krusial, 

mengingat bahwasanya masyarakat Indonesia sedang 

mengalami pembangunan dan perubahan-perubahan 

di segala bidang. Pembangunan mengandung aspek-

aspek dinamika, padahal jamak yang berpendapat 

bahwa hukum bersifat memepertahankan status quo. 

Bukankah perihal ini merupakan dua hal yang 

bertentangan? Sebenarnya memang tidaklah mudah 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di 

atas sebelum diadakan penelitian terhadap pelbagai 

lembaga hukum, proses berjalannya hukum, efeknya 

terhadap masyarakat, dan lain-lain persoalan yang 

ada relasinya dengan itu. Untuk memberikan sedikit 

gambaran mengenai problem itu (Soekanto, 2012: 20-

25), akan dikemukakan beberapa persoalan sebagai 

berikut:  
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a. Pengadilan 

 Di sini tidaklah ingin dikecilkan peranan dari 

struktur pengadilan, komposisi para hakim, 

jalannya sidang, biaya yang diperlukan dan lain 

sebaginya itu merupakan hal-ihwal yang amat 

krusial untuk diselidiki secara seksama. Walakin, 

dalam perihal ini akan disinggung suatu aspek 

lain dari pengadilan, yaitu mengenai keputusan 

yang diberikan oleh pengadilan. Jamak sekali 

aspek-aspek keputusan pengadilan belum 

mendapat penelitian yang sebenarnya nan akan 

berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia 

serta proses peradilan pada khususnya. Dalam 

penelitian ini, ilmu hukum tak akan mungkin 

melakukannya sendiri, ilmu hukum harus 

meminta bantuan kepada sosiologi, ilmu politik, 

psikologi, dan sampai batas-batas tertentu juga 

ilmu ekonomi dan antropologi. Sebagai amsal: 

dapat diketengahkan determinan-determinan 

yang mempengaruhi seorang hakim dalam 

memberikan keputusan atau di dalam 

menemukan hukum. Suasana politik sedikit 

banyak mempunyai pengaruh, status ekonomi 

pun mempunyai pengaruh-pengaruh, di samping 

anasir-anasir atau konstelasi psikologis yang 

sedang dialami oleh hakim. Di samping belum lagi 

tentang status terdakwa secara sosial ekonomi 

politis dan jua pengaruh media massa terhadap 

jalannya peradilan.  

 Di lain pihak dapat pula dikemukakan problem 

efek sosial dari suatu keputusan pengadilan. 

Amsalnya, sampai sejauh manakah putusan 

pengadilan mengenai pelanggaran lalu lintas 

dalam mengurangi pelanggaran-pelanggaran lalu 

lintas atau sampai sejauh manakah putusan-
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putusan mengenai cek kosong dapat membatasi 

pelanggaran tersebut dan banyak contoh-contoh 

lainnya yang dapat diambil dari kehidupan saban 

hari. 

 Suatu penelitian yang jua amat berfaedah 

adalah penelitian terhadap paranan hakim dapat 

mengubah masyarakat via putusan-putusannya. 

Hukum positif tertulis tak akan senantiasa dapat 

mengikuti perubahan atawa merubah masyarakat 

lantaran sifatnya yang cenderung kaku. Atas 

kausa tersebut, maka peranan hakim sangat 

krusial guna mengisi kekurangan-kekurangan 

yang ada pada hukum positif tertulis dalam 

konteks perubahan sosial. 

b. Efek Suatu Peraturan Perundang-undangan 

dalam Masyarakat 

 Suatu peraturan perundang-undangan dapat 

dikeluarkan oleh badan yang tertinggi dalam 

suatu negara, misalnya MPR masa pra reformasi 

di Indonesia maupun oleh suatu badan yang 

dalam sistem politik mempunyai kedudukan yang 

lebih rendah, peraturan-perundang-undangnya 

lazimnya merupakan regulasi implementasi dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

derajatnya. Suatu penelitian terhadap efek suatu 

peraturan perundang-undangan di dalam 

masyarakat merupakan salah satu usaha untuk 

mengetahui apakah hukum tersebut benar-benar 

berfungsi atau tidak. Suatu peraturan perundang-

undangan dikatakan baik belum cukup apabila 

hanya memenuhi persyaratan-persyaratan 

filosofis/ideologis dan yuridis saja, lantaran 

secara sosiologis peraturan tadi juga harus 

berlaku. Ihwal ini bukan berarti saban peraturan 

perundang-undangan harus segera diganti 
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apabila ada gejala-gejala bahwa regulasi tadi tidak 

hidup. Peraturan Perundang-undangan tersebut 

harus diberi waktu agar meresap dalam diri warga 

masyrakat. Apabila acap terjadi pelanggaran-

pelanggaran (tertentu) terhadap suatu peraturan 

perundang-undangan maka perihal tersebut 

belum tentu berarti regulasi itu secara sosiologis 

tak berlaku di masyarakat. Mungkin para 

pelaksana peraturan tadi kurang asertif dan 

minus akuntabilitas di dalam pekerjaannya. Hal 

ini perlu diperhitungkan dalam menilai apakah 

suatu regulasi itu baik atawa kurang baik. 

c. Tertinggalnya Hukum di Belakang Perubahan-

Perubahan Sosial dalam Masyarakat 

 Dalam masyarakat akan dijumpai suatu 

disparitas pola-pola perikelakuan yang berlaku 

dalam masyarakat dengan pola-pola perikelakuan 

yang dikehendaki oleh kaidah-kaidah hukum. 

Adalah suatu keadaan yang tak dapat dihindari, 

apabila terkadang menyembul suatu ketegangan 

sebagai akibat distingsi-distingsi tersebut di atas. 

Mengapa ihwal itu sampai terjadi? Adalah suatu 

kontelasi yang galib bahwa kaidah-kaidah hukum 

disusun dan direncanakan oleh minoritas dari 

masyarakat yang menamakan dirinya sebagai elite 

masyarakat tersebut, yang sangat mungkin 

berbeda kepentingan dan pola-pola perilakunya, 

lagi pula suatu kaidah hukum berisikan patokan 

perilaku yang diharapkan. Sudah tidak asing lagi 

bagi kita, berapa jamaknya perundang-undangan 

jaman kolonial dulu, yang tidak kena pada 

sasarannya. Dus, maka tidaklah terlalu 

mengherankan mengapa hukum sporadis tidak 

berhasil mengikhtiarkan atau bahkan 

‘memaksakan’ agar warga masyarakat 
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menyesuaikan tingkah lakunya pada hukum yang 

telah diperlakukan. Apakah perihal ini berarti 

Hukum senantiasa tertinggal di belakang 

perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan 

dalam masyarakat? (Ogburn dalam Soekanto, 

2012: 23). Hukum itu tertinggal, apabila hukum 

tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat pada suatu waktu dan tempat 

tertentu. Amsalnya, dengan berkembangnya 

teknologi di bidang tenaga nuklir untuk maksud-

maksud damai, hukum (internasional publik, 

misalnya) mungkin tertinggal. Perihal ini pun 

menyangkut Indonesia dalam batas-batas 

tertentu telah mempergunakan dan 

mengembangkan teknologi nuklir tersebut. 

d. Difusi hukum dan Pelembagaannya 

 Suatu penelitian yang akan menarik sekali adalah 

mengenai bagaimana warga masyarakat 

mengetahui hukum yang berlaku serta bagaimana 

hukum memengaruhi tingkah laku mereka 

setelah ihwal itu diketahuinya. Dari penelitian 

semacam itu dapat pula diketahui sampai sejauh 

manakah hukum mengalami proses pelembagaan 

(institusionalization) dalam diri masyarakat atau 

bahkan tertanam dalam jiwa mereka. Apabila 

perihal itu tercapai, maka hukum semakin efektif. 

e. Hubungan antara Para Penegak Hukum atau 

Pelaksana Hukum 

 Di Indonesia dikenal beberapa penegak hukum 

atau pelaksana hukum seperti hakim, jaksa, 

polisi, advokat dan lain sebagainya yang masing-

masing mempunyai fungsi-fungsinya sendiri. 

Penelitian mengenai kedudukan pelaksana-

pelaksana hukum tersebut belum jamak 
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dilakukan di Indonesia. Yang dimaksudkan di sini 

adalah suatu penelitian bukan dari segi 

perundang-undangan semata nan secara yuridis 

menentukan kedudukan para pejabat di dalam 

masyarakat, walakin jua dari sudut lain, 

amsalnya dari sudut perkembangan sosial dan 

politik. Penelitian semacam ini akan lebih jamak 

menghasilkan gambaran yang riil dari kedudukan 

masing-masing pelaksana hukum tersebut. 

f. Masalah Keadilan 

 Suatu penelitian terhadap masalah keadilan akan 

menarik lantaran adanya beberapa asas keadilan. 

Sporadis keadilan didasarkan pada asas 

kesamarataan, di mana saban orang mendapat 

fragmen yang lazimnya sama. Adakalanya 

keadilan didasarkan pada kebutuhan sehingga 

menghasilkan kesebandingan yang galibnya 

diterapkan di bidang hukum. Tak jarang 

dipergunakan asas kualifikasi untuk mengukur 

keadilan dan asas objektif yang melihat dari sudut 

prestasi seseorang. Asas subjektif juga lazim 

diterapkan, apabila yang dipermasalahkan adalah 

ketekunan untuk mencapai sesuatu tanpa 

melihat hasilnya.  

 Adalah krusial sekali untuk meneliti, asas apa 

yang diterapkan di bidang hukum, walaupun ada 

tendensi untuk mencapai kesebandingan. Dus, 

akan dapat diketahui batas keharmonisan antara 

tugas-tugas hukum dalam menegakkan kepastian 

hukum untuk mencapai ketertiban dan 

kesebandingan mencapai ketenteraman. 
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Ruang Lingkup Sosiologi Hukum 

Sebelum penulis menguraikan ruang lingkup sosiologi 

hukum, perlu dijelaskan terlebih dahulu di mana letak 

sosiologi hukum di dalam Ilmu Pengetahuan. Untuk dapat 

mengetahui ihwal dimaksud (Ali, 2012: 3), kita bertitik 

tolak dengan apa yang disebut disiplin ilmu, yakni sistem 

ajaran tentang kenyataan, yang meliputi disiplin analitis 

dan disiplin hukum (preskriptif). 

Disiplin analitis, dapat dikemukakan contohnya: 

sosiologis, psikologis, antropologis, sejarah, dan 

sebagainya; sedangkan disiplin hukum, meliputi: 1) ilmu-

ilmu hukum yang terpecah lagi menjadi: ilmu tentang 

kaidah (kaidah atau patokan tentang perikelakuan yang 

sepantasnya, seharusnya, seyogianya); ilmu tentang 

pengertian-pengertian dasar dan sistem dari hukum 

(pengertian dasar= subjek hukum, hak dan kewajiban, 

peristiwa hukum, objek hukum, hubungan hukum); ilmu 

tentang kenyataan yang meliputi: sosiologi hukum (ilmu 

yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum 

dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis), 

antropologi hukum (ilmu yang mempelajari pola-pola 

sengketa dan bagaimana penyelesaiannya pada 

masyarakat sederhana dan pada masyarakat modern), 

psikologi hukum (ilmu yang mempelajari bahwa hukum 

itu merupakan perwujudan dari jiwa manusia), sejarah 

hukum (ilmu yang mempelajari hukum positif pada masa 

lampau/Hindia Belanda sampai kontemporer), 

perbandingan hukum (ilmu yang mengkomparasikan 

sistem-sistem hukum yang ada di dalam suatu negara 

atau antarnegara); 2) Politik Hukum, yaitu kegiatan 

memilih dan menempatkan nilai-nilai; 3) Filsafat Hukum, 

yakni kegiatan merenung, memformulasikan, dan 

menyesuaikan nilai-nilai. 
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Dalam buana hukum (Suadi, 2021: 14) terdapat realitas 

lain yang tak diselidiki oleh ilmu hukum, yakni pola-pola 

kelakuan warga-warga masyarakat. Pada dasarnya 

perihal itulah sejatinya yang termasuk ruang lingkup 

sosiologi hukum (Chairuddin, 1991: 73), yaitu 

menyangkut pengkajian terhadap pola perikelakuan 

dalam masyarakat, yang tak lain merupakan cara-cara 

bertindak yang muncul dari orang-orang nan hidup 

bersama dalam masyarakat yang direkognisi secara 

kolektif. Cara bertindak dari masing-masing persona 

dalam khalayak dapat berbeda, demikian pula bagaimana 

tiap-tiap orang memafhumi dan mengimplementasikan 

hukum dapat berlainan, kayakinan-keyakinan tertentu 

serta kultur yang melengkapinya adalah sejumlah 

determinan yang memengaruhi mengapa seseorang dapat 

bertindak berbeda dengan orang lain. 

Berdasarkan deskripsi tersebut (Ni’mah, 2012: 21-22), 

dapat ditentukan pula bahwasanya ruang lingkup 

sosiologi hukum ada 2 (dua) hal, yaitu: 

1.  Dasar-dasar sosial dari hukum atawa kerap kali 

disebut dengan basis sosial hukum. 

 Yang dimaksud dengan basis sosial hukum adalah 

konteks mengapa suatu hukum lahir dan 

diberlakukan, meliputi nilai-nilai, kondisi sosial, 

konflik, dan lain-lain. Sebagai contoh dapat disebut 

amsalnya: hukum nasional di Indonesia, dasar 

sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya: 

gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan; 

Sebagai contoh lagi yang lebih riil, yakni basis sosial 

dari kelahiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi adalah jamaknya realitas dalam 

masyarakat yang menunjukkan impak negatif dari 

peredaran pornografi nan tak terkendali jua tak 

berpayung hukum, amsalnya seks bebas di kalangan 

remaja, kehamilan di luar nikah, pemerkosaan, incest, 
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dan sebagainya. Pelbagai fakta itu mengakibatkan 

keresahan khalayak dan mencuatkan ide agar ada 

instrumen hukum nan asertif yang mengatur jua 

melarang peredaran pornografi serta menghukum 

para pelanggar ordinasi tersebut. Terlepas dari 

perdebatan alot pra lahirnya undang-undang a quo, 

maka dapat dimafhumi bahwa kelahiran ordinasi ini 

tak berada di ruang hampa. Ibaratnya bukan tanpa 

“angin” atawa “hujan” yang mendahuluinya, 

melainkan secara riil ada gejala sosial yang 

menganjuri. 

2.  Efek-efek hukum terhadap gejala sosial lain.  

 Efek jua disebut sebagai akibat atawa dampak. Yang 

dimaksud dengan efek itu sendiri adalah keadaan 

yang terjadi dalam masyarakat sebagai impak dari 

pemberlakuan suatu hukum. Sebagai amsal, 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

lantaran dalam khalayak terjadi gerakan antikorupsi, 

meliputi kehati-hatian menggunakan uang negara, 

maraknya bui dihuni oleh narapidana koruptor 

berlatar belakang pejabat, wakil rakyat, pengusaha 

naga yang melakukan tindak pidana suap dan 

sejenisnya. Contoh lain adalah diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen menyebabkan jamak perguruan tinggi 

dibanjiri mahasiswa yang berprofesi sebagai guru dan 

dosen nan menempuh pendidikan tingkat lanjut 

sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo 

supaya dapat mengikuti program sertifikasi guru dan 

dosen serta dengan demikian maka akan memperoleh 

tunjangan profesi berupa uang dari negara. Beberapa 

contoh lainya dapat disebut misalnya:  



 

 

 MASALAH YANG DISOROT DAN RUANG LINGKUP SOSIOLOGI HUKUM 

  

51 
 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah 

tangga; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal terhadap gejala ekonomi; 

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika terhadap gejala konsumsi obat-obatan 

terlarang dan semacamnya; 

d. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi terhadap gejala 

pendidikan; 

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta terhadap gejala budaya; 

f. Undang-Undang Nomr 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik juncto Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik terhadap gejala politik.
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SEJARAH PERKEMBANGAN DAN 

PARADIGMA SOSIOLOGI HUKUM 
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Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar 

 

Pendahuluan 

Ilmu hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, 

semakin banyaknya aspek-aspek kehidupan yang diatur 

oleh hukum hingga segala perilaku sebagai dipengaruhi 

oleh hukum. Hukum merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga 

di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada 

masyarakat ada norma hukum (ubi societas ibi ius). 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang tentu 

berdampak bagi masyarakat, mau tidak mau, sektor 

hukum yang selalu mengiringi masyarakat tersebut pun 

harus mengikuti irama perkembangan masyarakat. 

Artinya, dalam masyarakat yang maju dan modern, 

hukum harus maju dan modem pula (Utrecht, 1983). 

Berdasar pada tujuan hukum, hukum berupaya menjaga 

dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau 

hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama 

agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum bertujuan 

menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak dan 

kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, 

secara hakiki hukum memberikan sebuah kepastian dan 
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memenuhi rasa keadilan sehingga dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya. 

Menurut Rudolf Stammler, cita hukum adalah konstruksi 

pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan 

hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. 

Selanjutnya Gustav Radburg seorang ahli filsafat hukum 

menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolok 

ukur yang bersifat regulative dan konstruktif. Tanpa cita 

hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya. 

(Manan, 1992). 

Latar Belakang Lahirnya Sosiologi Hukum 

Istilah Sosiologi Hukum untuk pertama kali digunakan 

oleh seorang Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 

1882. Sosiologi Hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-

hasil pemikiran-pemikiran para ahli pemikir, baik di 

bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. (Adang, 

2008) hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari 

individu, akan tetapi berasal dari mazhab-mazhab atau 

aliran- aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang 

pada garis besarnya mempunyai pendapat yang tidak 

banyak berbeda. Filsafat hukum dan ilmu hukum 

memberi pengaruh besar terhadap pembentukan 

Sosiologi Hukum, hal ini terlihat dari ajaran dan aliran 

dari  beberapa mazhab yang berkontribusi besar pada 

Sosiologi Hukum. 

Sosiologi Hukum merupakan cabang dari ilmu yang 

berdiri sendiri merupakan ilmu sosial yaitu ilmu 

pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama 

manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau 

pergaulan hidup, Sosiologi Hukum mengkaji masyarakat, 

khususnya fenomena hukum yang ada di masyarakat. 

Aristoteles mengemukakan keseluruhan masalah-

masalah yang semestinya harus dipecahkan; 
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Montesquieu, yang dipengaruhi oleh “fisika sosial" dari 

Hobbes dan Spinoza telah menghilangkan prasangka-

prasangka kesusilaan pada telaahan berdasarkan kepada 

pengamatan empiris secara sistematis (Jhonson, 1994). 

Dengan demikian untuk memahami arti keadilan 

Aristoteles terlebih dahulu menggambarkan berbagai 

macam hukum positif, dalam hubunganya yang nomos 

(tata tertib sosial yang benar-benar efisien), Philia 

(sociality atau solidaritas sosial) dan kelompok-kelompok 

tertentu, dan negara hanya merupakan mahkotanya. 

Untuk Sosiologi yang berorientasi pada hukum terwakili 

oleh Durkheim dan Weber; dalam setiap masyarakat 

selalu ada solidaritas, ada solidaritas organis dan ada pula 

solidaritas mekanis. Solidaritas mekanis, yaitu yang 

terdapat pada masyarakat sederhana, hukumnya bersifat 

represif yang diasosiasikan seperti dalam hukum pidana. 

Lain halnya dengan solidaritas organis, yaitu terdapat 

pada masyarakat modern, hukumnya bersifat restuitif 

yang diasosiasikan seperti hukum perdata (Ali, 2005). 

Perubahan-perubahan dalam masyarakat tentu saja 

dihadapkan kepada tradisi dan pemikiran yang sudah 

mapan, yang sangat memungkinkan dapat menimbulkan 

konflik. Keadaan seperti itu menjadi beberapa masalah 

yang mendorong kehadiran Sosiologi Hukum. Schuyt 

menghubungkan perkembangan serta kemajuan Sosiologi 

Hukum di Skandinavia, Amerika Serikat, Jerman dengan 

perubahan sosial serta situasi situasi konflik yang terjadi 

di negara-negara tersebut. Schuyt melaporkan bahwa di 

Skandinavia, dimana Sosiologi Hukum dalam arti modern 

pertama muncul (1948-1952), berlangsung perubahan 

menuju kepada pemerintahan sosialis (Shalihah, 2017). 

Pada latar belakang itulah, Sosiologi Hukum muncul di 

negara tersebut. Dalam bidang ekonomi dikeluarkan 

peraturan-peraturan perundangan untuk mempercepat 

perubahan dan munculnya negara kesejahteraan. 
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Kebijaksanaan tersebut berbenturan dengan cara berpikir 

tradisional yang berorientasi liberal. Para pengusaha ingin 

mempertahankan hak milik privat atas alat-alat produksi. 

Benturan antara ideologis sosialistis dan liberal sangat 

mendorong penelitian-penelitian secara Sosiologi Hukum 

(Rahardjo, 2010). 

Perkembangan yang patut dicatat pula dalam kajian-

kajian Sosiologi Hukum adalah mulai ditinggalkannya 

kemudian sikap dan wawasan yang Eropa sentris atau 

Amerika sentris yang semula mendominasi kegiatan para 

pengkajinya. Seusai Perang Dunia ke II, para pengkaji 

Sosiologi Hukum mulai memperhatikan pula apa yang 

terjadi dalam konteks Cultural encounters  antara  “sistem  

hukum  Eropa  yang  eksis  dan  teruskan  sebagai  

struktur  supra yang  modern  dan  nasional  di  negeri-

negeri  berkembang"  dan  “basis-basis  kultural  yang 

dikukuhi oleh masyarakat bumi puteranya sebagai bagian 

dari kekayaan tradisionalnya". Perhatian ini telah 

mengalahkan kajian-kajian baru yang mendekatkan 

kajian-kajian bergaya sosiologis ke kajian-kajian yang 

lebih bergaya antropologis. Inilah kajian-kajian yang 

harus lebih dikenali sebagai kajian-kajian tentang 

transplantasi kultural daripada sebagai kajian-kajian 

tentang transformasi sosial (Wignjosoebroto, 2002).

Perkembangan Sosiologi Hukum 

Perkembangan Sosiologi Hukum di negeri ini juga tidak 

lepas dari perubahan-perubahan yang terjadi secara 

bertahap sejak revolusi kemerdekaan. Pencapaian 

kemerdekaan negara Indonesia tidak berlangsung secara 

Yuridis Tradisional, melainkan secara Politik Sosiologis. 

Perubahan  yang  secara  yuridis  “Tidak  normal"  itu  

menimbulkan  situasi-situasi  konflik sehingga 

mendorong orang untuk melihat kembali kepada hakikat 

fungsi hukum, batas-batas kemampuan hukum dan lain-
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lain atau yang tidak lazim dibicarakan dalam wacan 

hukum tradisional yang didominasi oleh pemikiran 

analistis-positivisme (Rahardjo, 2010). 

Meskipun pada hakekatnya Sosiologi Hukum secara 

relatif masih muda usianya dan masih baru bagi 

Indonesia sehingga belumlah tercipta lapangan kerja yang 

jelas dan tertentu. Apa yang yang telah dicapai sekarang 

ini pada umumnya merupakan pencerminan daripada 

hasil-hasil karya dan pemikiran yang para ahli yang 

memusatkan perhatiannya pada Sosiologi Hukum. Pada 

umumnya para Sosiolog dengan begitu saja menerima 

pendapat bahwa hukum merupakan himpunan 

peratuaran-peraturan yang statis. Lambatnya    

perkembangan    Sosiologi    Hukum    adalah    kesulitan 

kesulitan terjadinya hubungan antara para sosiolog 

dengan para ahli hukum karena kedua belah pihak tidak 

mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang 

sama (Mastur, 2013). 

Di Indonesia, Sosiologi Hukum yang merupakan cabang 

ilmu hokum masih tergolong cukup baru. Van 

Vollenhoven sudah sejak di awal abad ini menggunakan 

pendekatan Sosial dan Sosiologis terhadap hukum. Untuk 

kesimpulan awal, wacana hukum yang melibatkan 

pendekatan Sosiologis sudah dimulai sejak sebelum 

didirikan lembaga pendidikan tinggi (Raharjo, 2010;32). 

Keadaan dan perubahan yang demikian itu pada 

gilirannya menimbulkan dampak terhadap pemikiran 

mengenai hukum. perilaku dan dengan demikian juga 

perilaku hukum yang berubah sangat mempengaruhi 

hukum di Indonesia. Kajian Sosiologi Hukum  menjadi 

bagian dari kurikulum  Fakultas  Hukum  di  Indonesia  

dengan  nama  “Hukum  dan Masyarakat".   Pada tahun 

90-an, mata kuliah yang disajikan di Fakultas hukum 

sudah menggunakan nama mata kuliah “Sosiologi 

Hukum" (Rahardjo, 2010). 
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Pendidikan hukum di Indonesia banyak berkiblat pada  

tradisi Civil Law yang berasal dari Eropa Kontinental 

dimana civil law ini cenderung memperlakukan hukum 

sebagai kaidah-kaidah positif saja, menggunakan metode 

deduksi yang bermanfaat untuk menemukan dasar 

pembenaran atau dasar legitimasi (itu pun hanya yang 

formal saja), dan tidak sekali-kali mampu menemukan 

hubungan antarvariabel sebagaimana halnya metode 

induksi, maka tak pelak lagi “ilmu hukum" ini sulit 

digolongkan ke dalam bilangan ilmu; yaitu ilmu dalam 

artinya yang khusus sebagai (empirical) science 

(Wignjosoebroto, 2002). 

Kendati perubahan sudah mulai terjadi sejak kolonialisasi 

oleh Belanda atas Indonesia, dengan pemberlakuan asas 

konkordansi yang diterapkan atas negara jajahan, maka 

perlahan menggeser kualitas perubahan tersebut bahkan 

masa di bawah penjajahan Belanda, perubahan dan 

keguncangan sosial yang kemudian berlangsung secara 

akumulatif, dimana bangsa Indonesia benar-benar  

merasakan  terjadinya  suatu  “perubahan  guncangan  

dalam  hidupnya"  keadaan tak seperti biasa, zaman 

normal dan sudah lewat (Rahardjo, 2010). Keadaan dan 

perubahan yang demikian itu pada gilirannya 

menimbulkan dampak terhadap pemikiran mengenai 

hukum. Dalam suasana demikian itu adalah sangat logis 

apabila pemikiran dan studi hukum positivistis, yaitu 

yang mendasar pada telaah perundang undangan 

mengalami gugatan. Pada waktu orang berpaling ke ilmu 

hokum dan mencari tahu bagaimana dapat terjadi 

perubahan seperti itu,teori-teori hukum yang positivistis 

tidak mampu memberi jawaban atau penjelasan. Sebuah 

artikel sederhana pada tahun 1971 telah mengemukakan 

kekurangan tersebut, yaitu tentang keterbatasan dari 

studi hokum normative dan diperlakukanya suatu 

pendekatan lain Dekade 70-an dapat di sebut sebagai 

momentum mulai berkembangnya Sosiologi Hukum di 
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Indonesia, di tandai dengan munculnya tulisan-tulisan 

yang tergolong ke dalam studi sosial mengenai hukum 

dalam konteks sosial yang lebih besar (Rahardjo, 2010).

Paradigma-Paradigma dalam Sosiologi Hukum  

Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau 

Government Social Control. Dalam hal ini, sosiologi 

mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta 

dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam 

kehidupan bermasyarakat. Cabang ilmu hukum yang 

mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga 

masyarakat sebagai mahluk sosial. Sosiologi hukum 

menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada 

dalam masyarakat. (Shalihah, 2017) Sosiologi Hukum 

melihat hukum dari fenomena dimasyarakat, memiliki 

sosok atau jati diri. Paradigma adalah suatu istilah yang 

kini amat populer dipakai dalam berbagai wacana di 

kalangan para akademisi untuk menyebut adanya pola 

berpikir yang akan mensyarati kepahaman interpretatif 

seseorang secara individual atau sekelompok orang secara 

kolektif pada seluruh gugus pengetahuan berikut teori-

teori yang dikuasainya”. 

Istilah ini berasal muasal dari bahasa Yunani klasik, 

paradeigma, dengan awal pemaknaannya yang filosofik, 

yang berarti pola atau model berpikir‟. Dari pangkalan 

berpikir yang berbeda inilah, sekalipun melihat objek yang 

sama, menggunakan persepsi interpretatif yang akhirnya 

dengan simpulan dan pandangan yang berbeda. Hukum 

mempunyai paradigma, yaitu suatu perspektif dasar. 

Dimana paradigma hokum, dimana hukum sebagai 

sistem nilai, hukum sebagai ideologi, dan hukum sebagai 

rekayasa sosial. (Shalihah, 2017). Adanya paradigma 

tersebut membawa kita kepada kebutuhan untuk melihat 

hukum sebagai institusi yang mengekspresikan paradigm 

tersebut.  
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Istilah paradigma itu tidak hanya untuk mengisyaratkan 

adanya pola atau pangkal berpikir yang berbeda, akan 

tetapi juga adanya potensi dan proses konflik antara 

berbagai pola berpikir yang akan melahirkan apa yang 

disebut paradigm shift. Pola berpikir atau paradigma yang 

mendefinisikan pengetahuan suatu komunitas sebagai 

pengetahuan yang hanya bisa bertahan sepanjang kurun 

waktu tertentu. 

Perbincangan mengenai teori-teori sosial tentang hukum 

yang dipulangkan balik ke buah pikiran Marx, Maine, 

Durkheim, dan Weber sesungguhnya adalah 

perbincangan tentang apa yang disebut oleh Luhman 

(Rechtsoziologie, 1972) sebagai awal perkembangan 

Sosiologi Hukum yang klasik. Teori-teori sosial tentang 

hukum yang dikemukakan oleh para pakar pada belahan 

akhir abad 20 ini yaitu seabad atau hampir seabad setelah 

masa hidup keempat tokoh perintis tersebut di muka 

tentu saja sudah kian lanjut lagi, dan tak mudah untuk 

masih dibilangkan sebagai awal yang klasik. 

Namun begitu, asas-asas teori sosial yang mutakhir 

tentang hukum ini umumnya memang bisa pula kita 

pulangkan balik ke buah pikiran keempat pakar (atau 

lima kalau saja Eugen Ehrlich juga ikut dimasukkan ke 

dalam barisan) yang dibilangkan sebagai perintis- perintis 

dengan pemikiran-pemikirannya yang klasik itu. Maka 

tak salahlah kiranya kalau untuk mengetahui teori-teori 

yang telah tumbuh- kembang hingga stadiumnya yang 

mutakhir kini orang bersedia menengok dan mengkaji 

ulang apa yang pernah dirintiskan oleh para peletak dasar 

Sosiologi Hukum yang modern itu (Wignjosoebroto, 2002). 

Pada dasarnya, paradigma merupakan model yang 

dipakai ilmuan dalam kegiatan ilmiahnya, untuk 

menentukan jenis-jenis persoalan yang perlu digarap, 

dengan metoda apa dan melalui prosedur bagaimana 

penggarapan itu harus dilakukan. Istilah paradigma 
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berasal dari istilah latin paradeigma yang artinya pola. 

Istilah ini oleh Kuhn digunakan untuk menunjuk dua 

pengertian, pertama, totalitas konstelasi pemikiran, 

keyakinan, nilai, persepsi, dan teknik yang dianut oleh 

akademisi, maupun praktisi disiplin ilmu tertentu, yang 

memengaruhi cara pandang realitas mereka. Kedua, 

upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu 

pengetahuan, yang menjungkirbalikan semua asumsi dan 

aturan yang ada. 

Suatu gambaran fundamental tentang subject matter 

dalam suatu ilmu. Paradigma berfungsi untuk 

merumuskan apa yang harus dikaji, pertanyaan-

pertanyaan apa yang harus ditanyakan dan aturan-

aturan apa yang harus diikuti dalam mengartikan 

jawabab-jawaban yang diperoleh. Paradigma adalah unit 

yang paling luas dari consensus dalam suatu ilmu dan 

bermanfaat untuk membedakan antara suatu komunitas 

keilmuan atau subkomunitas keilmuan satu denga 

lainnya. Paradigma membuat penggolongan, 

merumuskan dan saling menghubungkan contoh-contoh, 

teori-teori dan metode-metode atau alat-alat yang ada di 

dalamnya (Arifin, 2008). 

Dalam kajian filsafat sosial dan ilmu pengetahuan sosial, 

yang kelak meliput juga kajian tentang hukum nasional 

yang modern, ada dua paradigma yang sejak lama berebut 

dan silih berganti merebut posisi dominan, baik dalam 

percaturan akademik maupun dalam pemecahan masalah 

kehidupan sehari-hari. Paradigma tersebut pertama 

tampil sebagai mainstream yang dominan sejak dari era 

falsafati kaum Stoa di masa sejarah Yunani kuno, 

sebagaimana yang diwakili antara lain oleh Aristoteles 

(384-322 s.M.), sedangkan paradigma yang kedua datang 

mencabar pada masa yang jauh lebih kemudian, ialah 

masa datangnya ajaran tentang kebangkitan rasio 

manusia yang dikenali sebagai era renesains, 
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sebagaimana yang diwakili antara lain oleh Galileo dari 

Galilea (1564 -1642). 

Tradisi pengungkapan ilmu Sosiologi Hukum ini telah ada 

sejak adanya manusia, namun secara sistematis baru 

dimulai sejak abad ke-17, ketika Descrates dan para 

pengikutnya mengembangkan positivisme, yang sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 

dewasa ini. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang 

berkembang di Eropa Kontinental, khusunya di Prancis, 

dengan dua eksponennya yang terkenal, Henry Saint 

Simon dan Aguste Comte. Positivisme adalah suatu 

paham yang menuntut, agar setiap metodologi yang 

dipikirkan untuk menentukan kebenaran hendaknya 

memerlukan realitas sebagai suatu eksis, sebagai suatu 

objek yang harus dilepaskan dari sembarang macan 

prakonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya. Positivisme 

dalam ilmu pengetahuan ini dibidangi oleh dua pemikir 

Prancis, Henry Saint Simon dan muridnya Aguste Comte. 

Dalam perkembangannya yang banyak memperkenalkan 

positivisme ini adalah Aguste Comte dan kemudian 

menjadi paham filsafat ilmu pengetahuan sejak awal abad 

ke-20. 

Positivisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Bebas nilai (objektif) dikotomi yang tegas antara fakta 

dan nilai mengharuskan subjek peneliti mengambil 

jarak dengan semesta dengan bersikap imparsial- 

netral. Peneliti hanya melalui fakta-fakta yang 

teramati terukur maka pengetahuan tersusun dan 

menjadi cerminan realitas (korespondensi). 

2. Fenomenalis, pengetahuan yang abash hanya 

berfokus pada fenomena semesta. Metafisika yang 

hanya mengandaikan sesuatu di belakang fenomena 

ditolak mentah-mentah. 

3. Nominalisme, positivism berfokus pada yang 

individual particular Karen itulah kenyataan satu-
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satunya. Semua bentuk universalisme adalah semata 

pemahaman dan bukan kenyataan itu sendiri. 

4. Reduksionisme, alam semesta direduksi menjadi 

fakta-fakta yang dapat dipersepsi. 

5. Naturalisme, paham tentang keteraturan dari 

peristiwa-peristiwa alam, yang menisbikan penjelasan 

adikodrati. 

6. Mekanisme, paham yang mengatakan bahwa semua 

gejala alam dapat dijelaskan secara mekanikal-

determinisme seperti layaknya mesin (Arifin, 2008). 

Selain Positivisme, ada juga Teori kritis. Aliran pemikiran 

ini lebih senang menyebut dirinya sebagai ideologically 

oriented inquiry, yang merupakan suatu wacana atau cara 

pandang terhadap realitas, yang mempunyai orientasi 

ideologis terhadap paham tertentu. 

Teori kritis lahir dalam ilmu pengetahuan karena realitas 

cara pandang positivis terlalu direduksi. Reduksionisme 

memandang bahwa alam selalu dipandang hanya dengan 

menatap dari kursi goyang para ilmuan belaka dan tidak 

pernah turun ke lapangan secara langsung. 

Konstruktivisme merupakan salah satu paradigm yang 

berhasil memikat sebagian para ilmuan modern, 

konstruktivisme berpendapat bahwa alam semesta secara 

epistemologis adalah sebagai hasil konstruksi sosial. 

Disamping itu, paham ini hampir merupakan antithesis 

dari paham yang meletakan pengamatan dan objektivitas 

dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan.  

Secara sederhana, konstruktivisme beranggapan bahwa 

pengetahuan kita merupakan konstruksi (bentukn) dari 

yang mengetahui sesuatu. Filsafat konstruktivisme 

percaya bahwa pengetahuan itu ada dalam diri seseorang 

yang sedang mengetahuinya. Pengetetahuan tidak dapat 

dipindahkan begitu saja dari otak seseorang kepada orang 

lain. Pengetahuan bukanlah tertentu dan deterministik 

tetapi sutau proses menjadi tahu. 
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Semua pengetahuan yang kita peroleh adalah konstruksi 

kita sendiri. Proses konstrutivisme harus mempunyai 

kemampuan mengingat dan mengungkap kembali 

pengalaman, kemampuan membandingkan, kemampuan 

mengambil keputusan mengenai persamaan dan 

perbedaan dan kemampuan untuk lebih menyukai 

pengalaman yang satu dari yang lain. 

Von Glaserrsfeld membedakan adanya tiga macam tahap 

konstruktivisme: 

1. Konstruktivisme radikal adalah konstruktivisme 

yang mengesampingkan hubungan pengetahuan 

sebagai suatu kriteria kebenaran. Bagi 

konstruktivisme radikal, pengetahuan tidak 

merefleksikan suatu kenyataan ontologis subjektif 

tetapi merupakan suatu pengaturan dan organisasi 

dari suatu dunia yang dibentuk oleh pengalaman 

seseorang. 

2. Realisme hipotesis, menurut aliran ini, pengetahuan 

(ilmiah) kita pandang sebagai suatu hipotetsis dari 

struktur kenyataan dan berkembang menuju suatu 

pengetahuan yang sejati, yang dekat dengan realitas. 

3. Konstruktivisme yang biasa adalah filsafat yang 

menyatakan pengetahuan kita merupakan suatu 

gambaran dari realitas itu. Pengetahuan kita 

dipandang sebagai suatu gambaran yang dibentuk 

suatu objek dari dalam dirinya sendiri (Arifin, 2008). 

Selanjutnya Rich, secara lebih teknis menggunakan 

paradigma sosiologi hukum dengan menyatakan ada tiga 

bidang sosiologi hukum yang dikembangkan, yaitu : 

1. Sosiologi Hukum Perdata (Ehrlich, Max Weber, 

Parson) 

 Hukum perdata adalah sekumpulan kaidah-kaidah 

yang merupakan aturan-aturan social actual yang 

mengatur semua aspek kemasyarakatan sehingga 
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menjadi dasar dan bentuk asli dari hukum yang hidup 

dalam masyarakat. 

2. Sosiologi Hukum Pidana (Beccaria, Beuthan dan 

Emile Durkhem) 

 Hukum pidana adalah suatu metode untuk membuat 

kepentingan-kepentingan individu sejalan dengan 

kepentingan-kepentingan masyarakat. Dengan 

demikian keberadaan hukum pidana untuk menjaga 

kepentingan masyarakat untuk berbuat suatu 

kejahatan. 

3. Sosiologi Jurisprudensi (Roscoe Pound, Benjamin 

Cardoso, Stone dan Fuller) 

 Hukum merupakan suatu system materi-materi 

otoratif untuk menunjukkan atau mendasarkan 

tindakan hakim dan administrative yang diakui atau 

yang disusun dalam suatu masa yang terorganisir dan 

politis. Sosiologi jurisprudensi lebih mengutamakan 

praktis. Eugen Ehrlich secara tegas menyatakan 

bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila 

selaras dengan hukum yang hidup di dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, pusat perkembangan 

hukum tidak terletak pada legislative atau lembaga-

lembaga hukum lainnya. Akan tetapi, terletak dalam 

masyarakat itu sendiri. Aliran ini terus menerus 

mengalami perkembangan, terutama pada daratan 

Amerika Serikat. Roscou Pound beranggapan bahwa 

hendaknya di pandang sebagai suatu lembaga 

kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan social. Sedang ilmu hukum 

bertugas untuk memperkembangkan suatu kerangka 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan social secara 

efektif. 
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5 
KEDUDUKAN SOSIOLOGI HUKUM 

DALAM MASYARAKAT 

Dr. Drs. H. Irman Syahriar, S.H., M.Hum 
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 

 

Pendahuluan 

Sosiologi hukum tidak pertama-tama hendak mempelajari 

hukum sebagai perangkat norma atau sejumlah kaidah 

khusus yang berlaku. Itu adalah bagian dari kajiankajian 

ilmu hukum yang dikonsepkan dan dibataskan sebagai 

jurisprudence. Sosiologi hukum adalah cabang kajian 

khusus dalam keluarga besar ilmu-ilmu sosial yang 

disebut sosiologi. Kalaupun sosiologi hukum juga 

mempelajari hukum sebagai seperangkat kaidah khusus, 

maka yang dikaji bukanlah kaidah-kaidah itu sendiri 

melainkan kaidah-kaidah positif dalam fungsinya yang 

diperlukan untuk menegakkan ketertiban di dalam 

kehidupan bermasyarakat dengan segala keberhasilan 

dan kegagalanya. Di sini, yang dimaksudkan dengan 

“hukum” sebagai kaidah atau norma positif ialah sebagai 

kaidah atau norma sosial yang telah ditegaskan sebagai 

hukum dalam bentuk perundang-undangan. Artinya, 

hukum yang demikian itu hanya akan dilihat sebagai 

dasar pembenar yang dibenarkan untuk dirujuk oleh para 

penguasa pemerintahan ketika penguasa ini bekerja 

mengendalikan perilaku-perilaku masyarakat (dengan 

tujuan agar keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat 
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dapat terwujud). Tak ayal lagi, di dalam kajian-kajian 

sosiologi hukum ini hukum akan selalu dibicarakan 

dalam hubunganya yang amat erat dengan persoalan 

kontrol sosial dan sanksi (yang dilaksanakan 

olehpemerintah). Bila kita melihat dari topik pembahasan 

diatas Kedudukan Sosiologi Hukum Dalam Masyarakt, 

banyak aspek yang dapat dikaji untuk menjelaskan hal 

tersebut, diantaranyanya adalah pengertian hukum 

masyarakat,pemahaman mengenai bagaimana hukum itu 

harus dijalankankan dan sebagainya, ditentukan oleh 

komunitas dan para professional (Chairul Basrun 

Umanailo :2016). 

Istilah-istilah diusahakan untuk dirumuskan setepat-

tepatnya memenuhi kebutuhan lingkungan kerja profesi 

tersebut. Istilah-istilah, doktrin, adegia, diciptakan 

khusus yang menjadikan hukum penuh dengan 

idiosyncracy atau keistimewaan/keanehan.Sudah 

menjadi rahasia di manapun di dunia, bahwa orang awam 

akan mengalami kesulitan pemahaman pada waktu 

mereka memasuki dunia hukum, baik itu mengenai 

bahasa, logika maupun lainnya ( Andi Amrullah,:1972). 

Bahasa perundang-undangan tidak mudah untuk 

dipahami oleh masyarakat luas apakah itu harus 

disampaikan sebagaimana tercantum ataukah boleh 

disampaikan dengan kata-kata atau bahasa sendiri yang 

disertai penafsiran dan seterusnya. Apa yang sebenarnya 

menjadi tugas hukum di masyarakat, tidak diselidiki 

khusus oleh ilmu hukum positif, tetapi diselidiki khusus 

oleh sosiologi hukum. Sosiologi hukum sebagai ilmu 

empiris, mengamati bagaimana hukum dengan segala 

karakteristiknya tersebut diterapkan, digunakan dan 

dipakai oleh masyarakat. Pada saat hukum dijalankan -

dalam masyarakat- terjadilah interaksi antara hukum dan 

perilaku masyarakat yang menggunakannya. Sejak 

hukum itu dioperasikan dalam masyarakat, perumusan 
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yang ketat dalam hukum tidak dapat bertahan lebih lama. 

Hukum harus mengalah terhadap perembesan yang 

datang dari konteks sosial di mana hukum itu dijalankan. 

Makna sosial diberikan kepada hukum melalui kontak-

kontak dengan lingkungan sosial di mana hukum itu 

diterapkan. Dari pengalaman empirisnya, sosiologi 

hukum mengatakan peraturan hukum itu tidak dapat 

memaksakan agar isi peraturan dijalankan secara mutlak, 

melainkan dalam banyak hal dikalahkan oleh struktur 

sosial di mana hukum itu dijalankan. Menjalankan 

hukum dalam masyarakat agar lebih efektif adalah 

merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh manusia 

dalam masyarakat. Setiap manusia mempunyai hasrat 

untuk hidup teratur, sehingga memerlukan pedoman, 

oleh karena pendapat-pendapat tentang keteraturan 

tidaklah sama bagi setiap orang. Pedoman tersebut 

apabila sudah disepakati harus dipertahankan dan 

diterapkan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang 

tujuannya adalah kedamaian. Untuk lebih 

mentransparankan pemahaman terhadap kedudukan 

sosiologi hukum didalam masyarakat maka kita bisa 

melakukan pendekatan terhadap definisi dan pengertian 

sosiologi hukum. 

Persoalan-Persoalan Teoritis pada Masyarakat 

Perubahan-perubahan pada masyarakat-masyarkat di 

dunia pada dewasa ini, merupakan gejala yang normal, 

yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-

bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya 

komunikasi modern. Penemuanpenemuan baru di bidang 

teknologi, terjadinya suatu revolusi, modernisasi 

pendidikan dan seterusnya yang terjadi di suatu tempat, 

dengan cepat dapat diketahui oleh 

masyarakatmasyarakat lain yang letaknya jauh dari 

tempat tersebut. Namun demikian, perubahan-perubahan 
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tersebut hanya akan dapat diketemukan oleh yang sempat 

meneliti susunan dari kehidupan suatu masyarakat pada 

suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan 

dan kehidupan masyarakat desa di Indonesia. Misalnya, 

akan berpendapat bahwa masyarakat tersebut, tidak 

maju dan tidak berubah. Pernyataan sedemikian itu 

biasanya didasarkan atas suatu pandangan sepintas lalu 

yang kurang mendalam dan kurang teliti, oleh karena 

tidak ada suatu oleh masyarakat-masyarakat lain yang 

letaknya jauh dari tempat tersebut. Namun demikian, 

perubahan-perubahan tersebut hanya akan dapat 

diketemukan oleh yang sempat meneliti susunan dari 

kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan 

membandingkannya dengan susunan dan kehidupan 

masyarakat desa di Indonesia. Misalnya, akan 

berpendapat bahwa masyarakat tersebut, tidak maju dan 

tidak berubah. Pernyataan sedemikian itu biasanya 

didasarkan atas suatu pandangan sepintas lalu yang 

kurang mendalam dan kurang teliti, oleh karena tidak ada 

suatu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik 

tertentu di dalam perkembangannya sepanjang masa. 

Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat 

mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-

pola perikelakukan organisasi, susunan lembaga-lembaga 

kemasyarakatan, lapisan- lapisan dalam masyarakat, 

kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain 

sebagainya. Oleh karena luasnya bidang di mana 

mungkin terjadi perubahan- perubahan tersebut, maka 

bilamana seseorang hendak membuat uraian tentang 

perubahan-perubahan dalam masyarakat, perlulah 

terlebih dahulu ditentukan cara tegas, perubahan 

mengenai hal apa yang dimaksudkan olehnya, sebagai 

titik tolak kerangka berfikir. Kiranya sulit untuk dapat 

membayangkan bahwa perubahanperubahan sosial yang 

terjadi pada salah satu lembaga kemasyarakatan, tidak 

dapat menjalar ke lembaga- lembaga kemasyarakatan 
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lainnya. Walaupun hal itu mungkin saja terjadi, akan 

tetapi pada umumnya suatu perubahan di bidang tertentu 

akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya. 

Masalahnya kemudian adalah sampai seberapa jauh 

suatu lembaga kemasyarakatan dapat mempengaruhi 

lembaga- lembaga kemasyarakatan lainnya. Atau sampai 

sejauh manakah suatu lembaga kemasyarakatan dapat 

bertahan terhadap rangkaian perubahan-perubahan yang 

dialami oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya? 

Apabila hal ini diterapkan terhadap hukum, maka 

masalahnya adalah sampai seberapa jauhkah perubahan-

perubahan hukum dapat mengakibatkan 

perubahanperubahan pada bidang-bidang lainnya. Atau, 

sampai seberapa jauhkah hukum harus menye- suaikan 

diri dengan perubahan yang terjadi di bidang-bidang 

lainnya? Persoalan-persoalan inilah sosiologi hukum 

memiliki kedudukan di dalam masyarakat untuk 

membahasnya baik secara teoritis maupun dengan 

contoh-contoh yang terimplementasi dari keadaan 

masyarakat.

Pemikiran Para Sosiolog Tentang Hukum pada 

Masyarakat 

1. Emile Durkheim 

 Emile Durkheim dari Perancis adalah salah seorang 

tokoh penting yang mengembangkan sosiologi dengan 

ajaran-ajaran yang klasik. Di dalam teori-teorinya 

tentang masyarakat, Durkheim penaruh perhatian 

besar terhadap kaidah-kaidah hukum yang 

dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas yang 

dijumpai dalam masyarakat. Hukum dirumuskannya 

sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Berat ringannya 

sanksi senantiasa tergantung dari sifat pelanggaran, 

anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat 

tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan 
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sanksi-sanksi tersebut dalam masyarakat. Dengan 

demikian, maka kaidah-kaidah hukum dapat 

diklasifikasikan menurut jenis- jenis sanksi yang 

menjadi bagian utama dari kaidah hukum tersebut. 

Di dalam masyarakat dapat ditemukan 2 macam 

kaidah hukum, yaitu represif dan restitutif. 

 Di dalam masyarakat dapat dijumpai kaidah-kaidah 

hukum yang sanksi-sanksinya mendatangkan 

penderitaan bagi mereka yang melanggar kaidah-

kaidah hukum yang bersangkutan. Sanksi kaidah- 

kaidah hukum tersebut menyangkut hari depan dan 

kehormatan seorang warga masyarakat atau bahkan 

merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. 

Kaidah-kaidah hukum tersebut meru-pakan kaidah-

kaidah hukum yang represif yang merupakan hukum 

pidana. 

 Hubungan antara solidaritas sosial dengan hukum 

yang bersifat represif terletak pada tingkah laku yang 

menghasilkan kejahatan. Yang dimaksud dengan 

kejahatan adalah tindakan-tindakan yang secara 

umum tidak disukai atau ditentang oleh warga 

masyarakat. Untuk menjelaskan hal ini, Durkheim 

menerangkan bahwa setiap hukum tertulis 

mempunyai tujuan berganda yaitu untuk menetapkan 

kewajiban-kewajiban tertentu dan untuk 

merumuskan sanksi-sanksinya. Dalam hukum 

perdata dan setiap jenis hukum yang bersifat 

restitutif, pembentuk undang-undang merumuskan 

kedua tujuan tadi secara terpisah. Pertama-tama 

dirumuskan kewajiban-kewajiban, kemudian baru 

ditentukan bagaimana bentuk sanksinya. Menurut 

Durkheim dapat dibedakan dua macam solidaritas 

positif yang dapat ditandai oleh ciri-ciri sebagai 

berikut:  
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 Pada solidaritas pertama, seorang warga masyarakat 

secara langsung terikat kepada masyarakat. Di dalam 

hal solidaritas yang kedua, seorang warga masyarakat 

tergantung kepada masyarakat, karena dia 

tergantung pada bagian-bagian masyarakat yang 

bersangkutan. Dalam hal solidaritas kedua tersebut, 

masyarakat tidak dilihat dari aspek yang sama. Dalam 

hal pertama, masyarakat merupakan kesatuan 

kolektif di mana terdapat kepercayaan dan perasaan 

yang sama. Sebaliknya, pada hal kedua masyarakat 

merupakan suatu sistem yang terdiri dari bermacam-

macam fungsi yang merupakan hubungan-hubungan 

yang tetap, sebetulnya keduanya merupakan suatu 

gabungan, akan tetapi dilihat dari sudut-sudut yang 

berbeda. 

 Dari kedua perbedaan tersebut timbulah perbedaan 

lain yang dapat dipakai untuk menentukan 

karakteristik dan nama dua macam solidaritas di 

atas. Solidaritas yang pertama dapat terjadi dengan 

kuatnya apabila cita-cita bersama dari masyarakat 

yang bersangkutan secara kolektif, lebih kuat serta 

lebih intensif daripada cita-cita masing-masing 

warganya secara individual. Solidaritas ini oleh 

Durkheim dinamakan mechanical solidarity 

(solidaritas mekanis) yang dapat dijumpai pada 

masyarakat- masyarakat yang secara relatif 

sederhana dan homogen. Hal ini disebabkan karena 

keutuhan masyarakat tersebut dijamin oleh 

hubungan antar manusia yang erat, serta adanya 

tujuan bersama. Solidaritas yang kedua dinamakan 

oleh Durkheim sebagai organic solidarity (solidaritas 

organis) yang terdapat pada masyarakat yang lebih 

modern dan lebih kompleks, yaitu masyarakat yang 

ditandai oleh pembagian kerja yang kompleks. 
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 Pada masyarakat di mana mechanical solidarity 

berkembang, hukumnya bersifat pidana dan represif. 

Hal ini disebabkan karena pelanggaran dan kejahatan 

dianggap sebagai tindakan yang mencemarkan 

keyakinan bersama. Dalam hal ini maka seluruh 

masyarakat akan bertindak bersama-sama, karena 

masing-masing merasa terancam oleh penyimpangan-

penyimpangan atau pelanggaran terhadap kaidah-

kaidah pokok dari masyarakat. Reaksi terhadap 

penyimpangan-penyimpangan tersebut memperkuat 

rasa solidaritas dan sangat menunjang ikatan 

kelompok. Dengan demikian, maka penyimpangan 

terhadap kaidah-kaidah yang berlaku, di satu pihak 

mengancam ketenangan masyarakat, tetapi di lain 

pihak secara tidak langsung juga memperkuat ikatan 

kelompok tadi. 

2. Max Weber 

 Menurut Max Weber, perkembangan hukum materiil 

dan hukum acara mengikuti tahap-tahap 

perkembangan tertentu, mulai dari bentuk sederhana 

yang didasarkan pada kharisma sampai pada tahap 

termaju di mana hukum disusun secara sistematis, 

serta dijalankan oleh orang-orang yang telah 

mendapatkan pendidikan dan latihan-latihan di 

bidang hukum. Tahap- tahap perkembangan hukum 

yang dikemukakan oleh Max Weber tersebut lebih 

banyak merupakan bentuk-bentuk hukum yang 

dicita-citakan, dan menonjol kekuatan-ke- kuatan 

sosial manakah yang berpengaruh pada pembentukan 

hukum pada tahap-tahap yang bersangkutan. Suatu 

teori lain tentang hubungan antara hukum dengan 

perubahan-perubahan sosial pernah pula 

dikemukakan oleh Emile Durkheim yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa hukum merupakan 

refleksi daripada solidaritas sosial dalam masyarakat. 
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Menurut dia, maka di dalam masyarakat terdapat dua 

macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis 

(mechanical sollidarity) dan yang bersifat organis 

(organic solidarity). 

 Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat- 

masyarakat yang sederhana dan homogen di mana 

ikatan daripada para warganya didasarkan pada 

hubunganhubungan pribadi serta tujuan yagn sama. 

Solidaritas yang organis terdapat pada masyarakat--

masyarakat yang heterogendi mana terdapat 

pembagian kerja yang kompleks. Ikatan dari 

masyarakat lebih banyak tergantung pada solidaritas 

mekanis sistem hukumnya adalah hukum pidana 

apabila perbuatan tadi menghina keyakinan-

keyakinan yang tertanam dengan kuatnya di dalam 

masyarakat: artinya, keyakinan-keyakinan yang telah 

mantap dalam masyarakat. Di dalam masyarakat-

masyarakat atas dasar solidaritas yang mekanis, para 

warganya bertindak atas dasar perasaan terhadap 

orang-orang yang melanggar kaidah-kaidah hukum, 

oleh karena apabila terjadi pelanggaran atas kaidah-

kaidah hukum semua warga masyarakat merasa 

dirinya terancam secara langsung.  

 Membahas hukum sebagai alat untuk mengubah 

masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin 

dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change. 

agen of change atua pelopor perubahan adalah 

seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan 

kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpinsatu 

atau lebih lembagalembaga kemasyarakatan. Pelopor 

perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah 

sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu 

langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk 

mengadakan perubahan, dan bahkan mungkin 

menyebabkan perubahan-perubahan pula pada 
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lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu 

perubahan sosial yang dikehendaki atau yang 

direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian 

serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-

cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem 

yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, 

dinamakan social engineering atau social planning.

Hukum sebagai Alat untuk Mengubah Masyarakat  

Membahas hukum sebagai alat untuk mengubah 

masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin 

dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change. 

agen of change atua pelopor perubahan adalah seseorang 

atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan 

dari masyarakat sebagai pemimpinsatu atau lebih 

lembagalembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan 

memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial 

dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut 

dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, 

dan bahkan mungkin menyebabkan perubahan-

perubahan pula pada lembaga-lembaga kemasyarakatan 

lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau 

yang direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian 

serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara 

untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang 

teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan 

social engineering atau social planning. 

Kesimpulan 

Perubahan-perubahan pada masyarakat-masyarkat di 

dunia pada dewasa ini, merupakan gejala yang normal, 

yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-

bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya 

komunikasi modern. Penemuan-penemuan baru di 

bidang teknologi, terjadinya suatu revolusi, modernisasi 
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pendidikan dan seterusnya yang terjadi di suatu tempat, 

dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat-

masyarakat lain yang letaknya jauh dari tempat tersebut. 

Namun demikian, perubahan-perubahan tersebut hanya 

akan dapat diketemukan oleh   yang sempat meneliti 

susunan dari kehidupan suatu masyarakat pada suatu 

waktu dan membandingkannya dengan susunan dan 

kehidupan masyarakat desa di indonesia. Misalnya, akan 

berpendapat bahwa masyarakat tersebut, tidak maju dan 

tidak berubah. Pernyataan sedemikian itu biasanya 

didasarkan atas suatu pandangan sepintas lalu yang 

kurang mendalam dan kurang teliti, oleh karena tidak ada 

suatu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik 

tertentu di dalam perkembangannya sepanjang masa. 

Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat 

mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-

pola perikelakukan organisasi, susunan lembaga-lembaga 

kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, 

kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain 

sebagainya. Oleh karena luasnya bidang di mana 

mungkin terjadi perubahan- perubahan tersebut, maka 

bilamana seseorang hendak membuat uraian tentang 

perubahan-perubahan dalam masyarakat, perlulah 

terlebih dahulu ditentukan cara tegas, perubahan 

mengenai hal apa yang dimaksudkan olehnya, sebagai 

titik tolak kerangka berfikir. 

Kiranya sulit untuk dapat membayangkan bahwa 

perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada salah satu 

lembaga kemasyarakatan, tidak dapat menjalar ke 

lembaga- lembaga kemasyarakatan lainnya. Walaupun 

hal itu mungkin saja terjadi, akan tetapi pada umumnya 

suatu perubahan di bidang tertentu akan mempengaruhi 

bidang-bidang lainnya. Masalahnya kemudian adalah 

sampai seberapa jauh suatu lembaga kemasyarakatan 

dapat mempengaruhi lembaga- lembaga kemasyarakatan 

lainnya. Atau sampai sejauh manakah suatu lembaga 
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kemasyarakatan dapat bertahan terhadap rangkaian 

perubahan-perubahan yang dialami oleh lembaga-

lembaga kemasyarakatan lainnya? Apabila hal ini 

diterapkan terhadap hukum, maka masalahnya adalah 

sampai seberapa jauhkah perubahan-perubahan hukum 

dapat mengakibatkan perubahan- perubahan pada 

bidang-bidang lainnya. Atau, sampai seberapa jauhkah 

hukum harus menye- suaikan diri dengan perubahan 

yang terjadi di bidang-bidang lainnya? Persoalan-

persoalan inilah sosiologi hukum memiliki kedudukan di 

dalam masyarakat untuk membahasnya baik secara 

teoritis maupun dengan contoh-contoh yang 

terimplementasi dari keadaan     masyarakat. 

Dari pemaparan diatas maka kita bisa menarik suatu 

asumsi terhadap kedudukan sosiologi hukum dalam 

masyarakat bahwa tujuan sosiologi hukum di dalam 

kehidupan sosial masyarakat untuk menjelaskan 

mengapa suatu praktik-praktik hukum didalam 

kehidupan masyarakat itu terjadi, sebab- sebabnya, 

faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, 

dan sebagainya. 
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6 
TEORI-TEORI  

DALAM SOSIOLOGI HUKUM 

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H. 
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, Bogor 

 

Pendahuluan 

Sosiologi hukum merupakan bagian dari kajian hukum 

yang objeknya adalah fenomena hukum dengan 

menggunakan optik ilmu sosial dan pendekatan teoretis-

sosiologis. Pendekatan teoretis-sosiologis mengemukakan 

bahwa dalam upaya untuk melihat dan mengamati 

hukum secara keseluruhan, maka dalam memahami 

hukum perlu bantuan-bantuan ilmu lain yang dalam 

upayanya untuk mengamati perilaku manusia maka 

diperlukan pendekatan teori-teori ilmu sosial yang 

melengkapi teori-teori yang terdapat dalam hukum itu 

sendiri. Sebagai contohnya, dalam melihat efektivitas 

undang-undang tentang kebebasan pers dan ekspresi 

masyarakat maka perlu dikemukakan pula teori 

demokrasi deliberatif dari Jurgen Habermas yang 

sejatinya merupakan teori sosial, khususnya dalam ranah 

ilmu politik. Meski demikian tetap perlu dipertegas bahwa 

kajian sosiologi hukum (sociological jurisprudence) 

merupakan kajian hukum dengan menggunakan 

perspektif sosial, yang artinya masih menempatkan 

hukum sebagai norma sosial. Hal ini dapat dibedakan oleh 

Suteki dalam tabel sebagai berikut (Vidya Afiyanti Indah. 
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B, Reza Anggraeni, Dwinfa Erastio Harfi, Dicky Eko 

Prasetio, Yusrizal Firdaus, Hukum, Universitas Negeri 

Surabaya 2017) : 

No Sociology of Law Sociological 

Jurisprudence 

 Sociology of law adalah 
cabang dari sosiologi, 

sehingga berada dalam 

ranah ilmu-ilmu sosial. 

Ilmu hukum sosiologis 
adalah salah satu aliran 

dalam ilmu hukum 

(filsafat hukum) sehingga 

masih tetap dalam ranah 

ilmu hukum 

 Mempelajari hukum 
sebagai gejala sosial, 

hukum sebagai 

kenyataan (law in fact). 

Tetap memandang hukum 
sebagai norma, dengan 

menyelidiki hukum dari 

dua sudut: 

a.Perkembangan norma-

norma hukum. Gejala 

masyarakat apa yang 
mempengaruhi 

perkembangan hukum. 

Menyelidiki pengaruh 

masyarakat terhadap 

norma (terbentuknya 
norma). b. Bila norma 

telah terbentuk, 

bagaimana pengaruh 

norma tadi terhadap 

masyarakat. Intinya: SJ 

mempelajari hubungan 
timbal balik antara 

hukum dan masyarakat 

 Optik yang dipakai: 

Deskriptif analitis tanpa 

evaluatif (tanpa 

justifikasi) 

Optik yang dipakai: 

Preskriptif analitis dengan 

evaluatif (dengan 

justifikasi), sebagai 
konsekuensi ranah 

hukum normatif 

 Hukum dipandang 

sebagai dependent 

variable dengan cara 

mempelajarinya bersifat 
linier (tidak 

cycle/reciprocity). 

Hukum timbul sebagai 

Hukum dipandang 

sebagai independent 

variable dengan cara 

mempelajarinya tidak 
bersifat linier, melainkan 

dengan cycle/reciprocity. 

Hukum menimbulkan 
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resultante berbagai 

kekuatan proses-proses 

sosial. 

akibat-akibat pada 

berbagai aspek kehidupan 

sosial. 

 Hukum dipandang 

sebagai “Product of Social 

System” 

Hukum sebagai “product 

of law making 

institutions” yang dalam 

penerapannya harus 
dipandang secara 

sosiologis agar tercipta 

hukum yang fungsional, 

termutakhirkan, dan 

membumi. Meliputi: a. 
Aliran historis, Von 

Savigny menawarkan 

kebenaran historis. b. 

Eugen Erlich dengan “The 

Living Law” nya 

(kebenaran sosial). c. 
Legal realism Holmes 

menyarankan agar hakim 

bersedia memperhatikan 

realitas sosial. 

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa meski 

menggunakan kacamata atau optik sosial, namun 

sosiologi hukum (sociological jurisprudence) merupakan 

kajian hukum yang melihat hukum sebagai norma yang 

diperbandingkan atau dibenturkan dengan realitas sosial 

yang ada. Hal ini dilandasi oleh pendapat dari Satjipto 

Rahardjo bahwa, “masalah hukum bukan semata-mata 

masalah undangundang (affair of rules), tetapi juga 

urusan perilaku manusia (affair of behavior)”. Oleh karena 

itu, kajian atau optik hukum harus diperluas, karena 

hukum bukan bangunan peraturan, melainkan juga 

bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Sehingga hukum 

tidak bisa dilepaskan dari aspek multidisipliner ilmu atau 

ilmu-ilmu lain selain hukum. 

Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama 

kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama 

Anzilotti, pada tahun 1882.Sosiologi hukum pada 

hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik 
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di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi (Yesmil 

Anwar dan Adang,2008,109). Sosiologi hukum saat ini 

sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk 

menjelaskan hukum positif yang berlakuartinya isi dan 

bentuknya berubahubah menurut waktu dan tempat, 

dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Menurut C.J.M 

Schuyt, salah satu tugas Sosiologi Hukum adalah 

mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya 

ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-

citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam 

kenyataan. Menurut Ronni Hanitijo Soemitro ilmu hukum 

dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) cabang spesialisasi, 

yaitu Studi tentang Law in Books dan Studi tentang Law 

in Actions. Law in books disebutkan bagi studi/kajian 

tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab 

Undang-Undang atau sebagaimana di dalam peraturan 

Perundang-undangan, dengan kata lain studi tentang 

hukum sebagai norma atau kaedah. Hukum sebagai 

norma atau kaedah bersifat otonom, artinya bahwa 

hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala 

pengaruh. Sedangkan Law in Actions disebutkan bagi 

studi/kajian tentang hukum sebagai gejala/proses sosial. 

Hukum sebagai gejala/proses sosial sifatnya heteronom, 

artinya hukum tersebut memiliki pengaruh dan 

hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya 

seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan 

lainlain. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat 

empiris, dapat dipelajari sebagai independent variable 

maupun sebagai dependent variable. Hukum yang 

dipelajari sebagai dependent variable merupakan 

resultante (hasil) dari berbagai kekuatan dalam proses 

sosial dan studi tersebut dikenal sebagai Sosiologi 

Hukum. Dilain pihak, hukum dipelajari sebagai 

independent variable menimbulkan pengaruh dampak 

kepada berbagai aspek kehidupan sosial dan studi yang 

demikian dikenal sebagai Studi Hukum Masyarakat. 
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Studi tentang Law in Books dan Law in Actions yang 

dikemukakan oleh Ronni Hanitijo Soemitro tersebut tidak 

berbeda jauh dengan pemikiran Soerjono Soekanto yang 

mengetengahkan ruang lingkup ilmu hukum yang 

mencakup :  

1. Normwissenschaften atau Sollenwinssenschaften, 

yakni ilmu yang mempelajari hukum sebagai 

norma/kaedah, yang terdiri dari : 

a. Ilmu tentang pengertian hukum. 

b. Ilmu tentang kaidah hukum.  

2. Tatsachenwissenschaften atau Seinwissenschaften, 

yakni ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai 

gejala sosial, yang terdiri dari :  

a. Sosiologi Hukum.  

b. Antropologi Hukum.  

c. Psikologi Hukum.  

d. Sejarah Hukum dan  

e. Perbandingan Hukum  
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Hukum sebagai Norma/Kaedah 

a. Ilmu tentang pengertian Hukum  

b. Ilmu tentang kaedah Hukum  

c. Psikologi Hukum 

d. Hukum sebagai gejala sosial  

e. Sejarah Hukum  

f. Perbandingan Hukum 

Dari uraian di atas, lebih lanjut dapat disimak beberapa 

pendapat para sarjana terkait dengan pengertian/definisi 

sosiologi hukum antara lain :  

1. Soerjono Soekanto Sosiologi Hukum adalah suatu 

cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan 

empiris menganalisa atau mempelajari hubungan 

timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala 

lainnya. 

2. Satjipto Raharjo Sosiologi Hukum (sosiologi of law) 

adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku 

masyarakat dalam konteks sosial.  

3. R. Otje Salman Sosiologi Hukum adalah ilmu yang 

mempelajari hubungan timbal balik antara hukum 

dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris 

analitis. 

4. H.L.A. Hart H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi 

tentang sosiologi hokum. Namun, definisi yang 

dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. 

Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang 

hokum memngandung unsur-unsur kekuasaan yang 

terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam 

gejala hukum yang tampak dari kehidupan 

bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem 

hukum terletak pada kesatuan antara aturan 
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utama/primary rules dan aturan tambahan 

/secondary rules (Zanudin Ali,2006,1). Aturan utama 

merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-

kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan pergaulan hidup sedangkan 

aturan tambahan terdiri atas :  

a. Rules of recognition, yaitu aturan yang 

menjelaskan aturan utama yang diperlukan 

berdasarkan hierarki urutannya,  

b. Rules of change, yaitu aturan yang mensahkan 

adanya aturan utama yang baru.  

c. Rules of adjudication, yaitu aturan yang 

memberikan hak-hak kepada orang perorangan 

untuk menentukan sanksi hukum dari suatu 

peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama 

dilanggar oleh warga masyarakat.  Teori Dasar 

Sosiologi: (Farizqa Ayuluqyana Putri - 19 

September 2021. 

Teori Fungsionalisme Struktural 

Muncul dari sosok Émile Durkheim yang 

mengimajinasikan masyarakat sebagai suatu organisme 

yang tersusun dari berbagai komponen dan saling 

mempengaruhi untuk dapat terus berfungsi. Teori 

fungsionalisme mengajarkan bahwa masyarakat terdiri 

dari sistem yang tersusun secara struktural dengan 

perannya masing-masing. Sehingga hasil dari berjalannya 

sistem secara keseluruhan dapat menciptakan tatanan 

dan stabilitas sosial. Durkheim yang menaruh perhatian 

pada tatanan sosial membawa perspektif fungsionalisme 

ini pada struktur sosial level makro sebagai fokusnya 

dengan institusi sosial sebagai komponen dari sistem 

sosial tersebut. Dalam kacamata teori ini, lembaga sosial 

akan bertahan ketika fungsinya dijalankan dengan baik. 
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Ketika terjadi malfungsi, maka perlahan lembaga sosial ini 

akan perlahan menghilang. Antar institusi sosial ini pun 

harus terjalin kerja sama yang baik, jika tidak sistem 

sosial akan kacau. Institusi sosial yang dimaksud di sini 

ialah keluarga, pendidikan, pemerintah, ekonomi, agama, 

media, dan lain-lain.

Pemertaan Tokoh dan Teori dalam Kajian 

Strukturalisme 

Ada 4 modal yang berperan dalam masyarakat yang 

menentukan kekuasaan sosial dan ketidaksetaraan 

sosial, pertama modal ekonomis yang menunjukkan 

sumber ekonomi. Kedua, modal sosial yang berupa 

hubungan-hubungan sosial yang memungkinkan 

seseorang bermobilisasi demi kepentingan sendiri. Ketiga, 

modal simbolik yang berasal dari kehormatan dan prestise 

seseorang. Dan keempat adalah modal budaya yang 

memiliki beberapa dimensi, yaitu:  

1. Pengetahuan obyektif tentang seni dan budaya.  

2. Cita rasa budaya (cultural taste) dan preferensi.  

3. Kualifikasi-kualifikasi formal (seperti gelas-gelar 

universitas).  

4. Kemampuan-kemampuan budayawi dan 

pengetahuan praktis.  

5. Kemampuan untuk dibedakan dan untuk membuat 

oerbedaan antara yang baik dan buruk. 

Modal kultural ini terbentuk selama bertahun-tahun 

hingga terbatinkan dalam diri seseorang. Setelah dibahas 

tentang ketiga konsep diatas maka akan dijelaskan 

hubungan ketiga konsep tersebut. Habitus dan ranah 

merupakan perangkat konseptual utama yang krusial 

bagi karya Bourdieu yang ditopang oleh sejumlah ide lain 

seperti kekuasaan simbolik, strategi dan perbuatan 
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beserta beragan jenis modal. Habitus mendasari Field 

yang merupakan jaringan relasi antar posisi-posisi 

obyektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir terpisah 

dari kesadaran individu. Field semacam hubungan yang 

terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi-posisi 

individu dan kelompok dalam tatanan masyarakatyang 

terbentuk secara spontan. Habitus memungkinkan 

manusia hidup dalam keseharian mereka secara spontan 

dan melakukan hubungan dengan pihak-pihak diluar 

dirinya. Dalam proses interaksi dengan pihak luar 

tersebut terbentuklah Field.  

Dalam suatu Field ada pertarungan kekuatan-kekuatan 

antara individu yang memiliki banyak modal dengan 

individu yang tidak memiliki modal. Diatas sudah di 

singgung bahwa modal merupakan sebuah konsentrasi 

kekuatan, suatu kekuatan spesifik yang beroperasi di 

dalam field dimana di dalam setiap field menuntut untuk 

setiap individu untuk memiliki modal gara dapat hidup 

secara baik dan bertahan di dalamnya.

Pemetaan Tokoh dan Teori dalam Kajian Fungsional 

Struktural  

Teori Fungsionalisme Struktural menekankan kepada 

keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-

perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah 

fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan 

keseimbangan. Menurut teori ini masyarakat merupakan 

suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau 

elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam 

keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian 

akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang 

lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur 

dalam sistem sosial, adalah fungsional terhadap yang lain. 

Sebaliknya kalu tidak fungsional maka struktur itu tidak 

akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Secara 
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ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua 

peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi sutu 

masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara 

perlahanlahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik, 

penganut teori Fungsionalisme Struktural memusatkan 

perhatiannya kepada masalah bagaimana cara 

menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam 

keseimbangan Robert K. Merton sebagai penganut teori ini 

berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta 

sosial seperti; peranan sosial, polapola institusional, 

proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial. 

Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan 

teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di 

abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali 

mencetuskan fungsional yaitu August Comte, Emile 

Durkheim dan Herbet Spencer. Asumsi-asumsi dasarnya 

adalah bahwa seluruh struktur sosial atau setidaknya 

diprioritaskan, menyumbang terhadap suatu integrasi 

dan adaptasi sistem yang berlaku, artinya pemikiran 

structural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran 

biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme 

biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling 

ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan 

hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap 

dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan 

lainnya pendekatan struktural fungsional ini juga 

bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori 

Stratifikasi Struktural-Fungsional & Kritiknya (Kingsley 

Davis dan Wilbert Moore). Menurut mereka, dalam 

masyarakat pasti ada stratifikasi atau kelas, stratifikasi 

sosial merupakan fenomena yang penting dan bersifat 

universal. Stratifikasi adalah keharusan fungsional, 

semua masyarakat memerlukan sistem seperti dan 

keperluan ini sehingga memerlukan stratifikasi. Mereka 

memandang sistem stratifikasi sebagai sebuah struktur, 
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dan tidak mengacu pada stratifikasi individu pada system 

stratifikasi, melainkan pada sistem posisi (kedudukan). 

Pusat perhatiannya ialah bagaimana agar posisi tertentu 

memiliki tingkat prestise berbeda dan bagaimana agar 

individu mau mengisi posisi tersebut. Masalah 

fungsionalnya ialah bagaimana cara masyarakat 

memotivasi dan menempatkan setiap individu pada posisi 

yang tepat. Secara stratifikasi masalahnya ialah 

bagaimana meyakinkan individu yang tepat pada posisi 

tertentu dan membuat individu tersebut memiliki 

kualifikasi untuk memegang posisi tersebut. Penempatan 

sosial dalam masyarakat menjadi masalah karena tiga 

alasan mendasar,  

1. Posisi tertentu lebih menyenangkan daripada posisi 

yang lain.  

2. Posisi tertentu lebih penting untuk menjaga 

keberlangsungan masyarakat daripada posisi yang 

lain.  

3. Setiap posisi memiliki kualifikasi dan bakat yang 

berbeda.  

Posisi yang tinggi tingkatannya dalam stratifikasi 

cenderung untuk tidak diminati tetapi penting untuk 

menjaga keberlangsungan masyarakat, juga memerlukan 

bakat dan kemampan terbaik. Pada keadaan ini 

masyarakat dianjurkan agar memberi reward kepada 

individu yang menempati posisi tersebut agar dia 

menjalankan fungsinya secara optimal. Jika ini tidak 

dilakukan maka masyarakat akan kekurangan individu 

untuk mengisi posisi tesebut yang berakibat pada 

tercerai-berainya masyarakat. 

Fungsionalisme Struktural Taclott Parsons, mengenal 

empat fungsi penting untuk semua system dan terkenal 
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dengan istilah AGIL. Fungsi-fungsi penting tersebut ialah 

Adaptation, Goal Atteinment, Integration, dan Latency.  

1. Adaptation ( adaptasi), Sistem tersebut harus 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan setelah 

itu membuat lingkungan sesuai dengan kebutuhan.  

2. Goal Atteinment (Pencapaian tujuan), Sistem tersebut 

harus mendefenisikan dan mencapai tujuannya.  

3. Integration (integrasi), Sistem tersebut harus mampu 

mensinergiskan antar komponen dalam sistem 

tersebut dan juga ketiga fungsi yang lain (Adaptation, 

Goal Atteinment, Latency)  

4. Latency ( pemeliharaan pola), Sistem tersebut juga 

harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, 

baik motivasi individual maupun pola-pola kultural 

yang menciptakan dan menopang motivasi. 

Teori Konflik 

Teori yang digagas Marx ini berasumsi pada perbedaan 

kepentingan antarkelas dapat menghasilkan relasi sosial 

yang bersifat konfliktual. Pendistribusian kekayaan yang 

tidak merata menciptakan jurang kesenjangan sosial, di 

mana semakin parah kesenjangan yang ada membesar 

pula potensi timbulnya konflik sosial. Kelas sosial ini 

terbagi dalam dua kelompok, yakni borjuis dan proletar. 

Borjuis sebagai pemilik modal mayoritas sehingga 

memegang kontrol atas sumber daya yang ada. 

Sedangkan kelompok proletar adalah mereka kelas 

pekerja yang tidak memiliki kontrol. Dari masing-masing 

kelas yang ada jelas tujuan dan kepentingan keduanya 

saling bertolak belakang, lantaran keinginan kaum 

borjuis untuk mempertahankan atau menambah 

kekuasaan sama besarnya dengan keinginan proletar 

dalam mendistribusikan kekayaan secara merata. Ketika 

kedua kelompok ini terus mengalami pergesekan lama-
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kelamaan akan pecah dan memicu revolusi. Terlebih 

dengan adanya kesadaran kelas ketika kaum proletar 

sadar bahwasanya mereka telah dieksploitasi. 

Teori Interaksionisme Simbolik 

Lahir dari perpaduan pemikiran antara Herbert Blumer, 

George Herbert Mead dan Max Weber, teori ini 

menganalisa masyarakat berdasar makna subjektif yang 

diciptakan oleh individu dalam proses interaksi sosial. 

Interaksionisme simbolik mengasumsikan landasan 

individu bertindak cenderung pada hal yang diyakini 

bukan yang secara objektif benar. Keyakinan terhadap 

suatu hal inilah yang dinamakan sebagai produk 

konstruksi sosial yang telah direpresentasikan. Hasil 

interpretasi tersebut merupakan definisi situasi. Dengan 

basis analisisnya adalah aspek individu maka teori ini 

tergolong dalam teori mikro sosiologi. Konsep dari teori 

interaksionisme simbolik ini juga memiliki tendensi 

dengan urusan identitas seseorang. 

Teori Dramaturgi (Erving Goffman)  

Dramaturgi adalah pandangan tentang kehidupan sosial 

sebagai serentetan pertunjukan drama, seperti yang 

ditampilkan di atas pentas. Prinsip pokok teori 

dramaturgi, antara lain: 

1. Front stage (panggung depan) bagian pertunjukan 

yang umumnya berfungsi secara pasti dan umum 

untuk mendefinisikan situasi bagi orang yang 

menyaksikan pertunjukan. Front stage terdiri dari:  

a. setting yaitu pemandangan fisik yang biasanya 

ada di situ jika aktor memainkan perannya. 

b. front personal, terdiri dari berbagai macam barang 

perlengkapan yang bersifat menyatakan perasaan 

yang memperkenalkan penonton dengan aktor 
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dan perlengkapan itu diharapkan penonton 

dipunyai oleh aktor. Terdiri dari: penampilan dan 

gaya.  

c. mistifikasi: aktor cenderung memistifikasi 

pertunjukan mereka dengan membatasi 

hubungan antara diri mereka sendiri dan audien.  

 Dengan membangun „jarak sosial‟ antara diri mereka 

dengan audien, mereka mencoba menciptakan 

perasaan kagum di pihak audien. Contoh: seorang 

dokter bedar umumnya punya kamar operasi, 

memakai baju jubah putih, mempunyai peralatan-

peralatan bedah, gaya fisik bersih, dan penuh 

perhatian terhadap lingkungannya. 

2. Back stage (panggung belakang) Dimana fakta 

disembunyikan di depan atau berbagai jenis tindakan 

informal mungkin timbul. Terdiri dari:  

a. pengelolaan kesan: kehati-hatian terhadap 

serentetan tindakan yang tidak diharapkan, 

misalnya: gerakan, kesalahan bicara, adegan dan 

sebagainya.  

b. role distance: derajad pemisahan antara diri 

individu dengan peran yang diharapkan 

dimainkan.  

c. stigma: jurang pemisah antara apa yang 

seharusnya dilakukan seseorang.  

d. frame analysis: kerangka penafsiran yang 

memungkinkan individu menempatkan, 

merasakan, mengenali dan menamai kejadian-

kejadian dalam kehidupan mereka dan dunia 

pada umumnya. 

 Contoh: seorang dokter mempunyai aktivitas lainnya, 

selain aktivitas medis, mungkin anggota club olah 

racga, club dansa di sebuah diskotik, suami sekaligus 

seorang ayah di keluarganya. 
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Teori Strukturasi (Anthony Giddens) 

Struktur didefinisikan sebagai properti-properti yang 

berstruktur (aturan dan sumberdaya), properti yang 

memungkinkan praktik sosial serupa yang dapat 

dijelaskan untuk eksis di sepanjang ruang dan waktu, dan 

yang membuatnya menjadibentuk sistemik (Giddens, 

1984:17). Struktur hanya akan terwujud karena adanya 

aturan dan sumberdaya. Struktur itu sendiri tidak ada 

dalam ruangan dan waktu. Fenomena sosial mempunyai 

kapasitas yang cukup untuk menjadi struktur. Giddens 

berpendapat bahwa struktur hanya ada di dalam dan 

melalui aktivitas agen manusia (1989:256). Menurutnya, 

struktur adalah apa yang membentuk dan menentukan 

terhadap kehidupan sosial, tetapi bukan struktur itu 

sendiri yang membentuk dan mennetukan kehidupan 

sosial itu. Giddens tak menyangkal fakta bahwa struktur 

dapat memaksa dan mengendalikan tindakan, tetapi 

struktur juga sering memberikan kemungkinan bagi agen 

untuk melakukan sesuatu yang sebaliknya tak akan 

mampu mereka kerjakan. Giddens mendefinisikan sistem 

sosial sebagai praktik sosial yang dikembangbiakkan 

(reproduced) atau „hubungan yang direproduksi antara 

aktor dan kolektivitas yang diorganisir sebagai praktik 

sosial tetap‟ (1984:17,25).  

Gagasan tentang sistem sosial ini berasal dari pemusatan 

perhatian Giddens terhadap praktik sosial. Sistem sosial 

tidak mempunyai struktur, tetapi dapat memunculkan 

dirinya sendiri dalam ruang dan waktu, tetapi dapat 

menjelma dalam sistem sosial, dalam bentuk praktik 

sosial yang direproduksi. Meski sistem sosial boleh jadi 

merupakan produk dari tindakan yang disengaja, Giddens 

memusatkan perhatian lebih besar pada fakta bahwa 

sistem sosial sering merupakan konsekuensi yang tak 

diharapkan dari tindakan manusia. Jadi, struktur serta 

merta muncul dalam sistem sosial. Struktur pun 
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menjelma dalam „ingatan agen yang berpengetahuan 

banyak‟ (Giddens, 1984:17). Akibatnya, aturan dan 

sumber daya menjelmakan dirinya sendiri di tingkat 

makro sistem sosial maupun di tingkat mikro 

berdasarkan kesadaran manusia. Konsep strukturasi 

berdasarkan pemikiran bahwa konstitusi agen dan 

struktur bukan merupakan dua kumpulan fenomena 

biasa yang berdiri sendiri (dualisme), tetapi 

mencerminkan dualitas ciri-ciri struktural sistem sosial 

adalah sekaligus medium dan hasil praktik sosial yang 

diorganisir berulang-ulang atau „moment memproduksi 

tindakan juga merupakan salah satu reproduksi 

tindakan‟, juga merupakan salah satu reproduksi dalam 

konteks pembuatan kehidupan sosial seharihari 

(Giddens, 1984:25,26). Strukturasi meliputi hubungan 

dialektika antara agen dan struktur, struktur dan 

keagenan adalah dualitas, struktur takkan ada tanpa 

keagenan dan demikian sebaliknya. 

Implikasi pendekatan strukturasi: 

1. Teori strukturasi memusatkan perhatian pada 

tatanan institusi sosial yang melintasi waktu dan 

ruang (Giddens, 1989:300) Giddens memandang 

institusi sosial sebagai kumpulan praktik sosial dan 

ia mengidentifikasi 4 macam institusi: tatanan 

simbolik, institusi politik, institusi ekonomi dan 

institusi hukum.  

2. Pemusatan perhatian pada perubahan institusi sosial 

melintasi waktu dan ruang. Waktu dan ruang 

tergantung pada apakah orang lain hadir untuk 

sementara waktu atau dalam hubungan yang 

renggang. Kondisi primordial adalah interaksi tatap 

muka, dimana orang lain hadir pada waktu dan 

tempat yang sama, tetapi sistem sosial berkembang 

atau meluas menurut waktu dan ruang sehingga 

orang lain tidak perlu lagi hadir pada waktu yang 
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sama dan ruang yang sama. Sistem sosial yang 

berjarak dilihat dari sudut waktu dan ruang seperti 

itu dalam kehidupan modern makin meningkat 

peluangnya dengan munculnya penggunaan 

peralatan komunikasi dan transportasi baru.  

3. Peneliti harus peka terhadap cara-cara pemimpin 

berbagai institusi itu campur tangan dan mengubah 

pola sosial.  

4. Pakar strukturasi perlu memonitor dan peka terhadap 

pengaruh temuan penelitian mereka terhadap 

kehidupan sosial. 

Post Modernisme 

Ada perbedaan besar di kalangan pemikir post modern 

yang umumnya bersifat idiosinkretik sehingga sukar 

menggeneralisasi kesamaan pendapat mereka.  

1. Pendirian yang ekstrim menyatakan bahwa 

masyarakat modern telah terputus hubungannya 

dengan dan sama sekali telah digantikan oleh 

masyarakat post modern. Tokoh-tokohnya: Jean 

Baudrillard, Gilles Deleuze, Felix Guattari.  

2. Pendirian yang menyatakan bahwa meskipun telah 

terjadi perubahan, post modernisme muncul dan 

terus berkembang bersama dengan modernisme. 

Pendirian ini diikuti oleh pemikir marxian seperti:  

F. Jameson, Ernesto Laclau, dan Chantal Mouffe dan 

oleh pemikir feminis post modern seperti Nancy Fraser 

dan Linda Nicholson.  

3. Pendirian yang lebih memandang modernisme dan 

post modernisme sebagai zaman. Keduanya terlibat 

dalam rentetan hubungan jangka panjang dan post 

modernisme terus-menerus menunjukkan 

keterbatasan modernisme. Tokohnya: Smart.  
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4. Pendirian yang melihat modernitas sebagai “proyek 

yang belum selesai” dalam arti masih banyak yang 

harus dikerjakan dalam kehidupan modern sebelum 

kita mulai berpikir mengenai kemungkinan 

kehidupan pest modern. Tokohnya: Habermas 

Meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat di 

kalangan pemikir post modern, tetapi secara umum dapat 

dilihat makna dari konsep post modern, antara lain:  

1. Post modern meliputi periode historis baru, produk 

kultural baru dan tipe baru dalam penyusunan teori 

tentang kehidupan sosial. Tentu saja semuanya ini 

merupaka sebuah perspektif baru dan berbeda 

mengenai peristiwa yang terjadi di tahun-tahun 

belakangan ini, yang tak lagi dapat dilukiskan dengan 

istilah „modern‟, dan perspektif mengenai 

perkembangan baru yang menggantikan realitas 

modern. Konsep post modern ini terutama tertuju 

pada keyakinan yang tersebar luas bahwa era modren 

telah berakhir dan kita memasuki periode historis 

baru, post modernitas.  

2. Post modernisme berkaitan dengan dunia kultural 

dan dapat dinyatakan bahwa produk post modern 

cenderung menggantikan produk modern. (di bidang 

kesenian, film, arsitektur dan sebagainya) 

3. Kemunculan teori sosial post modern dan 

perbedaannya dengan teori sosial modern. Teori sosial 

modern mencari landasan universal, a historis, dan 

rasional, untuk analisis dan untuk mengkritik 

masyarakat. Pemikir post modern‟menolak landasan 

ini dan cenderung menjadi relativistik, irrasional dan 

nihilistik.
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Manusia Sebagai Subyek Hukum 

Manusia telah bergaul dengan manusia lain didalam 

suatu wadah yang benama masyarakat. Mula – Mula 

dia berhubungan dengan orang tuanya, dan semakin 

meningkat umurnya, semakin luas pula daya cukup 

pergaulannya dengan manusia lain didalam 

masyarakat tersebut. Semenjak dilahirkan didunia 

manusia telah meompunyai hasrat secara teratur. 

Hasrta untuk hidup secara teratur tersebut Secara 

umum Pengertian Masyarakat adalah sekumpulan 

individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama 

untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah 

memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat 

istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat 

berasal dari bahasa inggris yaitu "society" yang berarti 

"masyarakat", lalu kata society berasal dari bahasa latin 

yaitu "societas" yang berarti "kawan". Sedangkan 

masyarakat yang berasal dari bahasa arab yaitu 

"musyarak". Pengertian Masyarakat dalam Arti Luas 

adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa 

dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. 

Sedangkan Pengertian Masyarakat dalam Arti Sempit 

adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, 

bangsa, teritorial, dan lain sebagainya.  
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Pengertian masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai 

kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki 

tujuan yang sama. Pengertian Masyarakat secara 

Sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling 

berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. 

Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan 

perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan reaksi 

dalam lingkungannya. 

Patokan – patokan untuk berperilaku pantas, kemudian 

dikenal dengan sebutan norma atau kaidah. Norma atau 

kaidah tersebut mungkin timbul dari pandangan-

pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau 

dianggap buruk, yang lazimnya disebut nilai. Kadangkala, 

norma atau kaidah tersebut timbul dari pola perilaku 

manusia, sebagai suatu abstraksi dari prilaku berulang-

ulang yang nyata. 

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan 

manusia dalam masyarakat, bermacam-macam 

ragamnya, dan diantara sekian macam kaidah, maka 

merupakn salah satu kaidahyang penting adlaha kaidah-

kaidah hukum disamping kaidah-kaidah agama, 

kesusilaan, dan kesopanan. kaidah-kaidah dan pola-pola 

hukkum dapat dijumpai pada setiap masyarakat, basic 

yang tradisional maupun yang modern walaupun kadang-

kadang masyarakat yang diaturnya tidak atau kurang 

menyadirinya. Secara etimologis, kata hukum berasal dari 

bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata 

jamaknya adalah "Alkas" yang selanjutnya di ambil alih 

dalam bahasa Indonesia menjadi "Hukum". Di dalam 

pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat 

dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. 

(Prananingrum, 2014: 75). 

Setiap manusia telah menjadi subjek hukum sejak ia 

dilahirkan, bahkan jika kepentingannya menghendaki, 

sejak masih dalam kandungan pun ia telah menjadi 
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subjek hukum, kecuali jika meninggal pada saat 

dilahirkan. Manusia sebagai subjek hukum, 

setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban, tanpa 

kecuali. 

Sejarah Hukum 

Sejarah hukum adalah suatu metode dan ilmu yang 

merupakan cabang dari ilmu sejarah (bukan cabang dari 

ilmu hukum), yang mempelajari (studying), menganalisa 

(analising), memverifikasi (verifiying), menginterpretasi 

(interpreting), menyusun dalil (setting the clausule), dan 

kecenderungan (tendention), menarik kesimpulan 

tertentu (hipoteting), tentang setiap fakta, konsep, kaidah, 

dan aturan yang berkenaan dengan hukum yang pernah 

berlaku. Baik yang secara kronologis dan sistematis, 

berikut sebab akibat serta ketersentuhannya dengan apa 

yang terjadi di masa kini, baik seperti yang terdapat dalam 

literatur, naskah, bahkan tuturan lisan, terutama 

penekananya atas karakteristik keunikan fakta dan 

norma tersebut, sehingga dapat menemukan gejala, dalil, 

dan perkembangan hukum di masa yang lalu yang dapat 

memberikan wawasan yang luas bagi orang yang 

mempelajarinya, dalam mengartikan dan memahami 

hukum yang berlaku saat ini.(Huijbers : 2013) 

Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum, 

yang mempelajari perkembangan dari asal usul sistem 

hukum dalam suatu masyarakat tertentu, dan 

membandingkan antara hukum yang berbeda karena 

dibatasi oleh perbedaan waktu. Sejarah hukum ini 

terutama berkait dengan bangkitnya suatu pemikiran 

dalam hukum yang dipelopori oleh Savigny (1779-1861). 

Dalam studi sejarah hukum ditekankan mengenai hukum 

suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang 

bersangkutan dan oleh karenanya senantiasa yang satu 

berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini terletak pada 
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karakteristik pertumbuhan yang dialami oleh masing-

masing sistem hukum. Apabila dikatakan bahwa sistem 

hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah 

hubungan yang terus menerus antara sistem yang 

sekarang dengan yang lalu. Apalagi dapat diterima bahwa 

hukum sekarang berasal dari yang sebelumnya atau 

hukum pada masa-masa lampau, maka hal itu berarti, 

bahwa hukum yang sekarang dibentuk oleh prosesproses 

yang berlangsung pada masa lampau (Soedjono 

Dirdjosisworo : 2001). 

Sejarah mempelajari perjalanan waktu masyarakat di 

dalam totalitasnya, sedangkan sejarah hukum satu aspek 

tertentu dalam hal itu, yakni hukum. Apa yang berlaku 

untuk seluruh, betapapun juga berlaku untuk bagian, 

serta maksud dan tujuan sejarah hukum mau tidak mau 

akhirnya adalah menentukan juga “dalil-dalil atau 

hukum-hukum perkembangan kemasyarakatan”. Jadi, 

dengan demikian permasalahan yang dihadapi sejarawan 

hukum tidak kurang “imposible” daripada setiap 

penyelidik dalam bidang apapun. Namun dengan 

mengutarakan bahwa sejarawan hukum harus berikhtiar 

untuk melakukan penulisan sejarah secara integral, 

nampaknya Van den Brink terlampau jauh jangkauannya. 

Justru pada tahap terakhir ia melangkahi tujuan spesifik 

sejarah hukum ini. Sudah barang tentu bahwa sejarawan 

hukum harus memberikan sumbangsihnya kepada 

penulisan secara terpadu. Bahkan sumbangsih tersebut 

teramat penting, mengingat peran yang begitu besar yang 

dimainkan oleh hukum di dalam perkembangan 

pergaulan hukum manusia.

Fungsi Hukum dalam Masyarakat 

Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, 

bergantung dari berbagai faktor dan keadaan masyarakat. 

Disamping itu fungsi hukum dalam masyarakat yang 
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belum maju juga akan berbeda dengan yang terdapat 

dalam masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat, 

hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam 

masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang 

diharapkan oleh masyarakat. Namun dalam masyarakat 

yang sudah maju, hukum menjadi lebih umum, abstrak 

dan lebih berjarak dengan konteksnya. Hukum sebagai 

sarana perubahan sosial yang dalam hubungannya 

dengan sektor hukum merupakan salah satu kajian 

penting dari disiplin sosiologi hukum. Hubungan antara 

perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan 

hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh 

perubahan sosial terhadap sektor hukum sementara 

dipihak lain perubahan hukum juga berpengaruh 

terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan kekuasaan 

yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan 

dengan salahsatu fungsi hukum, yakni hukum sebagai 

sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa 

masyarakat (social engineering). Fungsi hukum dalam 

masyarakat sangat beraneka ragam, bergantung pada 

berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Disamping itu, 

fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga 

akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat 

maju. Dalam setiap masyarakat hukum lebih berfungsi 

untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan 

jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh 

masyarakat. Namun, dalam masyarakat yang sudah maju 

hukum, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih 

berjarak dengan konteksnya. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa ada beberapa 

fungsi hukum dalam masyarakat. Yaitu ;  

1. Fungsi Menfasilitasi Dalam hal ini termasuk 

menfasilitasi antara pihak-pihak tertentu sehingga 

tercapai suatu ketertiban. 
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2. Fungsi Represif Dalam hal ini termasuk penggunaan 

hukum sebagai alat bagi elite penguasa untuk 

mencapai tujuan-tujuannya. 

3. Fungsi Ideologis Fungsi ini termasuk menjamin 

pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, 

kebebasan, kemerdekaan, keadilan dan lain-lain. 

4. Fungsi Reflektif Dalam hal ini hukum merefleksi 

keinginan bersama dalam masyarakat sehingga 

mestinya hukum bersifat netral. 

Selanjutnya Aubert mengklasifikasi fungsi hukum dalam 

masyarakat, antara lain :  

1. Fungsi mengatur (Govermence) 

2. Fungsi Distribusi Sumber Daya  

3. Fungsi safeguart terhadap ekspektasi masyarakat  

4. Fungsi penyelesaian konflik  

5. Fungsi ekpresi dari nilai dan cita-cita dalam 

masyarakat.  

Menurut Podgorecki, bahwa fungsi hukum dalam 

masyarakat adalah sebagai berikut :  

1. Fungsi Integrasi Yakni bagaimana hukum terealisasi 

saling berharap ( mutual expectation ) dari 

masyarakat. 

2. Fungsi Petrifikasi Yakni bagaimana hukum 

melakukan seleksi dari pola-pola perilaku manusia 

agar dapat mencapai tujuan-tujuan sosial. 

3. Fungsi Reduksi Yakni bagaimana hukum menyeleksi 

sikap manusia yang berbeda-beda dalam masyarakat 

yang kompleks sehingga sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk 

mereduksi kompleksitas ke pembuatan putusan-

putusan tertentu.  
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4. Fungsi Memotivasi Yakni hukum mengatur agar 

manusia dapat memilih perilaku yang sesuai dengan 

nilai-nilai dalam masyarakat.  

5. Fungsi Edukasi Yakni hukum bukan saja 

menghukum dan memotivasi masyarakat, melainkan 

juga melakukan edukasi dan sosialisasi.  

Selanjutnya, menurut Podgorecki, fungsi hukum yang 

aktual harus dianalisis melalui berbagai hipotesis sebagai 

berikut : 

1. Hukum tertulis dapat ditafsirkan secara berbeda-

beda, sesuai dengan sistem sosial dan ekonomi 

masyarakat.  

2. Hukum tertulis ditafsirkan secara berbeda-beda oleh 

berbagai sub kultur dalam masyarakat. Misalnya, 

hukum akan ditafsirkan secara berbeda-beda oleh 

mahasiswa, Dosen, advokat, polisi, hakim, artis, 

tentara, orang bisnis, birokrat dan sebagainya. 

3. Hukum tertulis dapat ditafsrkan secara berbeda-beda 

oleh berbagai personalitas dalam masayarakat yang 

diakibatkan oleh berbedanya kekuatan/kepentingan 

ekonomi, politik, dan psikososial. Misalnya golongan 

tua lebih menghormati hukum daripada golongan 

muda. Masyarakat tahun 1960-an akan lebih sensitif 

terhadap hak dan kebebasan dari pekerja.  

4. Faktor prosedur formal dan framework yang bersifat 

semantik lebih menentukan terhadap suatu putusan 

hukum dibandingkan faktor hukum substantif.  

5. Bahkan jika sistem-sistem sosial bergerak secara 

seimbang dan harmonis, tidak berarti bahwa hukum 

hanya sekedar membagibagikan hadiah atau 

hukuman.
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Masyarakat dan Hukum  

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, 

bahwa hukum adalah hal yang sangat urgen dalam 

masyarakat karena masyarakat tanpa hukum, maka akan 

terjadi kacau balau, begitu pula sebaliknya hukum tanpa 

masyarakat maka, hukum itu tidak berarti sama sekali. 

Hukum sebagai a tool of engineering adalah hukum 

sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti 

bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh agent 

of change.  Agent of change atau pelopor perubahan 

adalah seseorang atau sekelompok orang yang 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai 

pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga 

kemasyarakatan yang mampu merubah system social. 

Perubahan harus dilakukan dengan berbagai macam 

perencanaan yaitu social engineering dan sosial planning. 

Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat yaitu 

sifat pasif dan sifat aktif.( Soerjono Soekanto : 2005). Sifat 

pasif hukum itu dapat dilihat sejauhmana hukum itu 

menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan 

hukum yang bersifat aktif yaitu sejauhmana hukum itu 

dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika 

masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. 

Dengan demikian hukum sebagai alat untuk merubah 

masyarakat (a tool of social engineering).  

Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dalam 

masyarakat yaitu dapat berupa Hukum tertulis dan 

hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis dapat 

berupa Undang-Undang atau yurisprudensi sedangkan 

hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan masyarakat 

baik yang belum dikodifikasi ataupun yang telah 

dikodifikasi. Keseluruhan aturan itu dapat menggerakkan 

dinamika masyarakat kearah yang lebih baik, jika 

seandainya hukum itu diaplikasikan dengan penuh 
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kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat, karena 

walaupun hukumnya baik, akan tetapi kesadaran hukum 

masyarakat tidak ada (pelaksanaanya), maka hukum itu 

tidak dapat terlaksana dengan baik. 

Peraturan perundang-undangan yang bertujuan sebagai 

alat pembaharuan dapat berfungsi sebagai sarana 

pembaharuan dalam arti merubah sikap mental 

masyarakat. Perundang-Undangan tersebut diharapkan 

tidak bertentangan dengan nilai-nilai social budaya yang 

hidup dalam masyarakat.( Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi 

:2002). 

Rusli Effendi menyatakan bahwa hukum akan memiliki 

daya kerja yang baik apabila dua fungsi hukum betul 

betul membumi dalam kehidupan masyarakat, sebagai 

berikut: a. Fungsinya yang pasif yang hanya untuk 

menjaga status quo. Fungsi ini disebut “Sarana social 

control.” b. Fungsinya yang aktif yang mampu merombak 

tatanan yang telah ada menuju suatu keadaan yang dicita 

citakan. Fungsi ini dikenal sebagai “Law is tool of social 

engineering”, atau fungsi hukum sebagai alat rekayasa 

social. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat 

sangat bertentangan dengan teori/mazhab sejarah yang 

dikemukakan oleh Carl Von Savigny bahwa das recht wird 

nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke yaitu 

hukum itu timbul dan berkembang dalam masyarakat. 

Hukum yang baik apabila hukum itu berasal dari jiwa 

masyarakat (Volkgeits) yang lahir bersama dengan 

kesadaran hukum.( Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, 2003). 

Dari beberapa pemikiran di atas konsep fungsi hukum 

tentang bagaimana hukum difungsikan agar dapat 

mewujudkan tujuan hukum, merupakan hal yang wajar 

tertutama untuk mencegah konflik yang terjadi dalam 

persinggungan antar individu. Kondisi demikian, 

menyebabkan para ilmuan hukum dan pelaksananya 

menaruh perhatian besar dengan bertumpu pada 
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hubungan antara hukum dengan masyarakat di mana 

hukum itu diberlakukan. Oleh karena itu dibutuhkan 

suatu pemahaman terhadap konsep konsep fungsi 

hukum dan pengembangannya, agar betul betul berdaya 

guna di dalam menata perubahan social masyarakat yang 

semakin hari semakin pesat. 

Penerapan  Hukum dalam Masyarakat 

Dengan melihat uraian tersebut diatas maka telah 

terjadilah suatu konsepsi-konsepsi di bidang hukum yang 

mana telah disusun dan diatur demi 4 terlaksananya 

ketentuan ataupun peraturan untuk menentramkan 

kehidupan bermasyarakat, dengan demikian tercapainya 

suatu konsep hukum yang dibuat oleh lembaga-lembaga 

tersebut memang mengalami banyaknya hambatan yang 

dikarenakan banyaknya perbedaan kelompok· atau 

struktur kehidupan masyarakat yang sangat berbeda-

beda dengan demikian lembaga perundangundangan 

membuat suatu aturan-aturan tersebut berlandaskan 

pada asas-asas keadilan di masyarakat itu sendiri 

menginginkan atau membutuhkan keadilan. Hukum yang 

terjadi pada dewasa ini mempunyai beberapa tujuan yang 

mana telah dikemukakan oleh Drs. C.ST Kansil, SH, 

“Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian 

hukum dalam masyarakat dan hukum itu sendiri harus 

pula bersendikan padakeadilan, yaitu asas-asas keadilan 

dari masyarakat. Dengan melihat tujuan dari pada hukum 

itu sendiri maka kita tinjau bahwa salah satu kerangka 

hidup agar terhindar dari segala macam pertikaian dalam 

kehidupan masyarakat sehingga mampu mengatasinya 

adalah hukum. (Kansil, C.S.T Dan Kansil, Cristine, 2003). 

Maka dibuatlah suatu konsep bahwa hukum yang ada 

dinegara kita yaitu Indonesia dilihat dari segi bentuknya 

dibedakan antara hukum tertulis dan hukum tidak 

tertulis. Dari konsep-konsep tersebut diatas maka 
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lembaga-lembaga berwenang telah menciptakan beberapa 

hal mengenai hukum yang - mana dasar dari pada 

konsepsi tersebut terletak pada dasar asas-asas 

masyarakat itu sendiri yang bertujuan untuk menjamin 

kepastian hukum. 

1. Hukum Tertulis  

Dari uraian tersebut maka salah satu yang dibuat oleh 

lembaga-lempaga perundangan yang disusun dan 

diatur untuk menciptakan suatu kepastian hukum 

adalah undangundang, Maka segala peraturan yang 

dibuat lembaga tersebut dicantumkan dalam belbagai 

peraturanperaturan. lnilah yang dimaksud dengan 

hukum tertulis dimana hukum tertulis dapat 

dibedakan menurut bentuknya yaitu hukum tertulis 

yang dikodifikasikan seperti halnya hukum pidana, 

yang tercantum dalam Kitab undang-undang pidana 

dan Kitab Undang-undang Acara Pidana. Kitab 

Undang-undang tersebut diberlakukan ke semua 

kalangan diseluruh Indonesia yang artinya semua 

bentuk dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

mencakup luas dan wajib dipatuhi di seluruh wilayah 

Republik Indonesia. Hukum tertulis yang tidak 

dikodifikasikan misalkan kitab undangundang 

Hukum Perdata, ini disebabkan adanya sedikit 

perbedaan dimana bangsa Indonesia mempunyai 

beberapa pulau yang berbeda-beda adat istiadatnya. 

Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan ini 

menimbulkan suatu konsepsi tersendiri, dengan 

demikian timbullah peraturan tersendiri dari hukum 

tertulis, misalnya dalam hal perkawinan, yang mana 

mempunyai asas monogamy dimana di Indonesia 

mempunyai beberapa budaya, tradisi dan beberapa 

agama. Munculnya beberapa agama di Indonesia 

dalam menangani hal perkawinan membuat beberapa 

keputusan yang tidak dapat langsung dijalankan oleh 

semua kalangan, karena sumber dari pada hukum 
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untuk mengatasi hal yang menyangkut perkawinan 

tersebut tidak berdasarkan dari Kitab Undang-

undang Hukum Perdata. Hal ·ini timbul karena 

MASYARAKAT DAN HUKUM 116 dari masyarakat 

yang beragama Islam mengikuti dasar hukum yang 

ditetapkan oleh dasar dari 5 hukum Islam tersebut 

dan dalam pelaksanaannya dijalankan oleh peraturan 

pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh 

Departemen Agama yang berdasarkan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan dari agama 

selain Islam berdasarkan Catatan sipil 

yangdiberlakukan berdasarkan kitab undang-undang 

hukum perdata yang dicantumkan oleh pemerintah.  

2. Hukum Tidak Tertulis  

Selain konsepsi yang dibuat oleh lembaga 

perundangan di masyarakat juga mengenal dan 

menyakini terhadap hukum yang ada di kehidupan 

masyarakat tersebut. Dimana hukum tersebut tidak 

dicantumka·n ke dalam suatu peraturan tertentu 

akan tetapi dilaksanakan oleh sebagia·n masyarakat 

karena terdapat unsur kepercayaan yang mana 

berlandaskan pada moral dari masing-masing orang. 

Masyarakat lebih mengenal pada hukum adat atau 

hukum kebiasaan, hukum memang tidak ada dalam 

perundang-undangan tetapi masih diyakini oleh 

sebagian lapisan masyarakat karena hukum tersebut 

berlandaskan pada normanorma atau kaidah-kaidah 

di dalam masyarakat. 

Mereka percaya pada hukum adat atau kebiasaan 

tersebut karena juga dapat mengatur atau menjadi 

landasan bagi kehidupan mereka sehari-hari. 

Kepercayaan mereka menimbulkan suatu tradisi dan 

sampai sekarang ini masih berlaku pada sebagian lapisan 

masyarakat kita. Meskipun hukum kebiasaan tidak 

tercantum didalam peraturan tersendiri akan tetapi 



 

 

 MASYARAKAT DAN HUKUM 

  

117 
 

pemerintah tetap menjalankan hukum tersebut karena 

dilihat secara tidak langsung menimbulkan suatu 

kebudayaan yang tidak dapat dimiliki oleh negara lain, hal 

ini dibuktikkan dengan adanya berbagai persoalan atau 

masalah yang menyangkut tradisi atau budaya dari 

daerah masing-masing dimana tradisi tersebut sangat 

berbeda-beda. Hukum adat mempunyai sifat komunal 

yang kuat artinya manusia menurut hukum adat 

merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang 

erat, rasa kebersamaan tersebut meliputi seluruh 

lapangan hukum adat. Hukum adat mempunyai corak 

magisch religius yang berhubungan dengan pandangan 

hidup alam Indonesia. Hukum adat diliputi oleh fikiran 

serba konkrit dimana hukum adat sangat 

m'emperhatikan banyaknya dan berulangulang 

hubungan- hubungan hidup yang kongkrit. Hukum adat 

mempunyai sifat yang sangat visual, artinya hubungan-

hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena 

ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat'dilihat. 
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Perubahan Sosial sebagai Penyebab Perubahan Hukum 

Perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan 

pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu 

masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, 

termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola 

perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam 

masyarakat. Dari definisi tersebut jelaslah bahwa tekanan 

diletakkan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan 

sebagai himpunan daripada kaidah-kaidah dari segala 

tingkatan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan 

pokok manusia, perubahan mana kemudian 

mempengaruhi segi-segi lainnya dari struktur masyarakat 

(Selo Soemardjan, 1962 : 379).    

Dari segi sejarah (historical), perubahan sosial terlalu 

sangat lambat untuk menjadi kebiasaan sebagai sumber 

utama dari hukum. Hukum dapat merespons perubahan 

sosial setelah puluhan tahun atau setelah berabad-

abad.  Bahkan di awal masa revolusi industri, perubahan-

perubahan yang terjadi karena ditemukannya mesin uap 

atau ditemukannya listrik hanya secara gradual telah 

mempengaruhi respons hukum yang sah selama satu 

generasi.  Namun saat ini tempo dari perubahan sosial 
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telah sedemikian cepat pada suatu titik di mana asumsi-

asumsi yang ada pada saat ini tidak akan sah lagi bahkan 

dalam beberapa tahun ke depan. Perubahan telah 

menyapu melalui negara-negara industri maju dengan 

gelombang dan kecepatan yang tinggi serta berdampak 

yang sangat tidak terduga.  Dalam arti, orang dalam 

masyarakat modern terperangkap ke dalam gelombang 

(maelstrom) perubahan sosial, hidup dalam serangkaian 

revolusi yang kontras dan saling terkait dalam demografi, 

urbanisasi, industrialisasi, sains, transportasi, pertanian, 

komunikasi, riset biomedis, pendidikan, dan hak asasi 

manusia.  Setiap revolusi ini telah membawa perubahan 

yang spektakuler dalam serangkaian akibat, dan telah 

mentransformasi nilai-nilai masyarakat, sikap, perilaku, 

dan institusi. 

Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi 

dalam masyarakat, sedangkan perubahan kebudayaan 

adalah perubahan yang terjadi dalam kebudayaan 

masyarakat itu saja. Pembedaan ini perlu diperjelas, 

bahwa perubahan sosial mencakup semua perubahan apa 

saja yang terjadi di masyarakat (seperti nilai, lembaga, 

struktur, jumlah penduduk, termasuk kebudayaan). 

Sedangkan pada perubahan kebudayaan hanya pada 

budaya yang bersangkutan, sebagai tradisi yang 

melembaga; pernah diulang-ulang kemudian mengalami 

perubahan (Syamsuddin Pasamai, 2013 : 85).  

Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan 

fungsi masyarakat. Sebagai contoh timbulnya 

pengorganisasi buruh dalam masyarakat kapitalis, 

menyebabkan perubahan dalam hubungan antara buruh 

dengan majikan kemudian menyebabkan perubahan 

dalam organisasi ekonomi dan politik. Sedangkan Selo 

Soemardjan lebih komprehensif memberikan definisi 

perubahan sosial, yaitu segala perubahan pada lembaga 
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pemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang 

mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya 

nilai-nilai, sikap, pola perikelakuan di antara kelompok 

dalam masyarakat. Perubahan mana kemudian 

mempengaruhi segi-segi lain dari struktur masyarakat 

yang bersangkutan (Syamsuddin Pasamai, 2013 : 87-88). 

Teori perubahan sosial bukanlah teori yang lahir secara 

tiba-tiba. Dengan serta merta dapat melahirkan definisi 

dan batasan oleh para ahlinya. Sudah menjadi kelaziman, 

lengkap dan validitasnya sebuah teori berasal dari proses 

menyejarah yang terikat dalam ruang dan waktu. 

Bersamaan dengan itu pula, kadang-kadang ilmu yang 

berbasiskan pada kenyataan sosial tidak mengenal 

ketetapan dan keniscayaan. Ilmu sosial selalu mengalami 

dinamisasi sejalan dengan maju dan berkembangnya 

peradaban manusia (Soerjono Soekanto, 2011 : 112). 

Terkait dengan perubahan sosial sebagai penyebab 

perubahan hukum, dapat diuraikan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Landasan Teori 

 Dalam pengamatan sosial terutama bidang sosiologi 

terhadap hukum (sebagai objeknya), hukum selalu 

dipandang tidak otonom. Hukum tidak dapat berdiri 

sendiri dengan ketentuan perundang-undangan 

semata. Eugen Ehrlich menyatakan : (Curzon, 1979 : 

169). 

 “at the present as well as any other time, the centre or 

gravity of legal development lies not in legislation, nor 

in jurist science nor in judicial decision, but in society it 

self” 

 Apabila diterjemahkan secara bebas, artinya baik kini 

dan di masa kapanpun, pusat kegiatan dan 

perkembangan hukum bukanlah dalam perundang-
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undangan, bukan dalam ilmu hukum, juga bukan 

dalam putusan pengadilan, tetapi di dalam 

masyarakat sendiri. 

 Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Eugen 

Erlich tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat 

sebagai pusat perkembangan hukum tidak lain 

sebagai cikal bakal untuk lahirnya sebuah undang-

undang. Oleh karena itu termasuk segala perubahan 

sosial yang terjadi di masyarakat merupakan 

instrumen yang dapat memberi pengaruh terhadap 

pusat kegiatan dan perkembangan hukum untuk 

masa selanjutnya. Tentu berdasarkan perkembangan 

hukum yang dipengaruhi oleh masyarakat tersebut, 

maka dipandang perlu untuk menguraikan secara 

konkret pengaruh perubahan sosial terhadap 

perkembangan dalam aliran pemikiran hukum. 

2. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial 

 Apabila dikaji secara sistematis tiap-tiap pemikiran 

sosial yang menahkodai segala teori perubahan sosial, 

maka berada dalam dua jangkauan metode penarikan 

kesimpulan. Pertama, ada yang berangkat dari ide 

(alam rasio) untuk mengungkap kenyataan. Kedua, 

ada pula yang merunut pada kenyataan, kemudian 

melahirkan gagasan baru, atas penolakannya 

terhadap dunia riil. Untuk metode yang kedua itu, 

tidak meniscayakan perubahan sosial sebagai kondisi 

imanen tetapi memerlukan cara-cara perubahan atas 

kondisi riil demi perbaikan komunitas, agar tetap 

dalam sistem yang tertib beraturan juga terintegrasi. 

 Rata-rata model perubahan sosial yang dilahirkan 

oleh ahli sosiologi selalu menghendaki perubahan 

agar dilanjutkan berdasarkan acuan gagasan-gagasan 

cemerlangnya. Pertama, Max Weber yang 

terkonsentrasi pada budaya etos Kristen Protestan 
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kemudian “memaksa” dirinya untuk percaya pada 

perubahan sosial yang lebih dominan berpengaruh 

dalam gagasannya, yakni perubahan sosial immateriil. 

Hanya gagasan, nilai dan ideologi yang turut serta 

mempengaruhi terjadinya perubahan sosial, baik itu 

terjadi dalam masyarakat tradisional hingga menjadi 

masyarakat modern. Kalau dulunya pola berpikir 

masyarakat tradisional cenderung irasional, maka 

perbedaan paling mencolok pada masyarakat modern 

yaitu dengan dimanfaatkannya kekuatan rasio untuk 

mengubah segala kelembagaan dalam masyarakat 

(Rogers Brubaker, 1984 : 274).  

 Akan tetapi rasionalisme tidak berarti harus 

melepaskan spirit yang lahir dari kekuatan agama 

atau keyakinan masyarakat setempat. Itulah 

sebabnya Weber tidak melepaskan pendirian 

fundamentalnya tentang pemisahan logis dan mutlak 

antara pertimbangan faktual dan pertimbangan nilai. 

Dengan demikian, sosiologi tetap berkaitan dengan 

perumusan dari prinsip-prinsip umum dan konsepsi 

jenis umum yang ada hubungannya dengan tindakan 

sosial. 

 Weber mengungkapkan bahwa agama bukanlah satu-

satunya faktor yang dapat mempengaruhi gagasan, 

akan tetapi gagasan itu sendiri yang mempengaruhi 

struktur sosial. Interpretasi karya Weber pada sisi ini 

jelas menempatkannya sangat dekat dengan teori 

Marxian. Contoh yang lebih baik dari pandangan; 

bahwa Weber terlihat dalam proses membalikkan teori 

Marxian dalam bidang teori stratifikasi (George Ritzer 

& Goodman D.J., 2003 : 36).  

 Perhatian Weber pada pengaruh agama dalam relasi 

struktur sosial tercermin dalam The Protestant Ethic 

and the Spirit of Capitalism, yang membahas pengaruh 

gagasan keagamaan terhadap ekonomi dan 
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memusatkan perhatian pada Protestanisme sebagai 

sebuah sistem gagasan, dan pengaruhnya terhadap 

kemunculan sistem gagasan yang lain, yaitu 

semangat kapitalisme. Weber memberi perhatian 

serupa terhadap agama dunia yang lain, dengan 

mempelajari bagaimana cara gagasan keagamaan itu 

merintangi perkembangan kapitalisme dalam 

masyarakatnya masing-masing (Max Weber, 1951 : 

75). Weber berpendapat bahwa dalam masyarakat 

yang dipengaruhi oleh pola perubahan nilai, 

perkembangan masyarakat dibagi dalam 3 (tiga) tahap 

perubahan, yaitu : (Achmad Ali, 1998 : 289-290). 

a. Masyarakat hukum tradisional bentuk 

administrasinya bersifat patrimonial. Ketaatan 

masyarakat adalah ketaatan tradisional yang 

sifatnya berwujud duty to individual incumbent. 

Bentuk proses peradilannya adalah empiric, 

substantive dan personal. Bentuk keadilannya 

pun empirik. Sementara tipe pemikiran 

hukumnya formal irrationality dan substantive 

rationality;  

b. Masyarakat kharismatik yang didominasi oleh 

legitimacy charismatic authority dan personal 

devotion. Dalam masyarakat kharismatik ini tidak 

ada administrasi dan hanya ada routinisation of 

charisma. Ketaatannya bersifat response to social 

psychological characteristics of individual. Bentuk 

proses peradilannya adalah berdasarkan 

revelation yang sifatnya empirical justice 

formalism. Bentuk keadilannya pun adalah 

keadilan kharismatik, yang berdasarkan tipe 

pemikiran hukum yang formal irrationality dan 

substantive irrationality;  

c. Kemudian tahap terakhir adalah tahap 

masyarakat rasional dengan bentuk legitimasi 
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yang mendominasinya adalah legitimasi yang juga 

rasional-legal dimana authority derived from 

system of law, rationality and consciously enacted.  

 Kedua, adalah teori perubahan sosial yang 

dikemukakan oleh Emile Durkheim. Durkheim justru 

percaya pada perubahan yang terjadi terkait materiil 

yang akan mempengaruhi terjadinya model 

perubahan sosial. Durkheim menyatakan bahwa 

“perkembangan masyarakat yang disebutnya 

evolution unilinear dengan perspektif structural 

fungsional seperti struktur penduduk yang 

menyebabkan akan terjadi pada perubahan yang 

lainnya (Emile Durkheim, 1964 : 92). 

 Durkheim melalui konsep division of labour 

(pembagian kerja) pada intinya telah membuktikan 

kehidupan yang dulunya masih terpola sederhana 

akan terjadi persaingan diantara individu, bahkan 

sampai pada kelompok-kelompok. Menurut 

Durkheim, karena perjuangan untuk tetap bertahan 

lebih sulit, apalagi terdapat kubu yang menggejala 

sebagai organisasi sosial, maka konflik akan semakin 

runcing. Oleh karena itu, meningkatnya kontak 

diantara individu atau komunitas yang terdiferensiasi 

akan meningkatkan persaingan diantara mereka. 

Satu-satunya pengendali dari efek persaingan 

tersebut tidak lain adalah nilai moral sekaligus kode 

etik yang merupakan pengejawantahan nilai karena 

pada saat itu memang sudah sangat dibutuhkan 

(Emile Durkheim, 1947 : 31). 

 Durkheim membedakan 2 tipe solidaritas sosial 

sebagai kondisi dari perubahan materiil yang terjadi 

dalam struktur sosial. Diantaranya: (1) Solidaritas 

mekanik yang merupakan ciri masyarakat di mana 

taraf pembagian kerjanya masih rendah dan sifat 

masyarakat relatif masih utuh. Di sini hukum masih 
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bersifat represif; (2) Solidaritas organik merupakan 

ciri masyarakat kompleks dengan taraf pembagian 

kerja yang tinggi. Dalam masyarakat seperti ini, 

sanksi restitutif cenderung digunakan. Pada tipe ini 

struktur sosial terdiri dari unsur-unsur yang 

interdependen masing-masing memberikan budaya-

budaya khusus dan diferensiasi kepentingan warga 

masyarakat tampak lebih tegas dan sangat spesialis 

(Achmad Ali, 1998 : 298).  

 Ketiga, Talcolt Parsons mengatakan bahwa kalau teori 

perubahan sosialnya amat kompleks, sebab 

dipengaruhi oleh tokoh sosiologi sebelumnya; Max 

Weber dan Emil Durkheim. Dari penelaahan teori-

teori sebelumnyalah sehingga Parson tiba pada 

kesimpulan yakni “fungsional theory” paling dekat 

untuk mengakomodasi bentuk perubahan sosial yang 

terjadi di masyarakat (Doyle. P. Johnson, 1986 : 73).  

 Dalam teorinya, Parsons menganalogikan perubahan 

sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan 

pada mahkluk hidup. Teori Fungsionalisme 

Struktural mempunyai latar belakang kelahiran 

dengan mengasumsikan adanya kesamaan antara 

kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial 

dan berpandangan tentang adanya keteraturan serta 

keseimbangan dalam masyarakat. Bahwa dalam 

masyarakat yang terdiri dari komponen subsistem 

dalam makna fungsionalnya, akan turut pula 

mengalami perubahan terhadap pola kemampuan 

yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan 

hidupnya, jika masyarakatnya mengalami beberapa 

perubahan (Dwi Susilo dan Rachmad K., 2008 : 107). 

 Dengan demikian perspektif fungsionalisme yang 

dibentuk oleh Parson menegaskan proses 

bertahannya sebuah sistem sosial harus ditunjang 

apa yang disebut imperative fungsional. Imperatif 
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tersebut terdiri atas Latency,, Integration, Goal 

Attaintment dan Adaptation (LIGA). (George Ritzer & 

Douglas J. Goodman, 2008 : 260).  

 Keempat, bentuk perubahan sosial ini jika diamati 

baik-baik ternyata tidak mengemukakan bentuk yang 

baru. Hanya menjelaskan beberapa kelemahan fase 

perubahan sosial yang telah diuraikan oleh para 

pendahulunya. Jurgen Habermas, seorang filsuf 

Jerman yang paling berpengaruh di abad kontemporer 

mempunyai pandangan yang menitikberatkan sebagai 

perumusan kembali masyarakat yang terarah dengan 

satu kesatuan organik yang bernama negara (Jurgen 

Habermas, 1984 : 329). 

 Oleh karena itu jika disangkutpautkan dengan teori 

perubahan sosial sebelumnya, Habermas melakukan 

kritik besar-besaran terhadap masyarakat modern 

yang konon katanya rasional. Dengan kata lain, 

rasionalisme adalah pedang bermata dua, dengan dua 

sisi yang tajam. Sisi tajam pertama memotong mitos, 

tradisi, dan keyakinan kolot menghalangi masyarakat 

dari kemajuan. Sedangkan sisi tajam kedua 

memotong segala pertimbangan di luar maksimalisasi 

utilitas dalam pengambilan keputusan. 

 Berdasarkan fakta yang menunjukkan kelemahan 

modernitas itu, maka rasionalitas perlu 

direkonstruksi dalam tiga ruang lingkup nilai (sphere 

of values), yaitu semacam geografi tindakan dengan 

karakteristik rasionalitas atau ukuran evaluasinya 

masing-masing. Ketiganya adalah ruang nilai sains, 

ruang nilai etis dan ruang nilai estetis (Donny Gahral 

Adian, 2013 : 144).  

 Habermas menekankan bahwa tiga bentuk 

rasionalisme tersebut harus bekerja sama dalam 

tindak komunikasi yang bertujuan pada 
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kesalingpahaman dan konsensus tanpa paksaan yang 

berpijak pada pengakuan intersubjektif terhadap 

kemungkinan keliru masing-masing klaim validitas. 

Pemikiran ini adalah rasionalitas yang tidak sekedar 

memperjuangkan klaim validitasnya, namun juga 

mempercakapkannya untuk sampai pada 

kesalingpemahaman sebagaimana yang disebut 

rasionalitas komunikatif. Rasionalitas komunikatif 

tidak dapat direduksi ke dalam rasionalitas saintifik, 

praktis atau estetik dalam keadaan berdiri sendiri, 

melainkan harus terjalin koordinasi dari ketiganya 

untuk mencapai kesalingpahaman tanpa paksaan 

(Budi Hardiman, 2009 : 120).  

3. Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Aliran Ilmu 

Hukum 

 Friedrich Carl von Savigny pelopor Mazhab Sejarah 

Hukum menganggap hukum sebagai perkembangan 

jiwa dari suatu bangsa (volkgeist) pada dasarnya 

hanya memberi pengakuan terhadap pentingnya 

hukum tidak tertulis. Penting untuk diketahui ketika 

Savigny menggunakan frasa “perkembangan” dengan 

sendirinya sudah mengakui kalau memang hukum itu 

selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu apa 

yang terjadi dengan sudut pendekatan ilmu sosial, 

terutama dengan anasir perubahan sosial terhadap 

hukum dalam wilayah praktis adalah awal mulai 

tembusnya dinding positivisme hukum yang dulunya 

kebal dari berbagai anasir-anasir non yuridis 

sebagaimana yang pernah dikukuhkan oleh Hans 

Kelsen (Achmad Ali, 2002 : 274). 

 Selain Savigny, tokoh yang kemudian mengubah cara 

berpikirnya adalah Roscoe Pound, dalam 

pekerjaannya sebagai hakim, juga turut memberi 

andil atas interdependensi  hukum dengan anasir-

anasir non yuridis lainnya. Oleh banyak kepentingan 
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yang tertuang dalam sebuah masyarakat yang 

bernama komunitas. Pound mengerucutkan segala 

kepentingan itu dalam tiga bagian, diantaranya: 

kepentingan negara, kepentingan sosial dan 

kepentingan pribadi. Bahwa tiga jenis kepentingan 

itu, yang menyebabkan hukum tidak bisa lagi kukuh 

dengan sifat khasnya yang terlalu dogmatik (W. 

Friedmann, 1990 : 143). Pemikiran Pound berada 

dalam dua arena perdebatan, yaitu apakah dengan 

terjadinya perubahan sosial lalu mempersyaratkan 

hukum harus mengalami perubahan ? Ataukah 

sebaliknya hukum dengan efek daya muatnya yang 

mengikat, mengatur dan memaksa senantiasa 

menyebabkan terjadinya perubahan sosial ? 

 Selain dua mazhab yang telah dikemukakan di atas, 

aliran realisme juga dipengaruhi oleh berbagi model 

perubahan sosial. Benjamin Natan Cardozo salah satu 

tokoh Realisme Scandinavia berpendapat bahwa 

sesungguhnya putusan yang dilahirkan oleh hakim 

tidaklah selalu tafsir undang-undang belaka, tetapi di 

dalam putusan itu ibarat resep masakan yang diracik 

dalam dapur-dapur pengadilan, yaitu bahwa di sana 

terdapat berbagai unsur non yuridis seperti politik, 

sejarah, ekonomi, dan budaya yang turut 

mempengaruhi putusan sang hakim bersangkutan 

(Benjamin N. Cardozo, 1921 : 285). 

 Deskripsi putusan pengadilan yang dijelaskan oleh 

Cardozo identik dengan anjuran Ronald Dworkin yang 

pernah mengkritik tiga tokoh positivisme hukum; 

Hans Kelsen, John Austin dan Hart. Dworkin 

mengkritik para tokoh positivisme yang belum tentu 

sempurna untuk mengakomodasi segala kepentingan 

dan hak-hak setiap orang; cukup dengan lahirnya 

undang-undang saja, sebagaimana yang dimaksud 

oleh Hart norma hukum sekunder. Oleh karena itu 
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pekerjaan hakim tidak boleh dibatasi untuk 

membentuk hukum yang baru, guna 

memperjuangkan hak-hak yang pada awalnya belum 

tentu terakomodasi semua. Dalam situasi itulah 

pekerjaan hakim menggunakan “moral reading” untuk 

melahirkan hukum yang proporsional dan tidak 

membelenggu hak-hak subjek hukum (recht 

subjectionis) yang belum terintegrasi dalam 

perundang-undangan. 

4. Contoh Perubahan Sosial Sebagai Penyebab 

Perubahan Hukum  

 Inovasi jasa pengangkutan sebagaimana telah 

ditunjukkan oleh fenomena transportasi jalan online, 

seperti Uber Taxi, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab 

Car, Blu-Jek, Lady-Jek, dan sebagainya, sebenarnya 

merupakan suatu keadaan yang mungkin tidak 

pernah dibayangkan oleh pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat (selaku pembuat UU Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) 

dan pejabat pemerintah (selaku pembuat peraturan 

pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009). (Andika 

Wijaya, 2016 : 15). 

 Permasalahan yang sempat menyita perhatian publik, 

serta menimbulkan kontroversi yang sangat 

menggemparkan sehingga menjadi top news di 

berbagai media adalah ketika  pada tanggal 9 

November 2015 Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia, yakni Bapak Ignatius Jonan mengeluarkan 

Surat Pemberitahuan Nomor : 

UM.3012/1/21/Phb/2015, yang isinya antara lain 

bahwa pengaturan kendaraan bermotor bukan 

angkutan umum tersebut di atas sesuai dengan 

Ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan dan PP Nomor 74 Tahun 

2014 tentang Angkutan Jalan tidak memenuhi 
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ketentuan sebagai angkutan umum (Andika Wijaya, 

2016 : 4). 

 Fenomena alat transportasi umum berbasis online 

tidak ada pengaturannya, baik dalam UU Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

maupun dalam PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan, merupakan contoh bahwa 

perubahan sosial sebagai penyebab perubahan 

hukum, dimana saat ini pemerintah mengeluarkan 

payung hukum untuk mengisi kekosongan dari UU 

Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 74 Tahun 2014, 

yaitu berupa Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, yang 

diterbitkan tanggal 1 April 2016 dan mulai 

diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 2016. Payung 

hukum ini mengizinkan beroperasinya angkutan 

berbasis teknologi informasi, seperti Uber Taxi dan 

Grab Car (www.bbc.com>indonesia>2016>04, 14 

Maret 2022). 

Perubahan Hukum sebagai Penyebab Perubahan Sosial 

Ada beberapa cara untuk mempertimbangkan peranan 

hukum dalam perubahan sosial. Yehezkel Dror 

membedakan antara aspek tidak langsung dan aspek 

langsung dari hukum dalam perubahan sosial. Dror 

mengatakan, bahwa hukum memainkan peranan tidak 

langsung dalam perubahan sosial dengan membentuk 

berbagai institusi sosial, yang pada gilirannya mempunyai 

dampak langsung terhadap masyarakat. Dror 

berargumen bahwa hukum berfungsi sebagai pengaruh 

tidak langsung terhadap perubahan sosial pada 

umumnya dengan mempengaruhi kemungkinan-

kemungkinan perubahan dalam berbagai institusi 

sosial.  Sebagai contoh, adanya hukum paten yang 

melindungi hak-hak dari penemu (inventors) untuk 
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mendukung penemuan (inventions), dan perubahan lebih 

lanjut dalam lembaga-lembaga teknologi, yang pada 

gilirannya akan membawa sejenis perubahan sosial 

(Yehezkel Dror, 1968 : 673-674). 

Berikut ini akan diuraikan hal-hal yang terkait dengan 

perubahan hukum sebagai penyebab perubahan sosial, 

yaitu : 

1. Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat 

 Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat 

mengandung arti bahwa hukum mungkin 

dipergunakan sebagai suatu alat oleh pelopor 

perubahan (agent of change). Agent of change adalah 

seorang atau sekelompok orang yang mendapat 

kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu 

atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu 

perubahan sosial yang dikehendaki atau 

direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian 

serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-

cara untuk mempengaruhi masyarakat sistem teratur 

dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan dengan 

social engineering atau social planning (Soerjono 

Soekanto, 1997 : 107). 

 Kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah 

masyarakat mempunyai peranan penting terutama 

dalam perubahan yang dikehendaki atau 

direncanakan. Dengan perubahan yang dikehendaki 

atau direncanakan dimaksudkan sebagai suatu 

perubahan yang dikehendaki oleh warga masyarakat 

yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Dalam 

masyarakat yang sudah kompleks di mana birokrasi 

memegang peranan penting tindakan-tindakan sosial, 

mau tidak mau harus mempunyai dasar hukum 

untuk keabsahan bertindak. Dalam hal ini, maka 

hukum dapat merupakan alat yang ampuh untuk 
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mengadakan perubahan-perubahan sosial, walaupun  

secara tidak langsung. Oleh karena itu, apabila 

pemerintah ingin membentuk badan-badan yang 

berfungsi untuk mengubah masyarakat secara 

terencana, maka hukum diperlukan untuk 

membentuk badan tersebut serta untuk menentukan 

dan membatasi kekuasaannya.  

2. Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan 

 Sebagai sarana social engineering, hukum merupakan 

suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah 

perikelakuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Gunnar 

Myrdal, apabila terjadi salah satu masalah yang 

dihadapi di dalam bidang ini, maka hal tersebut 

dinamakan softdevelopment, di mana hukum tertentu  

yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif 

(Soerjono Soekanto, 1997 : 118-119). Gejala semacam 

ini akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu 

yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat 

berasal dari pembentukan hukum, penegak hukum, 

para pencari keadilan (justitiabelen), maupun 

golongan lain di dalam masyarakat.  

 Membentuk hukum yang efektif memang memerlukan 

waktu yang lama. Hal ini disebabkan antara lain 

karena daya cakupnya yang sedemikian luas, lagi pula 

hukum itu harus bersifat futuristic (menjangkau ke 

depan), sehingga memerlukan pendekatan yang 

multidisipliner. Bahkan suatu hukum perlu diuji coba 

terlebih dahulu untuk dapat diketahui kelemahan dan 

batas jangkauannya di dalam mengubah atau 

mengatur perikelakuan. Hukum merupakan bagian 

dari masyarakat yang timbul dan berproses di dalam 

dan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, 

masyarakat dengan warganya yang dapat 
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menentukan luasnya daya cakup hukum, maupun 

batas kegunaannya.  

3. Batas-batas Kemampuan Hukum 

 Menurut Roscoe Pound, batas-batas kemampuan 

hukum terletak pada hal-hal sebagai berikut : (Roscoe 

Pound, 1965:70) 

a. Hukum pada umumnya hanya mengatur 

kepentingan-kepentingan para warga masyarakat 

yang bersifat lahiriah; 

b. Dalam menerapkan sanksi-sanksi yang melekat 

pada hukum  ada batas-batasnya; 

c. Lagipula untuk melaksanakan isi, maksud dan 

tujuan hukum, diperlukan lembaga-lembaga 

tertentu.  

 Ketiga hal tersebut di atas, harus diperhatikan apabila 

hukum hendak digunakan sebagai alat untuk 

mengubah masyarakat. Akan tetapi yang lebih 

penting lagi adalah pelopor perubahan yang ingin 

mengubah masyarakat dengan memakai hukum 

sebagai alatnya.   

4. Contoh Perubahan Hukum Sebagai Penyebab 

Perubahan Sosial 

 Dapat terjadi dalam situasi tertentu, terutama pada 

peran negara dalam penertiban UU Nomor 22 Tahun 

2009 tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Hukum dalam konteks ini memaksa setiap 

pengendara sepeda motor untuk menggunakan helm 

berstandar SNI, sehingga perubahan sosial yang 

terjadi adalah perilaku para pengendara berlaku 

imperatif untuk taat pada undang-undang tersebut.  

 Keberlakuan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
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Keluarga serta PP Nomor 21 Tahun 1994 tentang 

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 

Hukum dalam konteks ini, negara menghimbau setiap 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengikuti Program 

Keluarga Berencana yang bertujuan untuk 

mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera 

menuju norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, 

yaitu dengan  memiliki cukup 2 orang anak, karena 

negara hanya akan memberikan tunjangan keluarga 

hanya sampai 2 orang anak. Sehingga perubahan 

sosial yang terjadi adalah perilaku para PNS berpikir 

dua kali apabila ingin memiliki anak lebih dari 2 

orang, dan merasa malu apabila memiliki banyak 

anak, berbeda dengan orang tua zaman dahulu yang 

beranggapan bahwa banyak anak akan 

mendatangkan banyak rezeki (Hari Purwadi, 18 Juni 

2016).

Penutup 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, 

maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Perubahan sosial di satu pihak menonjolkan segi 

dinamika dari suatu masyarakat yang dapat 

dikatakan merupakan ciri yang tetap dari setiap 

masyarakat. Di lain pihak, hukum sebagai gejala 

sosial merupakan suatu sarana untuk 

mempertahankan serta menjaga adanya ketertiban. 

Khususnya bagi negara  yang lahir melalui suatu 

perjuangan kemerdekaan (revolusi), hukum seringkali 

dianggap sebagai lambang status quo. Perubahan 

tidak selamanya menghasilkan keadaan yang positif, 

apalagi bila proses tersebut tidak berjalan secara 

teratur. Hukum berperan untuk menjamin bahwa 

perubahan tersebut terjadi dengan teratur dan tertib; 
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2. Hukum bukanlah satu-satunya alat pengendalian 

sosial, apabila ada alat pengendalian sosial lain yang 

dianggap lebih ampuh oleh bagian terbesar warga 

masyarakat, maka penerapan hukum hanya akan 

merupakan usaha yang sia-sia belaka atau bahkan 

dapat menimbulkan reaksi yang negatif. Sampai 

sejauh mana hukum telah melembaga  atau bahkan 

telah mendarah daging dalam diri bagian terbesar 

warga masyarakat yang bersangkutan;  

3. Secara teoretis, penerapan konsep law as a tool of 

social engineering dimungkinkan di Indonesia, yang 

oleh Mochtar Kusumaatmadja dikembangkan sebagai 

Teori “Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan 

Masyarakat”. Karena secara sosiologis perkembangan 

hukum di Indonesia lebih dekat pada sejarah 

perkembangan hukum yang termasuk pada kelompok 

Common Law System yang menempatkan masyarakat 

dan hakim sebagai aktor yang sangat berperan dalam 

membentuk atau menciptakan hukum, namun 

karena penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa 

sosial di Indonesia tidak didasarkan pada konsep 

Common Law System yang memaknakan hukum 

sebagai judge made law, namun yang ada hanyalah 

faham hukum Civil Law System yang bersifat 

positivistis, sehingga hukum dimaknakan sebagai act 

yang harus dipatuhi oleh rakyat, dan hanya dibuat 

oleh pemegang kedaulatan, maka penerapan konsep 

tersebut dalam rangka pembangunan hukum 

nasional mengalami kegagalan yang diakibatkan oleh 

karena nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan tidak berdasarkan 

nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat. 
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Sedangkan saran yang dapat penulis diberikan adalah 

sebagai berikut : 

1. Dalam menelaah bahwa perubahan sosial sebagai 

penyebab perubahan hukum dan begitu juga 

sebaliknya perubahan hukum sebagai penyebab 

perubahan sosial, seorang ahli hukum hendaknya 

dapat bekerja sama dengan ahli ilmu-ilmu sosial 

lainnya, karena dengan adanya kolaborasi tersebut 

akan menghasilkan suatu produk hukum yang 

bermanfaat bagi masyarakat; 

2. Pentingnya untuk memahami masalah perubahan 

sosial, meskipun adalah disiplin sosiologi, namun 

perannya juga berguna untuk reformasi perundang-

undangan untuk mengakomodasi kepentingan 

masyarakat yang terus mengalami perubahan; 

3. Perlunya penjelasan secara konkret melalui contoh 

dan penelaahan kasus-kasus atas manfaat segala 

model perubahan sosial, sebagai aspek pengubah 

peraturan perundang-undangan (hukum). Hal itu 

penting, agar peran ilmu sosial terhadap ilmu hukum 

(socio-legal) nampak jelas fungsinya sebagai ilmu 

bantu untuk disiplin ilmu hukum.
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Sosiologi hukum pertama kali dipergunakan oleh Anzilotti 

pada tahun 1882, sosiologi hukum lahir dari pemikiran 

para ahli, baik dalam bidang hukum maupun sosiologi. 

Sosiologi hukum adalah cabang kajian sosiologi. Sebagai 

cabang kajian sosiologi, sosiologi hukum banyak 

memusatkan perhatiannya pada ihwal hukum, 

sebagaimana terwujud dari pengalaman kehidupan 

bermasyarakat sehari-hari. Berbeda dengan kajian-kajian 

ilmu hukum murni yang sering disebut dengan 

Jurisprudence (Inggris) atau Reine Rechtslehre (Jerman). 

Sosiologi hukum tidak hendak membatasi kajian-kajian 

pada ikhwal kandungan normatif peraturan perundangan 

berikut sistematikanya dan doktrin-doktrin yang 

mendasarinya. Sosiologi hukum dapat dikatakan sebagai 

suatu cabang kajian khusus dalam keluarga besar ilmu-

ilmu sosial yang disebut sosiologi. Kalaupun sosiologi 

hukum juga mempelajari hukum sebagai perangkat 

kaidah khusus, yang dikaji bukanlah kaidah-kaidah itu 

sendiri, melainkan kaidah-kaidah positif dalam fungsinya 

yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban dalam 

kehidupan bermasyarakat (Yesmil Anwar dan Adang, 

2008). 
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Dapat dikatakan, sosiologi hukum sebagai interaksi 

antara masyarakat dan hukum. Dalam beberapa literatur 

ditemukan setidaknya ada tiga indikator general yang 

berkaitan dengan sosiologi hukum yakni: 

1. Asal Usul Sosial Hukum; menganalisis korelasi 

pengaruh masyarakat terhadap hukum 

2. Efek Sosial Hukum; melihat pengaruh hukum 

terhadap masyarakat. 

3. Fungsi Aktual Lembaga Hukum dan Profesional;  

Sosiologi hukum menafsirkan kebiasaan-kebiasaan dan 

perwujudan-perwujudan materi hukum berdasarkan 

pengertian intinya. Sosiologi hukum memulai dari pola-

pola perlambangan hukum, mengorganisasi prosedur-

prosedur hukum dan sanksi-sanksinya sampai pada 

simbol-simbol hukum yang sesuai, seperti kefleksibelan 

peraturan-peraturan dan kespontanan hukum (Yesmil 

Anwar dan Adang, 2008). 

Peranan sosiologi hukum dalam beberapa tingkatan atau 

tahapan yakni (Yesmil Anwar dan Adang, 2008): 

No Tahapan Peranan 

1 Organisasi 
dalam 

Masyarakat 

• Sosiologi hukum dapat 

mengungkapkan ideologi yang 
mempengaruhi perencanaan, 

pembentukan serta penegakan 

hukum. 

• Dapat diidentifikasikan unsur-

unsur kebudayaan manakah yang 

mempengaruhi isi atau substansi 

hukum. 

• Lembaga-lembaga manakah yang 
sangat berpengaruh di dalam 

pembentukan hukum dan 

penegakannya. 

2 Golongan 

dalam 

Masyarakat 

• Golongan manakah yang dapat 

menentukan penerapan dan 

pembentukan hukum. 
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• Golongan manakah yang dirugikan 

atau yang diuntungkan dengan 
adanya hukum-hukum tertentu. 

• Kesadaran hukum dari golongan-

golongan tertentu dalam 

masyarakat. 

3 Taraf 

Individual  
• Identifikasi terhadap unsur-unsur 

hukum yang dapat mengubah 

perilaku warga masyarakat. 

• Kekuatan, kemampuan, 

kesungguhan hati dari para penegak 
hukum dalam melaksanakan 

fungsinya. 

• Kepatuhan dari warga masyarakat 

terhadap hukum, yang berwujud 

kaidah-kaidah yang menyangkut 

kewajiban hak-hak mapupun 

perilaku yang teratur. 

Peranan hukum lainnya yakni sebagai alat untuk 

mengubah masyarakat, hal terlihat dalam beberapa peran 

yakni: 

1. Peranan Pengadilan 

2. Efek suatu peraturan perundang-undangan dalam 

masyarakat 

3. Tertinggalnya hukum di belakang perubahan sosial 

masyarakat 

4. Difusi hukum dan pelembangaannya 

5. Hubungan antara para penegak hukum 

6. Masalah keadilan 

Selain di atas, sosiologi hukum berguna memberikan 

kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap 

hukum dalam konteks sosial, penggunaan konsep-konsep 

sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan 

menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat serta 

memberikan kemampuan guna evaluasi atas feketivitas 

hukum di dalam masyarakat. 
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Sanksi memberi peranan dalam proses efektivikasi 

sosiologi hukum. Efektivikasi ini merupakan proses yang 

bertujuan agar supaya sosiologi hukum berlaku efektif. 

Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok 

ukur efektivitas. Menurut Suryono, efektifitas dari 

sosiologi hukum diantaranya (Yusuf Daeng, 2018): 

1. Hukum itu harus baik,yakni: 

a. Secara sosiologis (dapat diterima oleh masyarakat) 

b. Secara yuridis (keseluruhan hukum tertulis yang 

mengatur bidang-bidang hukum tertentu harus 

sinkron) 

c. Secara filosofis  

2. Penegak hukumnya harus baik, dalam artian betul-

betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya 

sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku.  

3. Fasilitas tersedia yang mendukung dalam proses 

penegakan hukum  

4. Kesadaran hukum masyarakat  

Perubahan yang ada di masyarakat tidak terlepas dari 

keterlibatan hukum didalamnya, khususnya sosiologi 

hukum. Secara general beberapa peranan sosiologi 

hukum yakni, Peranan sosiologi hukum bagi aparat 

penegak hukum; dan Peranan Sosiologi hukum bagi 

pembentukan Perundang-Undangan. 

Peranan Sosiologi Hukum bagi Aparat Penegak Hukum 

Penegak hukum dikenal dengan beberapa profesi yakni, 

Hakim, Jaksa, Advokat, Polisi dan profesi hukum lainnya. 

Kesemua profesi yang dimaksud memiliki fungsi dan 

peran masing-masing. Berikut peranan sosiologi hukum 

bagi aparat penegak hukum: 
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1. Hakim 

 Hakim sebagai profesi yang mulia, bertugas untuk 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di 

pengadilan. Tugas yang dijalankan hakim berkaitan 

erat dengan fungsinya sebagai officium nobile, yakni 

profesi mulia. Hakim dalam memutus perkara tidak 

terlepas dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan 

non yuridis, pertimbangan yuridis meliputi landasan 

hukumnya serta ketentuan yang berlaku sedangkan 

pertimbangan non yuridis berupa kebenaran filosofis 

dan kebenaran sosiologis. Hakim dalam memutus 

perkara tidak dapat dilakukan tanpa ada 

pertimbangan yang dimaksud, sebuah kualitas hasil 

putusan dapat tergantung dari dasar pertimbangan 

hakim dalam memutus. Sosilogi hukum mengambil 

peran yang sangat penting dalam hakim memutus dan 

memeriksa perkara. Dalam putusan terhadap 

terdakwa tindak pidana hakim dapat bersadur pada 

hati Nurani, kebenaran hukum, kebenaran filosofi 

dan kebenaran menurut masyarakat, sehingga 

sosiologi hukum menjadi salah satu faktor krusial 

dalam hakim melakukan tugasnya. 

2. Jaksa 

 Salah satu tugas seorang Jaksa yakni melakukan 

penuntutan,; melaksanakan penetapan hakim dan 

putusan pengadilan yang Incraht; Melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidaha 

bersyarat, putusan pidana pengawasan dan 

keputusan lepas bersyarat; Melakukan penyidikan 

terhadap tindak pidana serta Melengkapi berkas 

perkara tersebut agar apat melaksanakan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 

pengadilan yang pelaksanaannya dikoordinasikan 

dengan penyidik. Kejaksaan merupakan salah satu 

Lembaga penegak hukum di Indonesia, dengan 
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visinya yakni menjadi Lembaga yang professional, 

proporsional dan akuntabel membawa makna bahwa 

setiap tugas yang dibebankan kepada Lembaga ini 

harus dikerjakan dengan baik dan adil. Jaksa dalam 

sistem peradilan pidana melalui dakwaan dan 

tuntutan menduduki posisi penting dalam mengejar 

pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, semua 

sikap tindak yang dilakukan jaksa baik berupa 

dakwaan dan tuntutan tidak terlepas dari hukum dan 

pertimbangan sosiologis. 

3. Advokat 

 Eksistensi advokat tertuang dalam UU No.18 Tahun 

2003 tentang Advokat, dalam Pasal 1 ayat 1 

dikatakan, advokat adalah orang yang berprofesi 

memberi jasa hukum baik di luar maupun di dalam 

pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan 

ketentuan UU. Kemudian di Pasal 1 ayat 2 dijelaskan 

pula, jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat 

berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan 

hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, 

membela dan melakukan Tindakan hukum lain untuk 

kepentingan hukum klien. Dalam UU yang sama, 

klien diartikan sebagai oran, badan hukum, atau 

Lembaga lain yang menerima jasa hukum dari 

advokat. 

 Advokat identic dengan profesi terhormat (Officium 

Nobile). Keberadaan advokat tidak terlepas dari 

adanya masyarakat. Masyarakat diasosiasikan 

sebagai subjek hukum yang membutuhkan jasa 

advokat untuk membantu menegakan keadilan. Peran 

sentral advokat yakni melakukan pendampingan 

hukum kepada klien, dalam menjalankan perannya 

seorang advokat seharusnya melaksanakan dengan 

mempertimbangkan hati Nurani dan rasa keadilan, 

meskipun semua bersepakat bahwa advokat 
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merupakan unsur berbeda dari Kepolisian, 

Kejaksaan, dan Pengadilan. Advokat dalam menerima 

upah dari klien tidak terbatas dan dibatasi oleh UU, 

semua upah yang didapat adalah penuh kesepakatan 

antara klien dan advokat, dalam hal ini negara tidak 

bisa mengatur. Besarnya upah yang didapat advokat 

sering kali terjadi karena kasus yang ditangani sulit, 

semakin sulit perkara yang dikerjakan maka semakin 

besar fee yang didapat seorang advokat. Kebebasan ini 

sering kali menimbulkan masalah, dimana advokat 

bekerja hanya pada narasi memenangkan klien dan 

melindungi kepentingan klien tanpa melihat unsur 

lainnya, salah satunya adalah dampak dari perbuatan 

yang diakibatkan apakah sebanding dengan fee yang 

diterima oleh seorang advokat, hati Nurani seringkali 

diabaikan demi kemenangan dan fee yang besar. 

Seseorang advokat dalam menangani perkara baik 

untuk dapat diterimanya perkara atau ditolaknya 

sebuah perkara.

Peranan Sosiologi Hukum pada Penegakan Hukum 

Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat 

perkembangan masyarakat, tem[at hukum berlaku dan 

diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola 

penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur 

dan mekanisme yang sederhana, hal berbeda jika di 

masyarakat modern. Masyarakat modern lebih 

berkarakteristik rasional dan memiliki diferensiasi yang 

sangat tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya 

menjadi sangat kompleks dan birokratis. Dengan kata lain 

semakin modern masyarakatnya maka kompleksitas 

birokrasi pada penegakan hukumnya sulit dihindari, 

akibatnya yang memegang peranan penting dalam proses 

penegakan hukum bukan hanya manusia sebagai apparat 

penegak hukum melainkan juga organisasi yang 
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mengatur dan mengelola operasionalisasi proses 

penegakan (Salman Luthan,1997). 

Proses perubahan sosial menyebabkan banyak factor yang 

mempengaruhi untuk bekerjanya hukum dalam 

masyarakat, tidak hanya faktor internal namun faktor 

eksternal juga mempengaruhi, faktor eksternal berupa 

sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya, termasuk 

pengaruh pergaulan internasional juga berdampak dalam 

berkerjanya hukum di masyarakat. Dampak globalisasi 

juga tidak dapat dielakan, salah satunya perdagangan 

bebas berdampak pada perubahan sosial serta 

berimplikasi secara sosial dan berdampak kompleks, hal 

ini akan mempengaruhi eksistensi hukum dalam 

masyarakat serta efektivitas penegakan hukum. 

Rescoe Pound dalam bukunya menyatakan law on books 

and law in action. Pernyataan ini menggambarkan adanya 

fenomena pembeda antara das sein dan das sollen atau 

adanya kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat 

yang seharusnya dan perilaku hukum masyarakat yang 

senyatanya. Kesenjangan ini berupa (Satjipto Rahardjo, 

1988): 

1. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah 

diundangkan mengungkapkan pola tingkah laku 

sosial pada saat itu; 

2. Apakah yang dikatakan pengadilan itu memiliki 

kesamaan dengan apa yang dilakukannya; 

3. Apakah tujuan yang secra tegas dikehendaki oleh 

suatu peraturan itu sama dengan pelaksanaan 

peraturan dalam kenyataan. 

Ruang lingkup lebih besar dari persoalan penegakan 

hukum jika dikaitkan dengan peran sosiologi hukum 

yakni, bagaimana tingkat kepatuhan hukum masyarakat, 

bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa atau 
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pelanggaran hukum serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses penegakan hukum.

Peranan Sosiologi Hukum bagi Pembentukan 

Perundang-Undangan  

Bagir Manan menyatakan, untuk pembentukan suatu 

peraturan agar dapat menghasilkan output yang baik 

setidaknya terpenuhi 3 aspek yakni juridische gelding 

(aspek yuridis); sociologische gelding (aspek sosiologis) dan 

philosophical gelding (aspek filosofis) (Bagir Manan, 1994). 

Ketiga aspek ini selaras dengan apa yang tercantum dalam 

Pasal 5 huruf d UU No.11 Tahun 2012 jo UU No.15 Tahun 

2019 perihal Pembentukan Perundang-Undangan. Pasal 5 

UU ini menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-

undangan harus sesuai dan selaras dengan keadaan 

masyarakat. 

Aspek yuridis menunjuk pada pertimbangan atau alasan 

yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk 

untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi 

kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan 

yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut 

guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan 

masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan 

hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang 

diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-

Undangan yang baru. Aspek filosofis merujuk 

pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa 

peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan 

hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana 

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Dan aspek 

sosiologis menjelaskan perihal pertimbang atau alasan 

bahwa urgensi dibentuknya sebuah peraturan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan ini 

berkaitan erat dengan kebutuhan actual masyarakat dan 

perkembangan di masyarakat. Dapat dikatakan, kesemua 
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aspek ini harus ada dan dimuat dalam pokok fikiran pada 

konsideran peraturan perundang-undangan yang ada. 

Pembentukan peraturan perundang-undangan sejak 

proses awal pembentukannya yakni perencanaan sudah 

dituntut supaya produk hukum yang dihasilkan nantinya 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat diberbagai 

aspek dan mampu menyelesaiakan permasalahan hukum 

yang ada. Pertama, dapat dilaksanakan; kedua, mampu 

ditegakkan; ketiga, sejalan dengan asas dan teori 

pembentukan peraturan perundangan; dan keempat, 

selaras dengan aspirasi masyarakat (A. Tahsin Thohari, 

2011).  

Pasal 5 dan Pasal 6, diatur mengenai asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan. Dengan ketentuan ini, 

mewajibkan para pembentuk peraturan untuk merujuk 

dan sekaligus menyematkan asas-asas itu dalam setiap 

peraturan perundang-undangan yang dibuat. Tujuannya 

ialah supaya hukum yang dihasilkan ialah hukum yang 

baik dan berkualitas sehingga mampu menyelesaikan 

permasalahan yang timbul di masyarakat serta 

menghadirkan perlindungan dan pengayoman kepada 

rakyat sebagai objek yang diatur. Adapun asas-asas yang 

dimaksud terdiri dari :  

1. Asas kejelasan tujuan, bahwa pada tiap-tiap 

pembentukan peraturan perundang- undangan 

didalamnya harus memuat tujuan apa yang ingin 

dituju secara jelas. Tujuan tersebut haruslah sudah 

dimunculkan secara jelas dari proses awal yaitu 

perencanaan dan penyusunan. Dalam hal tersebut, 

penyusunan naskah akademik menjadi sarana untuk 

menjelaskan tujuan pembentukan pada tahapan 

perencanaan, sedangkan pada proses penyusunan, 

aspek tujuan yang jelas harus dituangkan dalam 

konsideran penimbang yang terdiri dari landasar 

filosofis, yuridis, dan sosiologis;  
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2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang 

tepat, bahwa peraturan perundang-undangan 

haruslah dibentuk oleh pihak-pihak yang memang 

memiliki kewenangan untuk itu. Selain berwenang 

pihak yang membentuk juga haruslah pihak yang 

memang berkompeten di bidang tersebut. Asas 

kelembagaan yang tepat juga berhubungan dengan 

bagaimana sistem kelembagaan yang dibangun dalam 

pembentukan dan pengelolaan regulasi. Fungsi 

pembentukan dan pengelolaan regulasi haruslah 

diberikan kepada lembaga yang secara filosofis, 

yuridis, dan sosiologis tepat untuk mewujudkan 

peraturan perundang-undangan yang berkualitas;  

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi 

muatan, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan 

mestilah disusun dari tingkatan yang tertinggi hingga 

ke tingkatan terendah. Selain itu, pada prinsipnya 

regulasi yang lebih rendah haruslah sinkron dan 

sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi;  

4. Asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap peraturan 

perundang-undangan yang ingin dibentuk nantinya 

harus sesuai dengan keadaan masyarakat sehingga 

efektif untuk dilaksanakan; kesesuaian tersebut ialah 

sesuai secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. 

Peraturan perundang-undangan haruslah dapat 

dilaksanakan tidak hanya oleh pemerintah selaku 

pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. 

Sehingga implikasi atau dampak dari pembentukan 

peraturan perundang-undangan harus 

diperhitungkan sejak tahap awal penyusunan. 

Efektifitas yang dimaksud disini juga haruslah efektif 

secara ekonomi (beban keuangan negara);  

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa 

peraturan perundang-undangan yang dibentuk 

haruslah dapat menyelesaikan permasalahan 
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masyarakat di berbagai aspek. Asas ini secara tujuan 

berkaitan dengan “asas dapat dilaksanakan”;  

6. Asas kejelasan rumusan, yaitu bahwa peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk harus 

memenuhi persyaratan teknis dan sistematika 

penyusunan peraturan perundang-undangan. Perlu 

diperhatikan terkait dengan pemilihan kata dan 

istilah serta bahasa hukum yang jelas supaya 

peraturan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat. 

Jangan sampai suatu peraturan perundang-

undangan menimbulkan multitafsir sehingga tidak 

menciptakan kepastian hukum; dan  

7. Asas keterbukaan, bahwa peraturan perundang-

undangan dalam proses pembentukannya haruslah 

melibatkan peran aktif masyarakat.  

Ketujuh asas tersebut bersifat kumulatif, artinya 

kesemuanya haruslah ditaati dan dipenuhi dalam setiap 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika 

suatu peraturan perundang-undangan tidak memenuhi 

asas-asas tersebut maka konsekuensi yang timbul adalah 

suatu peraturan dapat dibatalkan atau batal demi 

hukum. selain asas-asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik, asas lain yang harus 

menjadi pedoman adalah asas terkait materi muatan yang 

diatur dalam peraturan perundang- undangan, yaitu: 

Asas Ketuhanan yang Maha Esa, pengayoman, 

kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, 

kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, 

kesamaan kedudukan di depan hukum dan 

pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan 

keseimbangan. 
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Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat 

kesadaran hukum dan kepatuhan hukum warganya. 

Semakin tinggi kesadaran hukum dan kepatuhan hukum 

penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum 

dan kepatuhan hukum ini mempunyai peran penting 

dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah 

tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah 

pula kepatuhan hukumnya sebaliknya semakin kuat 

kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan 

hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang pada 

gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum 

yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, 

menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan 

memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat. Pada 

dasarnya masyarakat Indonesia tahu dan paham hukum, 

tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan 

perbuatan-perbuatan melanggar hukum. 

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting 

dalam masyarakat yang bertujuan merealisasikan 

terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan 

berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak 

diindahkan sebagaimana yang dimaksud di atas. Tidak 
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jarang hukum itu dicederai, dilanggar bahkan 

dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang 

mempunyai kepentingan, atau orang yang masih 

menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di 

masyarakat. Para pelaku-pelaku pelanggar ataupun 

pencedera hukum inilah yang dalam kajian sosiologi 

hukum dapat disebut sebagai orang-orang yang tidak 

sadar dan tidak patuh hukum.  

Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam 

sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan 

peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam 

tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut 

dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Hukum 

masyarakat primitif, jelas merupakan hukum yang sangat 

berpengaruh, bahkan secara total merupakan penjelmaan 

dari hukum masysarakatnya. Kemudian, ketika 

berkembangnya paham scholastic yang di percaya. 

Hukum berasal dari tahun (abad pertengahan) dan 

berkembang mazhab hukum alam modern (abad ke- 18 

dan ke-19), mengultuskan rasio manusia, eksistensi dan 

peranan kesadaran, sangat kecil dalam hal ini, kesadaran 

hukum tidk penting lagi bagi hukum. Yang terpenting 

adalah titah tuhan sebagaimana yang terdapat dalam 

kitab-kitab suci (mazhab scholastik) atau hasil renungan 

manusia dengan menyesuaikan rasionya. (Mazhab 

hukum alam modern) selanjutnya, ketika berkembangnya 

paham-paham sosiologi pada akhir abad ke-19 dan awal 

abad ke-20 yang masuk juga kedalam bidang hukum.  

Tubuh hukum sendiri terjadi semacam perkembangan 

sehingga sampai pada hukum yang maju, atau diasumsi 

maju seperti yang dipraktekan saat ini oleh berbagai 

negara. Perkembangan hukum itu sendiri umumnya 

terjadi sangat lamban meskipun sekali terjadi agak cepat. 

Namun perkembangan dari hukum kuno pada hukum 

modern merupakan perjuangan manusia tiada akhir satu 
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dan lain hal disebabkan masyarakat, dimana hukum 

berlaku berubah terus menerus dalam perkembangan 

hukum itu sendiri terkadang dilakukan dengan revisi atau 

amendemen terhadap undang–undang yang sudah ada 

tetapi sering pula dilakukan dengan menganti undang – 

undang lama dengan undang – undang baru. Bahkan 

hukum modern telah menetukan prinsip dan asas hukum 

yang baru dan meninggalkan prinsip dan asas hukum 

yang lama dan sudah cenderung ketinggalan zaman. 

Dalam hubungannya dengan perkembangan masyarakat, 

hukum mengatur tentang masalah struktur sosial nilai – 

nilai dan larangan – larangan atau hal – hal yang menjadi 

tabu dalam masyarakat. Abad Ke-20 terjadi 

perkembangan diberbagai bidang hukum dimana 

sebagian hukum disebagian negara sudah menyelesaikan 

pengaturannya secara tuntas, tetapi sebagian hukum 

dinegara lain masih dalam proses pengaturannya yang 

berarti hukum dalam bidang bidang tersebut masih dalam 

proses perubahannya.  

Tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mengikuti 

perkembangan hukum dalam masyarakat adalah 

Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. 

Faktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran 

penting dalam perkembangan hukum artinya semakin 

lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah 

pula kepatuhan hukumnya sebaliknya semakin kuat 

kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor 

kepatuhan hukum. Sehingga proses perkembangan dan 

efektifitas hukum dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat. 

Kesadaran Hukum 

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, 
merasa, tahu atau mengerti (Suharso dan Retnoningsih, 
2009:437). Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, 



 

 

 KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM 

  

158 
 

merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, 
hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. 
Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, 
keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, 
fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat 
sekelilingnya. 

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa 
tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk 

pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya 
kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak 
perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada 
warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. 
Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum 
memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang 
bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan 
mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap 
perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja 
dianggap melanggar hokum sehingga mendapat ancaman 
hukuman. 

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto 
adalah :  

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran 
atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia 
tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang 
diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah 
nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian 
hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam 
masyarakat yang bersangkutan (Soekanto, Soerjono, 1982 
182). 

Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang 
merosotnya kesadaran hukum. Pandangan tentang 
merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena 
terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan 
ketidakpatuhan hukum. Bahkan yang lebih menyedihkan 
ialah bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, 
orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum. 
Bahkan meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam 
kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas 
atau intensitas serta jenisnya. 
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Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam 
sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan 
peranan dari kesadaran hukum masyarakat dalam tubuh 
hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam 
bentangan waktu yang teramat panjang. Peranan tersebut 
dapat dibagi dalam beberapa kelompok berikut (Munir 
Fuady, 2007:80) : 

1. Hukum masyarakat primitif secara total merupakan 

penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya. 
Kitab Undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan 
dari kehendak dan kepercayaanan masyarakat 
tentang perbuatan baik atau 
buruk. 

2. Paham Scholastic, percaya bahwa hukum berasal dari 
perintah Tuhan (Abad pertengah-an). Dalam hal ini 
kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting 
adalah titah Tuha 

3. Mahzab hukum alam moderen (abad ke-18 dan ke-
19), percaya bahwa hukum merupakan hasil 
renungan manusia dengan menggunakan rasionya. 

4. Paham sosiologi (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-
20). Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam 
pembentukan, penerapan, dan penganalisisan 
hukum. 

Disini jelas terlihat bahwa hukum masyarakat primitif 
merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan 
secara total merupakan penjelmaan dari hukum 
masyarakatnya. Kemudian ketika berkembang paham 
scholastic yang dipercaya bahwa hukum berasal dari titah 
Tuhan (abad pertengahan) dan berkembang mahzab 
hukum alam moderen (abad ke-18 dan ke 19), 
mengultuskan rasio manusia, eksistensi dan peranan 
kesadaran, sangat kecil dalam hal ini, kesadaran hukum 
tidak penting lagi bagi hukum, yang terpenting adalah 
titah Tuhan sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab suci 
(mazhab scholastic) atau hasil renungan manusia dengan 
menyesuaikan rasionya (mazhab hukum alam moderen). 
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Dalam membahas tentang kesadaran hukum masyarakat, 
terdapat hubungan yang sangat erat antara penegak 
hukum, masyarakat, sarana pendukung, budaya dan 
undang-undang. Sebagaimana pendapat Soerjono 
Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum,  yaitu :  

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada 
undang-undang. 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang 
membentuk maupun menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung 
penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum 
tersebut berlaku atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, 
dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia 
didalam pergaulan hidup.

Kepatuhan Hukum 

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk, 

taat, dan turut. Mematuhi berarti menunduk, menuruti, 

dan menaati. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan, 

keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau 

seseorang. Jadi, dapatlah dikatakan kepatuhan hukum 

adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang 

tunduk patuh dalam satu aturan main (hukum) yang 

berlaku. 

Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam 

hal ini hukum yang tertulis. Kepatuhan atau ketaatan ini 

didasarkan pada kesadaran. Hukum dalam hal ini hukum 

tertulis atau peraturan perundang-undangan mempunyai 

pelbagai macam kekuatan, yaitu kekuatan berlaku atau 

“rechtsgeltung”. 

Kalau suatu undang-undang memenuhi syarat-syarat 

formal atau telah mempunyai kekuatan secara yuridis, 
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tetapi secara sosiologis dapat diterima oleh masyarakat, 

kondisi itu disebut kekuatan berlaku secara sosiologis. 

Masih ada kekuatan berlaku yang disebut filosofische 

rechtsgetung, yaitu apabila isi undang-undang tersebut 

mempunyai ketiga kekuatan berlaku sekaligus. 

Dalam konteks kepatuhan hukum didalamnya ada sanksi 

positif dan negatif, ketaatan merupakan variable 

tergantung, ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada 

kepuasan diperoleh dengan dukungan sosial. Menurut 

Satjipto Rahardjo ada 3 faktor yang menyebabkan 

masyarakat mematuhi hukum:  

1. Compliance, kepatuhan yang didasarkan pada 

harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk 

menghidarkan diri dari hukuman yang mungkin 

dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan 

hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap 

kaidah hukum tersebut. 

2. Identification, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah 

hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan 

tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta 

ada hubungan baik dengan mereka yang diberi 

wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum 

tersebut. 

3. Internalization, seseroang mematuhi kaidah kaidah 

hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi 

mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai 

nilainya dari pribadi yang bersangkutan. 

Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan 

atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan. Dari 

mengetahui sesuatu, manusia sadar, setelah menyadari ia 

akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak. 

Oleh karena itu dasar kepatuhan itu adalah pendidikan, 

kebiasaan, kemanfaatan dan identifikasi kelompok. Jadi 

karena pendidikan, terbiasa, menyadari akan manfaatnya 
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dan untuk identifikasi dirinya dalam kelompok manusia 

akan patuh.  

Jadi harus terlebih dahulu tahu bahwa hukum itu ada 

untuk melindungi dari kepentingan manusia, setelah tahu 

kita akan menyadari kegunaan isinya dan kemudian 

menentukan sikap untuk mematuhinya.

Hubungan antara Kesadaran dan Kepatuhan Hukum 

Membina kesadaran hukum adalah suatu tuntutan 

perubahan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian 

pemerintah dan telah digalakkan dalam usaha 

pembangunan. Sejak awal pemerinntahan Orde Baru 

(Orba) secara jelas dan sistematis dituangkan dalam 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor 

IV /MPR/1978 Mengenai Garis-Garis Besar Haluan 

Negara (GBHN) dalam hal hukum, tertib hukum dan 

Penegakan Hukum.  

Suatu bangsa yang ingin melihat terciptanya suatu 

ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat akan terus 

berusaha untuk mengatur dan mengarahkan tingkah 

laku seluruh warga masyarakat menurut pola-pola 

tertentu. Salah satu cara yang dapat dipakai untuk 

memperlancar interaksi antara para warga masyarakat 

adalah dengan mengeluarkan norma-norma hukum 

tertentu. Melalui hukum inilahantara lain ditetapkan 

peranan-peranan yang seharusnya dilakukanoleh warga 

masyarakat. Namun berdasarkan pengamatan 

maupunbeberapa hasil penelitian menunjukkan adanya 

ketidakcocokan antaraapa yang diharapkan oleh hukum 

dan tingkah laku nyata wargamasyarakat. Tegaknya 

suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan 

bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari 

segenap warga masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya 
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hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu 

sendiri. 

Sosiologi hukum tidak akan membiarkan hukum bekerja 

dengan menyeluruh, melarang, membuat ancaman sanksi 

dan sebagainya, tanpa mengamati sekalian sisi yang 

terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. Disisi lain ia 

juga mempertanyakan mengapa rakyat harus patuh, dari 

mana negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa, 

apakah rakyat tidak boleh menolak serta faktor-faktor 

apakah yang berhubungan dengan kepatuhan. 

Apapun namanya maupun fungsi apa saja yang hendak 

dilakukan oleh hukum tetap tidak terlepas dari pengertian 

hukum sebagai sutu sistem, yaitu sebagai sistem norma. 

Pemahaman yang demikian itu menjadi penting, karena 

dalam menjalankan fungsinya untuk mencapati suatu 

tujuan yang dikehendaki secara efektif, hokum harus 

dilihat sebagai sub sistem dari suatu sistem yang besar 

yaitu masyarakat atau lingkungannya. 

Kesadaran dan Kepatuhan Hukum dalam Budaya 

Hukum Indonesia 

Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan 

kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di dalam 

masyarakat. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat 

suatu tradisi prilaku masyarakat kesehariannya yang 

sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang 

atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku 

bagi semua subyek hukum dalam hidup berbangsa dan 

bernegara. Di dalam budaya hukum masyarakat dapat 

pula dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran 

hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi 

hukum sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama 

dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah 

yang timbul dari resiko hidup bersama. Namun kalau 



 

 

 KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM 

  

164 
 

dilihat secara materiil, sungguh sulit membangun budaya 

hukum di negeri ini. 

Secara a contra-rio masyarakat tidak patuh pada hukum 

karena masyarakat tersebut dihadapkan pada dua 

tuntutan kesetiaan dimana antara kesetiaan yang satu 

bertentangan dengan kesetiaan lainnya. Misalnya 

masyarakat tersebut dihadapkan pada kesetiaan terhadap 

hukum atau kesetiaan terhadap “kepentingan pribadinya” 

yang bertentangan dengan hukum, seperti  banyaknya 

pelanggaran lalu lintas, korupsi, perbuatan anarkisme, 

dll. Apalagi masyarakat menjadi berani tidak patuh pada 

hukum demi kepentingan pribadi karena hukum tidak 

mempunyai kewibawaan lagi, dimana penegak hukum 

karena kepentingan pribadinya pula tidak lagi menjadi 

penegak hukum yang baik.  

Sehingga dalam hal ini, kesetiaan terhadap kepentingan 

pribadi menjadi pangkal tolak mengapa manusia atau 

masyarakat kita tidak patuh pada hukum. Jika faktor 

kesetiaan tidak dapat diandalkan lagi untuk menjadikan 

masyarakat patuh pada hukum, maka negara atau 

pemerintah mau tidak mau harus membangun dan 

menjadikan rasa takut masyarakat sebagai faktor yang 

membuat masyarakat patuh pada hukum.  

Dalam usaha kita meningkatkan dan membina kesadaran 

hukum dan kepatuhan ada tiga tindakan pokok yang 

dapat dilakukan.  

1. Tindakan Represif, ini harus bersifat drastis, tegas. 

Petugas penegak hukum dalam melaksanakan law 

enforcement harus lebih tegas dan konsekwen. 

Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus 

lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya 

pelaksanaan law enforcement akan menyebabkan 

merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak 

hukum tidak boleh membeda-bedakan golongan. 
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2. Tindakan Preventif, merupakan usaha untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran 

hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan 

memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-

pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat 

dicegah pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu. 

Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para 

warga Negara perlu diawasi dengan ketat. 

3. Tindakan Persuasif, yaitu mendorong, memacu. 

Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, 

sedang hukum adalah produk kebudayaan. 

Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-

nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-

nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan 

kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai 

kebudayaan. 

Jika kita sudah konsisten membangun negara ini menjadi 

negara hukum, siapapun harus tunduk kepada hukum. 

Hukum tidak dapat diberlakukan secara diskriminatif, 

tidak memihak kepada siapapun dan apapun, kecuali 

kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri. Disitulah 

letak keadilan hukum. Namun jika hukum diberlakukan 

diskriminatif, tidak dapat dipercaya lagi sebagai sarana 

memperjuangkan hak dan keadilan, maka jangan 

disalahkan jika masyarakat akan memperjuangkan 

haknya melalui hukum rimba atau kekerasan fisik.  

Oleh karenanya hukum harus memiliki kewibawaannya 

dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat 

dapat menghormatinya dalam wujud kepatuhannya 

terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian perlunya 

membangun budaya hukum merupakan suatu hal yang 

hakiki dalam negara hukum, dimana hukum harus dapat 

merubah masyarakat untuk menjadi lebih baik, lebih 

teratur, lebih bisa dipercaya untuk memperjuangkan hak 

dan keadilan, lebih bisa menciptakan rasa aman. 
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Asas Hukum di Indonesia 

Manusia sebagai makhluk sosial pasti saling 

berhubungan antara satu individu dengan individu 

lainnya. Dalam perjalanannya, manusia membutuhkan 

hukum supaya terjalin suatu hubungan yang harmonis. 

Pada dasarnya manusia secara alami terikat oleh kaidah 

seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma 

adat sebagai aturan dalam kehidupannya. Akan tetapi 

norma-norma itu tidak cukup untuk menjamin 

keberlangsungan kehidupan manusia karena tidak 

tegasnya sanksi bagi yang melanggarnya sehingga 

kesalahan itu bisa terulang lagi, maka disusunlah suatu 

hukum yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap 

pelanggarnya, Satjipto Raharjdo bahwa tujuan dalam teori 

ilmu hukum yang menegaskan: 

“Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan 

jaman nya ia sering kita lihat sebagai jawaban yang 

diberikan terhadap pemasalahan hukum atau mengugat 

suatu pemikiran hukum yang dominan pada suatu saat. 

Oleh karena itu, sekalipun ia berkeinginan untuk 

mengutarakan suatu pemikiran secara universal, tetapi 

alangkah baiknya kita senang tiasa waspada bahwa teori 
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itu memiliki latar belakang pemikiran yang demikian itu. 

Sehubungan dengan keadaan yang demikian itu sudah 

seharusnya kita tidak boleh melepaskan teori-teori itu 

dari konteks waktu pemunculannya, sebaiknya 

memahami latar belakang yang demikian itu (Achmad 

Ali:2007). 

Pada hakikatnya tujuan pokok hukum adalah 

menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, 

menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap 

hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan 

dengan ketentuanketentuan dalam peraturan hukum 

yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum 

berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan 

kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan 

mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Hal itu 

dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menegaskan: 

Hukum barulah diakui sebagai hukum, jika ia 

memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarya terhadap 

sebanyakbanyaknya orang. 

Dari prinsip tersebut dapatlah di ambil suatu kesimpulan 

bahwa hukum itu harus memberikan manfaat bagi 

masyarakat banyak tanpa memandang status sosial 

siapapun. Karena pentingnya kedudukan hukum dalam 

tatanan masyarakat, maka dalam pembentukan 

peraturan hukum tidak bisa terlepas dari asas hukum, 

karena asas hukum adalah landasan utama dalam 

pembentukan hukum juga disebut titik tolak dalam 

pembentukan dan interpretasi undang-undang tersebut, 

hal itu di tegaskan oleh Satjipto Rahardjo: “Di tengah-

tengah kehilangan suasana kehilangan totalitas 

kehidupan dan totalitas jagat ketertiban, oleh karena 

tergusur oleh jagat perundang-undangan kerinduan 

terhadap suasana keutuhan tetap meyertai manusia yang 

dewasa ini sudah berhukum dengan rezim perundang-

undangan itu. Kehidupan dan jagat dan jagat ketertiban 
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yang utuh sudah tergusur oleh jagat perundang-

undangan. Di tengah-tengah rimba ribuan produk 

legislasi yang disebut perundang-undangan ini, kita 

sudah kehilangan orientasi. Segalanya sudah menjadi 

terkotak-kotak, terkeping-keping, menjadi undang-

undang, kelompok undang-undang, bidangbidang 

hukum, yang masing-masing semakin memiliki logika’- 

nya sendiri.”  

Fungsi Asas Hukum di Indonesia 

Dalam sistem hukum, asas hukum memiliki fungsi, yaitu 

Menjaga ketaatan asas atau konsistensi. Contoh, dalam 

Hukum Acara Perdata dianut " asas pasif bagi hakim ", 

artinya hakim hanya memeriksa pokok-pokok sengketa 

yang oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh 

hakim. Hakim hanya ditentukan membantu para pencari 

keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan 

rintangan untuk tercapainya keadilan.” 

Fungsi asas hukum juga di uraikan Achmad Ali yang 

membagi kedalam beberapa fungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi Taat Asas (konsisten) Fungsi taat asas dari 

hukum itu adalah bagaimana konsistensi dapat 

terjamin dalam sistem hukum. Contohnya dalam 

hukum asas perdata dianut asas pasif bagi hakim, 

artinya hakim hanya memeriksa dan mengadili pokok 

persengketaan yang ditentukan oleh para pihak yang 

berperkara. 

2. Fungsi Mengatasi Konflik Fungsi ini merupakan 

fungsi penting dari asas hukum, Asas lex superior 

derogat legi inferiori adalah asas yang mengatur 

bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi hirarkinya 

harus didahulukan dari pada peraturan hukum yang 

lebih rendah. Jika suatu peraturan walikota 
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bertentangan dengan peraturan-peraturan Gubernur 

maka harus diberlakukan peraturan Gubernur. 

3.  Fungsi Rekayasa Sosial Mengemukakan bahwa 

dilihat dari fungsi hukum sebagai alat perekayasa 

sosial (a tool of social engineering), maka sebenarnya 

suatu asas hukumpun dapat difungsikan sebagai alat 

perekayasa sosial. Hal ini tentunya tergantung pada 

inisiatif dan kreativitas para pelaksana dan penentu 

kebijakan hukum, sebagai contoh untuk ini adanya 

asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan 

sebaliknya diganti dengan asas keharusan untuk 

mewakilkan, sebagai salah satu bentuk rekayasa 

sosial dibidang asas hukum, oleh karena itu dengan 

asas ini proses pengadilan setidaknya dapat 

berlangsung cepat, serta juga dapat mengaktifkan 

lebih banyak penggunaan sarjana hukum (Achmad Ali 

: 2015). 

Menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem 

hukum Fungsi asas diwujudkan dalam beberapa asas 

hukum, dengan demikian hakim menjadi pasif dan 

terjagalah ketaatan asas atau konsistensi: 

1. Lex dura sed ita scripta, Undang- Undang adalah 

keras tetapi ia telah ditulis demikian;  

2. Lex niminem cogit ad impossibilia, undang- undang 

tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu 

yang tidak mungkin; 

3. Lex posterior derogat legi priori atau Lex posterior 

derogat legi anteriori, undang-undang yang lebih baru 

mengenyampingkan undang-undang yang lama;  

4. Lex specialist derogat legi generali, undang-undang 

yang khusus didahulukan berlakunya daripada 

undang- undang yang umum;  
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5. Lex superior derogat legi inferiori, undang-undang 

yang lebih tinggi mengenyampingkan undang- undang 

yang lebih rendah tingkatannya.

Asas Kepastian Hukum 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. 

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek 

“seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan 

beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. 

Normanorma adalah produk dan aksi manusia yang 

deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan 

yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu 

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam 

hubungan dengan sesama individu maupun dalam 

hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu 

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau 

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan 

itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan 

kepastian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008:158).  

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 

(tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:  

1. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid), Asas ini 

meninjau dari sudut yuridis. 

2. Asas keadilan hukum (gerectigheit), Asas ini meninjau 

dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah 

kesamaan hak untuk semua orang di depan 

pengadilan. 

3. Asas kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau 

doelmatigheid atau utility). 

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian 

hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih 

menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum 

Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan 
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sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, 

summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya 

adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan 

yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun 

keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu satunya 

akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah 

keadilan. Menurut Utrecht, kepastian hukum 

mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya 

aturan yang bersifat umum membuat individu 

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh 

dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi 

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan 

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat 

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau 

dilakukan oleh Negara terhadap individu (Riduan 

Syahrani, 1999). 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-

Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran 

positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat 

hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, 

karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain 

hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan 

hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya 

kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh 

hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu 

aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari 

aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak 

bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau 

kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian 

hukum.

Asas Keadilan  

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak 

ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu 

dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari 
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kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif 

(Achmad Ali, 2002). Menurut Aristoteles, ada beberapa 

pengertian keadilan, antara lain yakni: Keadilan berbasis 

persamaan, distributif, dan korektif.  

1. Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip 

bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga 

keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami 

dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang 

dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan 

numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan 

numeric berprinsip kesamaan derajat atas setiap 

orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan 

proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa 

yang sudah menjadi haknya.  

2. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan 

proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal 

pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya 

jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada 

persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya 

masing-masing (proporsional). 

3. Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan 

yang bertumpu pada pembetulan atas suatu 

kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang 

yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka 

orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, 

harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada 

pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan 

keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang 

dilakukan. 

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa,”keadilan 

tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, 

keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh 

bagian yang sama”. Maksudnya keadilan menuntut tiap-

tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi 
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seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan 

hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai 

jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan 

dimana terdapat keseimbangan antara 

kepentingankepentingan yang dilindungi, dan setiap 

orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi 

bagiannya. Keadilan tidak boleh dipandang sama arti 

dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa 

tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Jika 

hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-

mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa 

yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk 

peraturan-peraturan umum....Tertib hukum yang tak 

mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis 

adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, 

berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai 

apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu 

akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus 

menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. 

Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut 

supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri 

makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang 

tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan 

ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan 

hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti 

summum ius, summa iniuria, keadilan yang tertinggi 

adalah ketidakadilan yang tertinggi. 

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo 

“merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa 

menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai 

keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” 

Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme 

yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan 

mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian 

menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat 

berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan 
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apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu 

substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan 

yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk 

melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu 

bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) 

berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural) ( 

Satjipto Rahardjo : 1996). 

Konsep Keadalian dan Kepastian Hukum 

Keadilan dan kepastian hukum memang sangat penting 

untuk di terapkan di dalam kehidupan maupun di dalam 

suatu hukum. Keadilan dan kepstian hukum menjadi 

faktor penting dalam keberhasilan suatu hukum. 

Masyarakat Indonesia akan percaya terhadap hukum di 

Indonesia jika para aparat penegak hukum di Indonesia 

menggunakan keadilan dan kepastian hukum dalam 

setiap penyelesaian suatu kasus atau perkara di dalam 

hukum. Penerapan keadilan dan kepastian hukum yang 

pertama adalah penerapan hukum di dalam diri sendiri. 

Jika dalam diri sendiri telah tertanam jiwa keadilan dan 

kepastian hukum akan dapat terbiasa di dalam pergaulan 

di masyarakat. Keadilan dan kepastian memang sangat 

penting untuk diri sendiri dan orang lain. Keadilan dan 

kepastian hukum merupakan hal yang sangat di lindungi 

dalam Hak Asasi Manusia karena keadilan manusia 

merupakan hak pokok dan kaidah yang fundamental di 

dalam suatu kehidupan. Penerapan keadilan dan 

kepastian hukum di dalam suatu hukum dapat di 

lakukan di dalam setiap jalannya suatu penegakan 

maupun proses hukum. Di dalam menegakkan hukum 

yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia, aparat-

aparat penegak hukum haruslah berlandaskan keadilan 

maupun kepastian hukum. Contoh dari penerapan 

keadilan dan kepastian hukum di dalam hukum adalah di 

dalan menertibkan masyarakat yang berjualan di trotoar 
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jalanan yang di gunakan untuk pejalan kaki, aparat 

penegak hukum harus adil dalam menertibkan warga. 

Yaitu dengan menertibkan semua warga negara yang 

berjualan di trotoar jalan tidak memandang bahwa itu 

golongan penjual yang kaya ataupun penjual yang miskin, 

semua warga harus di tertibkan dan rutin di beri 

sosialisasi mengenai berjualan di trotoar jalan yang di 

gunakan untuk pejalan kaki yang dapat menimbulkan 

kemacetan. Selain itu, pemerintah harus menyediakan 

lahan khusus atau tempat khusus yang di jadikan sebagai 

tempat berjualan pedagagng kaki lima tersebut. 

Hubungan Asas Kepastian Hukum Kemanfaatan dan 

Keadilan 

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga 

hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, 

yaitu : Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Setelah 

dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang 

sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang 

diharapkan.Maka jelaslah ketiga hal tersebut 

berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam 

artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang 

luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan 

hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan 

maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi 

diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk 

menjamin berfungsinya nonna-norma hukum yang 

berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan 

kenyataan yang ada dalam kenyataanya sering sekali 

antarakepastian hukum terjadi benturan dengan 

kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian 

hukum, antara keadilan tedadi benturan dengan 

kemanfaatan. 
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Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, 

kalau hakim menginginkan keputusannya adil (menurut 

persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut 

tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si 

terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan 

bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau kemanfaatan 

masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang 

tertentu terpaksa dikorbankannya. Maka dari itu 

pertama-tama kita harus memprioritaskan keadilan 

barulah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian 

hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan 

hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, 

pengacara maupun aparat hukum lainnya, seyogyanya 

ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara 

bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka 

haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum. Selanjutnya di dalam prakteknya 

penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling 

berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum diatas, 

dimana dengan pengutamaan " kepastian hukum " maka 

ada kemungkinan unsur-unsur lain diabaikan atau 

dikorbankan. Demikian juga jika unsur " kemanfaatan " 

lebih diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan 

dapat dikorbankan. Jadi kesimpulanya dari ketiga unsur 

tujuan hukum tersebut diatas harus mendapat perhatian 

secara Proporsional yang seimbang. 
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Pembentukan Hukum dalam Masyarakat 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 

1 ayat 3, mengambarkan bahwa Indonesia adalah negara 

hukum. Sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa 

Indonesia, hukum adalah suatu kebutuhan mendasar 

yang kehadirannya bersifat alamiah dalam kehidupan 

sebagai alat pengatur, baik dalam kehidupan individual, 

kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara.  

Menurut E. Utrecth, sejak negara turut serta secara aktif 

dalam pergaulan hukum (rechtsverkeer) kemasyarakatan, 

maka lapangan pekerjaan pemerintah semakin luas. 

Administrasi negara diserahi kewajiban untuk 

menyelenggarakan kesejahteraan umum (bestuurzorg). 

Diberinya tugas bestuurzorg itu membawa bagi 

administrasi negara suatu konsekuensi yang khusus. 

Agar dapat menjalankan tugas menyelenggarakan 

kesejahteraan rakyat, dan sebagainya secara baik, maka 

administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk 

dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam 

penyelesaian soal-soal genting yang timbul dengan 

sekonyong-konyong dan yang peraturan 

penyelenggaraannya belum ada, yaitu belum dibuat oleh 
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badan-badan kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif 

(Ridwan HR, 2013: 14-15). 

Hukum itu sendiri terbentuk oleh adanya sejumlah 

kepentingan manusia yang berbeda, sehingga diperlukan 

fasilitator untuk mendekatkan kepentingan tersebut 

guna menciptakan keadilan. 

Hukum adalah untuk kebahagian, harga diri manusia, 

kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Maka dengan itu 

hukum adalah untuk manusia dan kehadiran hukum 

dalam masyarakat memberikan nilai yang baik bagi 

kelangsungan hidup manusia. 

Dalam kehidupan masyarakat, penerapan hukum hanya 

dapat terjadi melalui manusia. Manusia adalah pembuat 

hukum sebagai suatu karya manusia di dalam 

masyarakat. Pembuatan hukum itu hendak dilihat dalam 

hubungan dengan bekerjanya hukum sebagai suatu 

lembaga sosial, maka pembuatan hukum itu dilihat 

sebagai fungsi masyarakat (Satjipto Rahardjo, 1986: 45). 

Menurut Soerjono Soekanto untuk mengetahui tingkat 

kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator 

yang dijadikan tolak ukur yaitu pengetahuan hukum, 

pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku 

hukum. Setiap indikator tersubut menunjukkan tingkat 

kesadaran hukum tertentu mulai dari terendah sampai 

dengan tertinggi (Soerjono Soekanto, 1982:140). 

Menurut Bagir Manan, Program penyusunan kodifikasi 

hukum ternyata tidak dapat dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. Kodifikasi selamanya mengandung berbagai 

kelemahan bawaan. Di satu sisi ia membutuhkan waktu 

lama karena harus lengkap dan menyeluruh, namun di 

sisi yang lain, kebutuhan hukum tidak mungkin 

menunggu, akibatnya timbul terobosan yang sering 

bersifat fighting the problem bukan solving the problem. 

Dari asumsi di atas maka diperlukan terobosan-
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terobosan dalam pembentukan Hukum yang dapat 

mengikuti dinamika kehidupan masyarakat yang terus 

berubah dalam setiap tatanan hukum nasional sehingga 

harapan menjadikan hukum sebagai regulasi dan rel 

dalam perjalanan kehidupan dapat secara dinamis dapat 

mengikuti setiap perkembangan dalam dinamika 

masyarakat (Dwi Astuti, 2010: 104). 

Setelah beberapa konsep perubahan pola perilaku 

manusia dalam dinamika sosial dijelaskan pada 

pembahasan sebelumnya, menjadi jelas bahwa banyak 

faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat 

dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu undang-undang yang dapat mengorientasikan 

masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Hukum dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan seringkali dibangun di 

atas asumsi-asumsi tertentu. Desain pengadilan adalah 

ini atau itu, berdasarkan, misalnya, pada perkiraan 

jumlah rata-rata kasus. Dari situ dapat ditentukan 

jumlah Hakim, Panitera dan ruang sidang dengan fasilitas 

lainnya. Namun, keadaan tidak selalu sesuai dengan 

harapan, sehingga keadaan yang tidak terduga dapat 

muncul. Situasi seperti ini terjadi di Amerika Serikat, 

setelah produksi mobil menyebabkan banjir kendaraan di 

jalan. Pada gilirannya, banyak kecelakaan yang harus 

dibawa ke pengadilan. Rancangan pengadilan yang tidak 

siap menghadapi masuknya kasus-kasus yang masuk 

mungkin perlu menyiapkan pengaturan khusus atau 

berisiko runtuh (D.P. Johnson, 1994 :18). 

Dokumen hukum harus mampu menangkap aspirasi 

masyarakat yang tumbuh dan berkembang tidak hanya di 

dunia kontemporer tetapi juga sebagai acuan untuk 

memprediksi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya, 

dan politik di masa depan. Norma hukum secara inheren 

merupakan nilai-nilai yang diyakini masyarakat, tetapi 
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kekuasaan untuk menegakkan hukum tidak dapat lepas 

dari kekuasaan institusional, sehingga hukum, 

masyarakat, dan kekuasaan merupakan bagian dari 

suatu tatanan diri sosial. Oleh karena itu, hukum tidak 

hanya dipahami sebagai standar untuk menjamin 

keadilan dan kewajaran, tetapi juga harus dilihat dari 

perspektif yang efektif. Oleh karena itu, pendidikan 

hukum dalam perspektif reformasi hukum harus 

menitikberatkan pada dua hal, yaitu sistem hukum dan 

budaya hukum. Maka pembentukan hukum dalam 

perspektif pembaharuan hukum, di samping harus 

memperhatikan aspek metodologis, juga harus merujuk 

dan meletakkan norma hukum dalam kesatuan harmoni 

vertikal dengan aspek teologis, ontologis, positivistik dan 

aspek fungsional dari suatu norma hukum (Zainal Arifin 

Hosein, 2021: 307). 

Hukum dalam Masyarakat 

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangat penting, 

karena hukum mengatur perilaku manusia. Hukum tidak 

dapat dipisahkan dari masyarakat dan sebaliknya, 

karena selain hukum bekerja secara pasif, hukum juga 

bekerja secara aktif dengan mengontrol segala tindakan 

individu dan selalu berusaha membawa masyarakat ke 

dalam harmoni perubahan terencana. Hukum yang 

berlaku dalam masyarakat pada dasarnya berasal dari 

masyarakat itu sendiri dan diberlakukan dengan sengaja, 

sehingga permasalahan atau konflik dapat diminimalisir. 

Hukum yang berlaku harus selalu memperhatikan asas-

asas hukum, asas-asas folosofis, kegunaan atau aturan 

sosiologis agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat. Hukum dibuat dalam 

masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan 

ketentraman. Ketentraman dan ketertiban dalam 

masyarakat harus memberikan kepastian hukum. 
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Tujuan hukum tersebut harus juga dapat dirasakan 

secara umum dalam masyarakat agar hukum dapat 

bekerja di masayarakat. Dengan demikian hukum dan 

masyarakat memiliki hubungan yang sangat penting. 

Masyarakat tanpa hukum akan menimbulkan 

kekacauaan, akan terjadi tindakan sewenang-wenang, 

begitu juga sebaliknya bahwa hukum tanpa masyarakat 

tidak ada artinya. Hukum adalah seperangkat aturan 

yang mengikat dan memaksa masyarakat. Proses 

pelaksanaanya harus dipaksakan dengan jalan 

menjatuhkan sanksi agar tujuan daripada hukum dapat 

tercapai. Tujuan hukum memberikan kemanfaatan yang 

bersifat universal yaitu bagaimana menciptakan 

perdamaian dan ketentraman dalam lingkungan 

masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh 

seluruh lapisan masyarakat (Tuti Haryanti, 2014: 160-

161). 

Pandangan hukum sebagaimana terjelma pada ruangan 

pengadilan memberikan hasil yang sungguh-sungguh 

positif karena setidak-tidaknya memberikan pengertian 

tentang arti hukum. Dalam hal ini melihatkan kepada 

kita bahwa hukum sebagai kekuasaan yang hidup, yaitu 

sebagai kekuasaan yang senantiasa berkembang, 

bergerak karena pengadilan selalu membentuk 

peraturan-peraturan baru (L.J. Van Apeldoorn, 2004: 5). 

Hukum yang digunakan sebagai alat perubahan dalam 

masyarakat dapat berupa hukum tertulis dan hukum 

tidak tertulis. Hukum tertulis dapat berupa hukum atau 

hukum kasus, sedangkan hukum tidak tertulis 

merupakan kebiasaan masyarakat, meskipun belum 

terkodifikasi atau terkodifikasi. Seluruh aturan dapat 

lebih mengarahkan dinamika masyarakat, jika hukum 

diterapkan dengan kesadaran penuh di semua lapisan 

masyarakat, karena meskipun hukum itu baik, tidak ada 

hati nurani masyarakat (pelaksana) hukum, hukum tidak 



 

 

 BEKERJANYA HUKUM DALAM MASYARAKAT 

  

184 
 

dapat ditegakkan dengan baik. 

Hukum merupakan cerminan masyarakat, sehingga 

tidak mudah memaksa masyarakat untuk mengikuti 

segala aturan dengan cara yang tidak mengakar pada 

nilai dan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, selalu 

ada hubungan gulat antara hukum yang ada dan yang 

ditegakkan dengan masyarakatnya (Satjipto Raharjo. 

2009: 116). 

Setiap saat hidup kita dikuasai oleh hukum. Hukum 

mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih 

mencampurinya sesudah ia meninggal. Hukum 

melindungi benih di kandungan ibu dan masih menjaga 

jenazah orang yang telah mati. Ia memberikan seseorang 

langsung setelah ia dilahirkan, hak-hak terhadap ibu 

bapa dan meletakan kewajiban atas ibu bapa terhadap 

anak-anaknya. Sejak lahir, manusia merupakan 

pendukung hak. Segala benda yang mengelilingi kita 

merupakan objek hak. Segala benda yang mengelilingi 

kita merupakan objek hak. Ikatan hukum yang jumlahnya 

tak terhingga, menghubungkan manusia satu sama lain 

dan dengan dunia jasmani yang mengelilinginya. 

Pergaulan hidup manusia terjadi daripada hubungan 

yang langsung dari asal-usul, pertalian darah, 

perkawinan, tempat tinggal, kebangsaan, perdagangan, 

pemberian jasa yang beraneka warna (sewa menyewa, 

pengangkutan, penyimpanan, pinjaman uang, asuransi 

dan sebagainya). Semua hubungan tersebut diatur oleh 

hukum, semuanya adalah hubungan hukum 

(rechtsbetrekkingen). Ini berarti bahwa hukum tidak 

terbatas keberadaannya, melainkan terdapat dimana-

mana (L.J. Van Apeldoorn, 2004: 6). Maka oleh itu hukum 

itu selalu ada hubungannya dengan manusia dalam arti 

ada hukum ada manusia yang hidup bermasyarakat dan 

sebaliknya ada manusia yang hidup bermasyarakat pasti 

ada hukum selanjutnya manusia baik sebagai individu 
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sendiri maupun kelompok sebagai makhluk sosial yang 

pasti mempunyai kepentingan (Burhan Ashshofa, 2001: 

12).

Hukum dan Fungsi-Fungsinya di dalam Masyarakat 

Makna hukum dapat didekati dari fungsi-fungsi dasar 

yang dikerjakan oleh hukum di dalam masyarakat. Dapat 

ditunjukkan bahwa hukum memperoleh fungsi yang 

sesuai dalam pembagian tugas di dalam keseluruhan 

struktur sosial (Ronny Hanitijo Soemitro, 1980:2). Fungsi 

hukum yang essensial adalah fungsi untuk menjamin 

stabilitas dan kepastian sebagai tujuan-tujuan utama 

dari hukum (Purnadi Purbacaraka, 1978: 18) 

Hukum sebagai salah satu instrumen kerja sistem sosial 

harus mampu memenuhi kebutuhan dan minat serta 

mampu memberikan pelayanan keadilan bagi rakyat. 

Hukum harus ma mpu mengintegrasikan semua 

kepentingan dan sumber daya yang ada dalam 

masyarakat, sehingga dapat diciptakan adanya 

ketertiban, keamanan dan ketenteraman (tatanan sosial) 

dalam kehidupan Publik. Selain fungsi hukum  di atas, 

khususnya hukum dalam  Konsep hukum positif atau 

peraturan perundang-undangan merupakan salah satu 

metode dan alat untuk mengatur dan mengarahkan 

kehidupan manusia menuju tujuan yang diinginkan. 

Peran hukum dalam perkembangan atau perubahan 

dalam masyarakat, memiliki peran yang lebih dominan 

dibandingkan dengan produk hukum lainnya (Suryadi, 

2010: 175). 

Perwujudan hukum tidak dapat dirasakan secara linier, 

karena hukum tidak dapat berfungsi sendiri dan bahkan 

hukum sama sekali tidak berdaya. Proses pembentukan 

suatu aturan dipengaruhi oleh banyak subsistem, 

dimana aturan tersebut merupakan subsistem dari 
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sistem yang lebih besar. Demikian pula, pemberdayaan 

melalui perundang-undangan atau penegakan hukum, 

memerlukan sistem pembuktian dan pembuktian di luar 

hukum, seperti forensik atau teknologi informasi (Didiek 

R. Mawardi, 2015: 278). 

Di dalam bentuk yang lebih modern kita dapat 

menjumpai pendapat yang sealiran dengan pandangan 

yang dikemukakan dalam teori Marx. Teorinya yang 

klasik tidak dapat menerima penggunaan hukum sebagai 

sarana untuk melakukan perubahan di dalam 

masyarakat. Marx menggap bahwa hukum (dan lain-lain 

lembaga sosial) merupakan struktur atas ekonomi dan 

teknologi. Hukum senantiasa ketinggalan dari 

perkembangan di kedua bidang itu dan dengan demikian 

berarti pula ketinggalan oleh perubahan-perubahan 

sosial yang ditimbulkan oleh keduanya. Marks mengakui 

pula, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di dalam 

masyarakat lambat laun akan tercermin pula di dalam 

hukumnya (Satjipto Rahardjo, 1986: 112-113). 

Hukum yang mengalami perubahan dalam masyarakat, 

pada hakekatnya karena hukum tidak bisa bekerja 

sendiri. Maka fungsi hukum dalam pembangunan 

masyarakat meliputi 4 (empat) fungsi, yaitu (C.F.G 

Sunaryati Hartono, 1985: 56): 

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan 

2. Hukum sebagai sarana pembangunan 

3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan 

4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat 

Fungsi hukum dalam masyarakat bervariasi dan 

tergantung pada banyak faktor dan keadaan masyarakat. 

Dalam masyarakat manapun hukum tidak hanya 

memerikan rasa aman dalam masyarakat dan menjamin 

tercapainya struktur sosial yang diinginkan masyarakat. 



 

 

 BEKERJANYA HUKUM DALAM MASYARAKAT 

  

187 
 

Hukum dalam kontek sebagai alat pengatur berfungsi 

sebagai pembagi dan pendistribusian serta alat kontrol 

bagi usaha penguasaan dan pemanfaatan sumber daya-

sumber daya yang ada dalam masyarakat (Suryadi, 2010: 

170). 

Pada mulanya hukum dirumuskan sebagai alat untuk 

mengendalikan masyarakat, terutama ketika mekanisme 

kontrol sosial lainnya tidak  berfungsi bagus. Hukum 

sebagai salah satu instrumen kerja sistem sosial harus 

mampu memenuhi kebutuhan dan minat serta mampu 

memberikan pelayanan  keadilan bagi rakyat. Hukum 

harus mampu mengintegrasikan semua kepentingan dan 

sumber daya yang ada dalam masyarakat, sehingga dapat 

diciptakan adanya ketertiban, keamanan dan 

ketenteraman (tatanan sosial) dalam kehidupan Publik 

(Suryadi, 2010: 170). 

Fungsi hukum yang telah banyak diketahui oleh umum 

ini adalah fungsi hukum sebagai suatu mekanisme 

pengendalian sosial. Mekanisme pengendalian sosial ini 

berupa suatu proses yang telah direncanakan lebih 

dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, 

menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota 

masyarakat agar supaya mematuhi norma-norma hukum 

atau tata tertib hukum yang sedang berlaku (Soerjono 

Soekanto, 1975: 75). 

Hukum sebagai salah satu instrumen kerja sistem sosial 

harus mampu memenuhi kebutuhan dan minat serta 

mampu memberikan pelayanan keadilan bagi rakyat. 

Hukum harus mampu mengintegrasikan semua 

kepentingan dan sumber daya yang ada dalam 

masyarakat, sehingga dapat diciptakan adanya 

ketertiban, keamanan dan ketenteraman (tatanan sosial) 

dalam kehidupan Publik. Selain fungsi hukum  di atas, 

khususnya hukum dalam  Konsep hukum positif atau 

peraturan perundang-undangan merupakan salah satu 



 

 

 BEKERJANYA HUKUM DALAM MASYARAKAT 

  

188 
 

metode dan alat untuk mengatur dan mengarahkan 

kehidupan manusia menuju tujuan yang diinginkan. 

Peran hukum dalam perkembangan atau perubahan 

dalam masyarakat, memiliki peran yang lebih dominan 

dibandingkan dengan produk hukum lainnya (Suryadi, 

2010: 175). 

Untuk memahami fungsi hukum dalam masyarakat, 

diperlukan pendekatan fungsional terhadap hukum. 

Mendekatinya dari perspektif fungsi hukum dalam 

masyarakat, terlihat bahwa hukum selalu memiliki fungsi 

yang sesuai dalam pembagian kerja dalam struktur sosial 

secara keseluruhan. Untuk dapat memahami konsepsi 

operasi hukum dalam masyarakat, terlebih dahulu harus 

memiliki pemahaman berupa pengertian hukum operasi. 

Fungsi dasar hukum dalam operasinya dalam masyarakat 

adalah fungsi alat kontrol sosial, fungsi alat rekayasa 

sosial, dan fungsi hukum yang terintegrasi (Ronny 

Hanitijo Soemitro, 1980:13).

Membangun Budaya Hukum dalam Masyarakat  

Menurut Daniel S. Lev (1990) konsep budaya hukum 

adalah nilai hukum dari nilai prosedural dan substantif, 

bobot pandangan budaya hukum adalah nilai terkait. 

dengan undang-undang dan proses hukum. Menurut 

Satjipto Rahardjo, budaya hukum adalah adalah 

kekuatan masyarakat yang berakar pada tradisi , sistem 

nilai yang dianut akan menentukan bagaimana dan 

bagaimana hukum itu diterima, dimana hukum itu 

ditegakkan. Selain itu, menganalisis bagaimana budaya 

hukum berlaku dalam masyarakat Indonesia secara 

keseluruhan. Dasar asumsi bahwa dalam penegakan 

hukum, yang tidak dapat diabaikan adalah peran 

individu atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran 

undang-undang tetapi juga hukum positif penegakan 

hukum, yang akhirnya menjadi undang-undang diakui di 
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masyarakat sangat ditentukan oleh sikap, pandangan 

dan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat. 

Sementara Esmi Warassih mengikuti hati nurani untuk 

bertindak menurut hukum, apakah seseorang 

menggunakan hukum atau tidak menggunakan hukum, 

mematuhi atau tidak mematuhi hukum sangat 

bergantung pada budaya hukum (Zainal Ompu Jainah, 

2011: 127-128). 

Budaya hukum ini adalah jaringan nilai dan sikap yang 

berkaitan dengan hukum dan karenanya menentukan 

kapan dan mengapa, atau orang bergantung pada hukum 

atau pemerintah, atau meninggalkannya sama sekali. 

Menurut Lawrence M. Friedman komponen sistem 

hukum (legal system) meliputi struktur,substansi, dan 

budaya. Budaya hukum adalah ide, sikap. Sikap, 

harapan dan opini tentang hukum : 

1. Budaya   hukum   seseorang   akan menentukan 

perilaku menerima atau menolak hukum. 

2. Perbedaan budaya hukum para pelaku dapat 

menimbulkan interpretasi dan pemahaman 

terhadap norma hukum. 

3. Dalam menjalankan fungsi hukum maka hukum 

selalu berhadapan dengan nilai-nilai atau pola 

perilaku yang telah mapan dalam masyarakat, 

sehingga dapat muncul ketidaksesuaian antara 

apa yang seharusnya (das sollen) dan  

apa yang senyatanya (das sain), ada perbedaan 

antara law in the book and law in action. 

4. Budaya hukum eksternal dan budaya hukum 

internal (Zainal Ompu Jainah, 2011: 128). 

 

 

Budaya hukum masyarakat tidak terlepas dari soal 
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ukuran, kaidah atau norma-norma manusia. 

Perbuatan manusia itu banyak sekali yang dilakukan 

atas dasar kebiasaan sehari-hari sehingga hukum 

dalam budaya masyarakat serta budaya hukum ini 

merupakan jaringan budaya hukum di mana sistem 

hukum itu ditentukan. Nilai sosial ditempatkan pada 

tempat hukum yang layak dimaksudkan sebagai hukum 

bagi masyarakat negara itu sendiri untuk mengatur 

segala tindakan masyarakat negara yang membuat 

hukum tersebut. 

Ada hubungan antara hukum di satu sisi dan nilai-nilai 

sosial budaya di sisi lain Hal ini telah dibuktikan oleh 

karya beberapa antropolog hukum dan budaya. 

Hubungan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial 

budaya masyarakat muncul Hukum yang baik hanyalah 

hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di 

dalamnya publik (Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 

2010: 34). 

Masyarakat dapat menyaring dengan segala 

perkembangan diera globalisasi, khususnya dalam 

pengakuan hukum. Seperti diketahui bahwa Masyarakat 

Indonesia sendiri terdiri dari banyak budaya hukum yang 

hidup dalam masyarakat tersebut, sehingga tidak mudah 

untuk dianalisis. Kelas dan atribut sosial yang heterogen. 

Perkembangan budaya hukum di Indonesia harus mulai 

dengan meningkatkan kesadaran publik terlebih dahulu 

walaupun di sisi lain, kesadaran hukum tidak terbatas 

pada masyarakat. Juga pada, lembaga-lembaga yang 

terlibat dalam peraturan negara. Meningkatkan 

kesadaran Masyarakat dalam wacana demokrasi sulit 

dicapai tanpa perhatian dan peran pemerintah dalam 

aspek relevansi persepsi hukum di era ini Globalisasi ini. 

Dengan demikian, kesadaran hukum berada dalam 

wacana demokrasi. Faktanya, tidak dapat mengharapkan 

demokrasi segera tanpa pemahaman hak dan kewajiban 
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dalam penegakan supremasi hukum dari nilai budaya 

lokal, apalagi bila ada kontradiksi antara dua nilai yang 

berbeda. Koneksi ada dua hal penting yang harus 

diperhatikan bagi masyarakat Indonesia. Pertama, proses 

mempelajari hukum sebagai pengetahuan; kedua, proses 

pembelajaran kesadaran normatif. Hukum dapat 

ditegaskan oleh fakta-fakta sebagai norma hukum dan 

peran efektif penegak hukum. Proses pembelajaran 

hukum normatif adalah upaya untuk mendengarkan 

(listen) untuk meningkatkan kesadaran (Riski febria 

Nurita dan Laga Sugianto, 2018: 100). 

Masalah kesadaran hukum berkaitan erat dengan 

berbagai faktor, lembaga penegak hukum khususnya. 

Artinya penegakan hukum memainkan peran besar 

dalam konstruksi tumbuhnya kesadaran masyarakat. 

Kognitif hukum berarti dalam konteks ini kesadaran 

untuk bertindak sesuai ketentuan hukum, melayani, dan 

lain sebagainya. Jembatan penghubung tindakan dan 

supremasi hukum adalah anggota komunitas yang 

membicarakannya, tentu saja melihat perkembangan 

hukum. Kemudian kehidupan masyarakat hukum berada 

dalam belakunya dan melakukan perubahan sesuai 

dengan dinamika yang terjadi dalam kehidupan sosial. 

hingga saat ini  dinamika kehidupan sosial ini masih ada 

kesenjangan antara undang-undang yang harus memiliki 

hukum aturan yang mengaturnya. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya pengembangan hukum yang sering 

diartikan sebagai Implementasi perubahan spesifik pada 

asosiasi (hukum adalah alat masyarakat) sehingga 

menimbulkan perubahan yang teratur dalam masyarakat 

yang efektif dan efiesien terkendali (Iman Pasu Marganda 

Hadiarto Purba, 2017: 147-148). 

 

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa hukum adalah salah 

satu bidang di mana penegakan itu penting dan sudah 
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tidak ada lagi adalah rahasia. Penegakan hukum adalah 

tugas semua lapisan masyarakat masyarakat, bukan 

hanya penegakan hukum. Hubungan kemudian harus 

dipahami sebagai hubungan erat antara penegakan 

hukum dan budaya hukum dalam Publik. Hal ini 

menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hukum 

sangat erat hubungannya dengan keberhasilan 

penegakan hukum atau kebijakan pemerintah. Bentuk 

kepatuhan hukum ini kemudian juga sangat cocok secara 

budaya hukum karena teori sistem hukum juga berbicara 

tentang keberhasilan penerapannya hukum. Masyarakat 

sadar hukum, untuk menciptakan budaya hukum 

membantu, patuh dan taat hukum memainkan peran 

yang sangat penting dalam implementasi kebijakan di 

Indonesia (Anajeng Esri Edhi Mahanani dkk, 2021: 73). 
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13 
PENEGAKAN HUKUM DALAM 

PANDANGAN SOSIOLOGI HUKUM 

Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.Ec.Dev 
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, Bogor 

 

Dasar Penegakan Hukum 

Hukum 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. Adanya kultur/budaya 

hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan 

hukum di antara masyarakat yang satu dengan 

masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada 

beberapa persoalan mendasar tentang kultur/budaya 

hukum yaitu: 

1. Persoalan yang pertama adalah persoalan yang 

berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem, 

dimana hukum itu dinilai dari 2 sisi yang berbeda; 

2. Hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai, dimana 

keseluruhan hukum dalam rangka penegakan hukum 

didasarkan pada grundnorm yang kemudian menjadi 
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sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegakan 

hukum itu sendiri. 

Hukum dilihat sebagai bagian dari masyarakat (realitas 

sosial), dimana hukum tidak dapat dipisahkan dari 

lingkungan masyarakat karena dalam hal ini, hukum 

merupakan salah satu subsistem dari subsistem-

subsistem sosial lainnya. 

1. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Lawrence 

M. Friedman menjelaskan bahwa hukum sebagai 

suatu sistem memiliki komponen-komponen; 

2. Struktur yaitu berupa kelembagaan yang diciptakan 

oleh sistem hukum untuk mendukung bekerjanya 

sistem hukum itu sendiri seperti : pengadilan negeri, 

pengadilan administrasi, dan sebagainya; 

3. Substansi berupa norma-norma hukum yang 

digunakan oleh para penegak hukum maupun mereka 

yang diatur; Kultur hukum berupa ide, sikap, 

harapan, dan pendapat tentang hukum yang secara 

keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh 

atau tidak patuh terhadap hukum. 

Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik 

dengan masyarakatnya, dimana hukum itu merupakan 

sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di 

dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat 

dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana/alat 

sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan 

dengan sebaik-baiknya. Jika kita melihat kenyataan yang 

ada, perkembangan hukum di Indonesia ternyata tidak 

diikuti dengan perkembangan masyarakatnya. Hal ini 

dikarenakan terjadinya ketidakcocokan antara nilai-nilai 

yang dipilih oleh pemerintah yang sengaja disiapkan 

untuk sistem hukum modern dengan nilai-nilai yang telah 

dihayati oleh masyarakat yang masih bersifat tradisional 

sehingga mengakibatkan masyarakat kita belum siap 
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menerima sistem hukum modern tersebut dan berakibat 

pula hukum yang dibuat oleh pemerintah menjadi tidak 

bermakna bagi masyarakat. Persoalan kedua adalah 

persoalan tentang fungsi hukum kaitannya 

dengan pengaruh budaya hukum.Hukum dewasa ini tidak 

cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, 

melainkan hukum diharapkan mampu untuk 

menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai 

dengan cara/pola baru demi tercapainya tujuan yang 

dicita-citakan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan 

adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai 

jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum 

dengan tingkah laku anggota masyarakat. Kondisi yang 

demikian mengakibatkan apa yang telah diputuskan 

melalui hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik 

dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, 

pandangan, dan sikap yang telah dihayati oleh 

masyarakat. Perkembangan yang terjadi di Indonesia 

dapat dilihat bahwa struktur sosial bangsa ternyata tidak 

sesuai dengan hukum modern yang dipilih oleh penguasa 

sehingga berakibat banyak terjadi kepincangan 

pelaksanaan hukum modern itu sendiri. 

Menurut Lon Fuller, ada 8 prinsip legalitas yang harus 

diikuti dalam membuat hukum meliputi : 

1. Harus ada peraturannya terlebih dahulu; 

2. Peraturan itu harus diumumkan; 

3. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut; 

4. Perumusan peraturan harus dapat dimengerti oleh 

rakyat; 

5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal 

yang tidak mungkin; 

6. Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat 

pertentangan satu sama lain; 
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7. Peraturan harus tetap dan tidak boleh sering diubah-

ubah; 

8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan para 

pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat. 

Pedoman yang harus kita pegang dalam hal ini, sebaik 

apapun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat 

ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, 

pandangan serta sikap dari masyarakat yang 

bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka 

dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem 

hukum modern yang ditandai dengan munculnya 

berbagai gejala seperti kekeliruan informasi mengenai isi 

peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada 

masyarakat serta muncul perbedaan antara apa yang 

dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang 

dijalankan oleh masyarakat, Masyarakat lebih memilih 

untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah 

menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan 

mereka. Daniel S. Lev kemudian menjelaskan tentang 

sistem hukum dan budaya hukum, dimana menurutnya 

sistem hukum itu menekankan pada prosedur, sedangkan 

budaya hukum sendiri terdiri dari 4 komponen yaitu: 

1. Nilai-nilai hukum prosedural yang berupa cara-cara 

pengaturan masyarakat dan manajemen konflik; 

2. Nilai-nilai hukum substansial yang berupa asumsi-

asumsi fundamental 

3. mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-

sumber di dalam 

4. masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan 

tidak menurut masyarakat. 

Suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif apabila 

tingkah laku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan 

apa yang telah ditentukan dalam peraturan hukum yang 
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berlaku. Paul dan Dias dalam hal ini mengemukakan 5 

syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem 

hukum, antara lain : 

1. Mudah tidaknya makna aturan hukum itu untuk 

dipahami; 

2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang 

mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan; 

3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum; 

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak 

hanya mudah dijangkau oleh masyarakat tetapi juga 

harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa; 

5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di 

kalangan masyarakat bahwa aturan dan pranata 

hukum itu memang sesungguhnya berdaya 

kemampuan yang efektif. 

Jika kita melihat kenyataan yang ada di Indonesia, 

terutama di daerah pedesaan terlihat jelas bahwa nilai-

nilai yang terkandung di dalam hukum berbeda dengan 

nilai-nilai yang telah melekat dalam kehidupan 

masyarakat desa. Hal ini mengingat tingkat pengetahuan 

masyarakat desa masih rendah sehingga mereka sulit 

memahami apa yang dikehendaki oleh hukum. Dalam 

menghadapi kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan yaitu peranan birokrasi pelaksana 

yaitu kepala desa sangat penting artinya untuk membuat 

hukum menjadi efektif dalam masyarakat, Perlunya 

komunikasi hukum yang dijalankan dengan baik agar 

masyarakat memahami hukum yang ada, Sarana 

penyampaian isi suatu peraturan hukum harus memadai 

agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses 

mobilisasi hukum. Selain itu, keefektifan hukum juga 

dapat dicapai dengan cara menanamkan nilai-nilai baru 

melalui proses pelembagaan agar dapat menjadi pola 
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tingkah laku baru dalam rangka pembentukan kesadaran 

hukum masyarakat. Kiranya dapat dipahami bahwa 

usaha untuk menanamkan budaya hukum yang baru 

dapat tercapai jika proses pelembagaannya telah 

dilakukan secara baik dan sungguh-sungguh demi 

terciptanya kesadaran hukum masyarakat. Persoalan 

ketiga adalah peranan kultur/budaya hukum terhadap 

bekerjanya hukum, ini berarti menyangkut bagaimana 

cara pembinaan kesadaran hukum. Masalah pembinaan 

kesadaran hukum erat kaitannya dengan berbagai faktor, 

khususnya sikap para pelaksana hukum artinya para 

penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam 

membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. 

Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran 

untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan 

berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara 

peraturan hukum dengan tingkah laku anggota 

masyarakatnya. Lawrence M. Friedman menyebutnya 

sebagai bagian dari kultur hukum. Fakta selanjutnya 

menunjukkan bahwa meskipun ada unsur-unsur baru 

dalam peraturan hukum, tetap saja masyarakat kita yang 

sebenarnya adalah pemegang peran (adressat) berpola 

tingkah laku sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri. 

Hal ini berarti apa yang menjadi cita-cita pembuat 

undang-undang nyatanya belum terwujud. 

Selain itu menurut Soejono Soekamto, ”Penegakan 

hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-

nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-

pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya 

dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai 

tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan 

hidup.” Karena itu tegaknya hukum dapat ditandai oleh 

beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu: 
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1. Pertama, Hukum dan aturannya sendiri, sehingga 

diperlukan adanya keserasian antara peraturan 

perundang-undangan yang ada; 

2. Kedua, fasilitas pelaksanaan hukumnya yang 

memadai, sebab sering kali hukum sulit ditegakkan 

bahkan tak tertangani karena fasilitas untuk 

menegakkannya tidak memadai ataupun tidak 

tersedia; 

3. Ketiga, Kesadaran dan kepastian hukum serta 

perilaku masyarakat itu sendiri. 

4. Keempat, Mental aparat penegak hukum. Dalam hal 

ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti 

polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga 

pemasyarakatan dan sebagainya karena pada 

dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada 

mentalitas para aparatur penegak hukumnya.  

Dari uraian tersebut, jelas terlihat bahwa penegakan 

hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya 

sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum, juga 

sangat tergantung kepada faktor kesadaran an kepatuhan 

masyarakat, baik secara personal maupun dalam 

komunitas sosialnya masing-masing. Pada akhirnya 

kembali pada unsur manusianya (budaya) juga yang 

menentukan corak yang sebenarnya; in the last analysis it 

is the human being that counts. Sehingga adanya hukum 

yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan 

masyarakat yang baik dan benar. Adanya polisi, jaksa, 

hakim, pengacara sebagai penegak hukum langsung dan 

formal belumlah menjamin tegaknya hukum dan 

berlakunya rule of law. Adanya parlemen sekalipun dipilih 

lewat pemilu dengan ongkos besar belum otomatis 

demokrasi tumbuh. Di samping itu, penting juga untuk 

dipikirkan sarana apa saja yang dibutuhkan agar 

peraturan hukum itu dapat dijalankan dengan baik. 
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Kesadaran hukum dapat juga ditingkatkan dengan cara 

memberi contoh untuk masyarakat melalui peranan para 

penegak hukum seperti polisi dan hakim, mengingat 

masyarakat kita masih bersifat paternalistik. Jika semua 

faktor tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan baik, 

tentunya peraturan hukum akan dapat ditegakkan 

karena kesadaran hukum masyarakat sudah dibina 

sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil 

kemungkinan terjadinya penyimpangan tingkah laku  

yang tidak sesuai dengan hukum. 

Donald Black, salah seorang sosiologi hukum Amerika 

terkemuka, sama sekali menolak untuk membicarakan 

nilai-nilai, sebab sosiologi hukum seharusnya konsisten 

sebagai ilmu mengenai fakta, sehingga segal sesuatunya 

harus hanya didasarkan pada apa yang dapat diamati dan 

dikualifikasikan. Berseberangan dengan Donald Black, 

maka Philip Selznick dan kawan-kawannya dari Berkeley 

berpendapat bahwa hakikat dari hukum justru terletak 

pada karakteristik dari hukum sebagai institusi yang 

menunjang dan melindungi nilai-nilai. Sejak hukum 

menjadi cagar niali (sanctuary), yaitu tempat nilai dan 

moral disucikan, maka bangsa-bangsa pun berbeda 

dalam praksis hukumnya. Sosiologi hukum harus 

mengahadapi kenyataan tersebut apabila ia ingin 

menjelaskan perbedaan-perbedaan tesrsebut. 

Bangsa Indonesia juga mengalami konflik nilai-nilai 

dalam hukum. Di satu pihak ingin hidup dengan 

mendasarkan pada kehidupan berorentiasi kepada nilai-

nilai komunal, seperti musyawarah dan kebapakan, tetapi 

pada waktu yang sama, disadari atau tidak, digunakan 

doktrin besar rule of law. Dalam sosiologi hukum, konflik-

konflik seperti itu dijelaskan dari interaksi antara nilai-

nilai tertentu dengan struktur sosial di mana nilai-nilai itu 

dijalankan. Struktur sosial ini adalah realitas sosiologis 
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yang merupakan modal suatu bahasa untuk memahami 

dan mempraktikan perlindungan hak asasi manusia. 

Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan 

suatu lembaga kemasyarakatan (social institution) yang 

merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan 

pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-

kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu 

lembaga  kemasyarakatan, hidup berdampingan dengan 

lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling 

mempengaruhi. Jadi Sosiologi Hukum berkembang 

dengan anggapan dasar bahwa proses hukum 

berlangsung dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang 

dinamakan masyarakat. Artinya, hukum hanya dapat 

dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih 

dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses. 

Selain itu hukum memiliki beberapa pengertian atau 

definisi dari hukum, antara lain: 

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap 

mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau 

pemerintah;  

2. Undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur 

pergaulan hidup masyarakat; 

3. Patokan (kaidah,ketentuan) mengenai peristiwa 

(alam, dsb) yang tertentu; 

4. Keputusan (pertimbangan) yang diterapkan oleh 

hakim (di pengadilan) vonis. 

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau 

kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: 

keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang erlaku 

dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan 

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Jadi, kebijakan 

penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh 

pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin 
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tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam 

masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat 

atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-

undang, sampai pada para penegak hukum antara lain 

polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Bangsa yang 

beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi 

hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Merdeka 

dan bermartabat berarti dalam penegakan hukum wajib 

berpihak pada keadilan, yaitu keadilan untuk semua. 

Sebab apabila penegakan hukum dapat mengaplikasikan 

nilai keadilan, tentulah penerapan fungsi hukum tersebut 

dilakukan dengan cara-cara berpikir yang filosofis. 

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan 

manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum 

harus dilaksanakan. Dalam penegakan hukum ada tiga 

unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian 

hukum (Rechtssicherheit), kemafaatan (Zweckmassigkeit) 

dan keadilan (Gerechtigkeit). (Sudikno : 1999). 

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable 

terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa 

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang 

diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya 

masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan 

atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, 

maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus 

memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu masyarakat 

sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaaan atau 

penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam 

pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, dimana 

dalam pasal 27 UUD 1945 dengan jelas tercantum: 

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 

Rumusan tersebut mengandung makna bahwa semua 

warga negara Republik Indonesia memiliki persamaan 
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hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. 

Dengan demikian dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia tidak boleh ada yang dinamakan diskriminasi 

terhadap warga negara. Bahkan tafsiran tersebut juga 

menyangkut prinsip persamaan itu berlaku bagi siapa 

saja, apakah ia seorang warga negara atau bukan, selama 

mereka adalah penduduk Negara Republik Indonesia 

(Jimly : 2011). 

Penegakan Hukum dalam Pandangan Sosiologi Hukum 

Hukum bukan sekadar kumpulan peraturan tingkah laku 

belaka, tetapi juga merupakan konsep-konsep, ide-ide 

serta cita-cita sosial mengeai pola ideal sistem peraturan 

dan pengorganisasian dalam kehidupan bermasyarakat 

dan demokrasi. Pola ideal sistem pengaturan dan 

pengorganisasian kehidupan masyarakat dengan sarana 

hukum ini meliputi seluruh aspek kehidupan 

bermasyarakat. Hukum merupakan kaidah tertinggi yang 

harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi 

sosial dan oleh penguasa negara dalam 

menyelenggarakan kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat. Penegakan hukum yang acap kali 

menciderai rasa keadilan, baik keadilan menurut 

pandangan yuridis maupun keadilan menurut 

masyarakat. Hal inilah salah satu pemicu 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat 

penegak hukum dalam menegakan hukum di tengah 

masyarakat. Jika kita pandang dari kacamata sosiologi 

hukum, kita dapat mengasumsisikan bahwa ada dua 

faktor yang paling menonjol yang mempengaruhi aparat 

penegak hukum dalam menegakan hukum yaitu faktor 

internal dan eksternal. Adapun faktor internal (yang 

berasal dari penegak hukum itu sendiri) salah satu 

contoh, adanya kecenderungan dari aparat penegak 

hukum dalam menegakan hukum berpedoman pada 

undang-undang semata sehingga mengesampingkan 
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nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. 

Selanjutnya faktor eksternal (yang berasal dari luar 

penegak hukum itu sendiri) misalnya ketika terjadi 

peristiwa hukum adanya kecenderungan masyarakat 

yang menyelasaikan dengan caranya sendiri. Lembaga 

hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam 

suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat 

memerlukan dan mencari suatu keadilan. Idealnya, 

lembaga hukum tidak boleh sedikitpun bergoyah dalam 

menerapkan keadilan yang didasarkan atas ketentuan 

hukum dan syari’at yang telah disepakati bersama. Kita 

tidak dapat menjelaskan tentang efektifitas hukum tanpa 

membicarakan lebih dahulu tentang hukum dalam 

tataran normative (law in books) dan hukum dalam 

tataran realita (law in action), sebab tanpa 

membandingkan kedua variable ini adalah tidak mungkin 

untuk mengukur tingkat efektifitas hukum. Donald Black 

berpendapat bahwa efektifitas hukum adalah masalah 

pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara 

memperbandingkan antara realitas hukum dalam teori, 

dengan realitas hukum dalam praktek sehingga nampak 

adanya kesenjangan antara keduanya. Hukum dianggap 

tidak efektif jika terdapat perbedaan antara keduanya. 

Untuk mencari solusinya, langkah solusinya, langkah apa 

yang harus dilakukan untuk mendekatkan kenyataan 

hukum (das sein) dengan ideal hukum (das sollen) agar 2 

(dua) variabel (law in books dan law in action menjadi 

sama?  Hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai 

dengan peraturan yang telah dibuat dalam undang-

undang dan hukum yang sesuai dengan harapan atau 

cita-cita dari masyarakat. Manakala dengan adanya 

hukum tersebut akan menjadikan keteraturan social 

dalam masyarakat. Berbicara tentang hukum memang 

sangat pelik terdapat takaran sebuah kenyataan hukum 

dan sebuah ideal hukum. Kadangkala apa yang sudah 

menjadi ketetapan dalam undang-undang sebuah hukum 
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tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, ataupun 

sebaliknya masyarakat menginginkan sebuah hukum 

yang baru. Perubahan hukum dalam masyarakat dapat 

saja terjadi karena dirasa memang sangat perlu yaitu 

dengan hadirnya peraturan atau norma-norma yang 

sesuai dengan keadaan zaman masa kini.  

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara 

berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem 

hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia 

yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan 

demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu 

(penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah 

transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan 

akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-

undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara 

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, 

telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut 

mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para 

penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan 

penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan 

tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung 

jawab (Siswanto : 2005).  

Sosiologi hukum merupakan kajian yang mempelajari 

tentang dampak diberlakukannya sebuah hukum di 

dalam masyarakat, sehingga gejala-gejala sosial dapat 

muncul dan berkembang dalam masyarakat. Gejala sosial 

yang nampak adalah peristiwa bagi suatu individu atau 

kelompok sosial ketika mereka berhadapan dengan 

hukum. Sosiologi hukum melihat tatanan realita empiris 

di masyarakat yang berhubungan dengan penerapan 

hukum. Apakah terjadi keadilan atau tidak dalam 

mengungkap sebuah fakta hukum yang ada. Masyarakat 

pun dapat menilai betapa berfungsinya dengan baik atau 

tidak para apparat penegak hukum dalam menjalankan 

tugasnya, sehingga kadangkala stratifikasi sosial dalam 
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masyarakat cukup berpengaruh besar dalam sistem 

penegakan hukum. Artinya orang yang mempunyai 

jabatan atau kedudukan dalam kepemerintahan maka 

akan dengan mudah untuk mempengaruhi dalam 

berjalannya mekanisme hukum, sedangkan orang yang 

tidak mempunyai apa-apa hanya bisa pasrah dan tunduk 

pada aturan hukum yang ada. Respon dari masyarakat 

pun cukup tinggi terhadap penegakan hukum yang 

dianggap masih kurang adil dan belum berjalannya 

hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat. 

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya hukum yang 

tidak adil adalah masyarakat kurang dapat percaya 

terhadap penegakan hukum, sehingga citra hukum di 

mata masyarakat menjadi pudar. Alih alih tujuan 

diterapkannya hukum adalah agar tercipta ketertiban dan 

kedamaian di dalam masyarakat. Sosiologi hukum tidak 

berbicara mengenai substansi atau materi hukum, tetapi 

lebih merujuk pada dampak diterapkannya sumber 

hukum. 

Kegunaan umum tersebut kemu dian dapat secara 

terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Pada tataran organisasi dalam masyarakat;  

a. sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi 

dan falsafah yang memperngaruh perencanaan, 

poembentukan, dan penegakan hukum;  

b. dapat diidentifikasikan unsur-unsur kebudyaaan 

manakah yang mempengaruhi isi atau subtasi 

hukum; 

c. Lembaga-lembaga manakah yang sangat 

berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan 

penegakannya. 
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2. Pada taraf golongan dalam masyarakat;  

a. Pengungkapan dari golongan-golongan manakah 

yang sangat menentukan dalam pembentukan 

dan penerapan hukum; 

b. Golongan-golongan manakah didalam 

masyarakat yang beruntuk dan sebaliknya 

dirugikan dengan adanya hukum-hukum 

tertentu;  

c. Kesadaran hukum daripada golongan-golongan 

tertentu dalam masyarakat. 

3. Pada taraf idividual:  

a. Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang 

dapat mengubah perikelakukan warga 

masyarakat; 

b. Kekuatan, kemampu an, dan kesungguhan hati 

dari para penegak hukum dalam melaksanakan 

fungsinya;  

c. Kepatuhan dari masyarakat terhadap hukum, 

baik yang berwujud kaidah-kaidah yang 

menyangkut kewajiban-kewajiban hak, maupun 

perlaku yang teratur. 

Suatu konsep Kontrol Sosial atau pengendali sosial 

diperlukan untuk menguatkan peradaban manusia 

karena mampu mengendalikan perilaku antisosial yang 

tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban 

sosial. Hukum, sebagai mekanisme pengendali sosial 

merupakan sungsi utama dari negara dan kerja melalui 

kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan 

taratur oleh agen yang ditunjuk untuk melaksanakan 

fungsi tersebut. Namun tidak hanya sebatas itu, ternyata 

hukum saja tidak cukup, hukum sebagai pengendali 

sosial juga membutuhkan dukungan dari istitusi yang 

disebut keluarga, pen didikan, moral dan agama. Hukum 
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adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, 

yang mengga bungkan teori hukum kodrat dan 

positivistik. Memandang hukum sebagai agen pengendali 

sosial, maka hukum dapat dilihat sebagai suatu alah 

pengendali sosial, meskipun alat lain juga masih diakui 

misalnya pranata sosial lainya (keyakainan, kesusiala an). 

Pengendali atau kontrol sosial disini sebagai aspek 

normatif kehidu pan sosial. Hal ini terkait pula dengan 

bagaimana masuai berting kah laku yang kadang kala 

juga menyimpang kemudian akan menim bulkan akibat-

akibat tertentuk yang seringkali merugikan. Oleh karena 

itu timbullah berbagai larangan, sanksi, tuntutan, dan 

pemberian ganti rugi. Hukum sebagai agen pengendali 

sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan suatu 

yang mampu mengatur tingkah laku manusia, dimana 

tingkah laku ini dapat diartikan sebagai suatu yang 

menyimpang dari hukum agar menjadi baik. Sebagai 

akibatnya, hukum dapat memberikan hukuman atau 

sanksi bagi yang melanggar hukum (si pelanggar). Oleh 

karena itu pula hukum dapat mengeluarkan atau 

memberikan sank si bagi para poelanggarnya.hal ini 

berarti pula bahwa hukum memiliki peranan guna 

mengarahkan masyara kat untuk berbuat/berperilaku 

secara benar menurut peraturan sehingga mampu 

mewujudkan ketentraman bersama. Fungsi hukum 

sebagai pengen dali sosial dapat berjalan dengan baik 

apabila terdapat faktor-faktor yang mendukungnya. 

Pelak-sanaan fungsi ini sangat berkaitan erat dengan 

materi hukum yang jelas dan baik. Selain itu, pihak 

pelaksanaan ter hadap hukum ini juga sangat 

berpengaruh besar dna menentukan pula terhadap 

terwujudnya penega kan hukum (eksistensi hukum). 

Disisi lain orang yang melaksanakan hu kum juga 

memiliki peranan yang sama pentingnya. Dalam 

kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki fungsi yang 

sangat penting dalam rangka menjaga ketertiban dan 



 

 

 PENEGAKAN HUKUM DALAM PANDANGAN SOSIOLOGI HUKUM 

  

213 
 

ketentraman , disebabkan karena hukum mengatur agar 

kepentingan masingmasing individu tidak bersinggungan 

dengan kepentingan umum, dan mengatur tentang hak 

dan kewajiban masyarakat atau para pihak dalam suatu 

hubungan hukum dan lain sebagainya. Hukum memiliki 

suatu fungsi untuk penegakan hukum yang sangat 

mungkin kemudian penegakan hukum ini mampu 

terwujud. Disini hukum memiliki kefungsian pula sebagai 

sarana untuk menertibkan masyarakat dan mengatur 

pergaulan hidup masyarakat, serta sarana untuk 

menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam 

masyarakat. Pada abad kesembilan belas ditandai dengan 

munculnya gerakan positivisme dalam hukum, dimana 

pada saat itu menerima warisan pemikiran dari masa-

masa sebelum bersifat idelaistis. Pendekatan hukum pada 

abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah mulai mendekatkan 

diri pada hukum masyarakat. Perubahan tersebut, 

memiliki pengaruh yang sanagt penting bagi munculnya 

sosiologi hukum, misalnya, industrialisasi yang 

berkelanjutan meontarkan persoalan sosiologisnya 

sendiri, seperti urbanisasi dan gerakan demokrasi juga 

menata kembali masyarakat sesuai prinsip kehidupan 

demokrasi. Dominasi tradisi pemikiran hukum analitis-

positivitis sejak abad ke-19 perlahan-lahan ditentang oleh 

munculnya pemikiran yang menempatkan studi hukum 

yang tidak lagi berpusat pada perundang-undangan, 

melainkan dalam konteks yang luas kajiannya, yaitu 

masyarakat. Sosiologi hukum, merupakan suatu disiplin 

ilmu yang sangat muda dan merupakan cabang sosiologi 

terpenting, yang sampai sekarang masih dicari 

perumusannya.Sosiologi hukum menghadapi dua 

kekuatan yakni dari kalangan para ahli hukum dan ahli 

sosiologi, yang terkadang keduanya bersatu untuk 

menggugat keabsahan sosiologi sebagai disiplin yang 

berdiri sendiri. Pandangan Aubert disatu sisi dan 

pandangan Johnson disisi lain, sama-sama menyebabkan 
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kegelisahan banyak ahli hukum dan ahli fisafat hukum. 

Para ahli sosiologi dan ahli hukum kemudian 

mengusulkan untuk menghindarkan pertikaian-

pertikaian antara sosiologi dan hukum, dengan 

memberikan batasan-batasan yang jelas kepada ruang 

lingkup dan metodologinya. Di Indonesia, perselisihan 

yang kurang sehat antara para ahli sosiologi di satu sisi 

dan ahli hukum di sisi lain, telah membawa konsekuensi 

hilangnya kemampuan untuk melihat dan keinginan 

membaca (member makna) realitas hukum. Akan tetapi, 

tak dapat dipungkiri pula bahwa realitas hukum terletak 

dalam realitas sosial. Sosiologi hukum yang muncul di 

Skandinavia berbarengan dengan perubahan yang 

menuju pemerintahan sosialis. Di Skandinavia pada 

bidang ekonomi dikeluarkan peraturan perundang-

undangan untuk mempercepat perubahan dan 

munculnya Negara kesejahteraan. Kebijaksanaan 

tersebut berbenturan dengan cara berfikir tradisional 

yang berorientasi liberal. Benturan terjadi juga pada 

ideology sosialis dan liberal yang sangat mendorong 

penelitian-penelitian sosiologi hukum dilaksanakan.
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SOSIOLOGI HUKUM  

DALAM DUNIA CYBER 

Dr. H. Syamsudin, S.H., M.Hum. 
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 

 

Perkembangan Sosiologi Hukum 

Hukum di dalam kerangka sosiologi tidak mempunyai arti 

yang sama dengan apa yang ada dalam ilmu pengetahuan 

hukum. Sosiologi hukum terutama berminat pada 

pemberlakuan empirik atau faktual hukum. Sosiologi 

hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum 

sebagai sistem konseptual itu sendiri, melainkan pada 

kenyataan kemasyarakatan yang didalamnya hukum 

menjalankan peranan. Istilah sosiologi pertama kali 

dicetuskan oleh seorang filsuf asal Perancis bernama 

August Comte dalam bukunya Positive-Philosophy. August 

Comte yang dikenal dengan bapak sosiologi ini menyebut 

sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. 

Kata sosiologi sebenarnya berasal dari bahasa Latin 

”socius” yang berarti teman atau kawan, dan ”logos” yang 

berarti ilmu pengetahuan.  

Pendapat tentang pengertian sosiologi hukum menurut 

Augus Comte, bahwa sosiologi merupakan ilmu 

pengetahuan, dan suatu pengetahuan dikatakan sebagai 

ilmu apabila mengembangkan suatu kerangka 

pengetahuan yang tersusun dan teruji yang didasarkan 

pada penelitian yang ilmiah. Perhatikan saat ini sedang 
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giat-giatnya dilaksanakan pembangunan, dan hal 

tersebut tentu membawa perubahan dan kemajuan yang 

signifikan dalam berbagai aspek kehidupan pada 

masyarakat. Ketika kita berbicara pembangunan di 

negara kita Indonesia, maka kita tidak akan pernah lepas 

dari perubahan sosial dalam kehidupan. Perubahan 

tersebut tercermin dari apa yang sedang dan akan terjadi. 

Namun demikian bukan hanya perubahan dalam bidang 

ekonomi, hukum maupun sosial masyarakat yang 

menjadi perubahan utama, tetapi juga menyangkut 

bidang kehidupan lain dalam masyarakat yang sangat 

mempengaruhi perkembangan dalam masyarakat yang 

berhubungan dengan perilaku masyarakat, yaitu perilaku 

sosial dalam masyarakat. 

Penulisan ini adalah mengenai perubahan sosial dengan 

dunia cyber dalam masyarakat saat ini yang selalu 

berkembang. Dunia cyber saat ini sudah tidak dapat 

dihindari lagi dalam proses globalisasi dalam kehidupan 

masyarakat. Dunia saat ini saling berada di dekat kita, 

Kebebasan dan kemudahan berkomunikasi dan 

bersosialisasi serasa sangat dekat dan tanpa halangan. 

Hal ini dengan terjadinya kemajuan jaman dan teknologi, 

yang salah satunya adanya alat komunikasi yang semakin 

hari bertambah canggih, diantaranya adalah jaringan 

intenet. Namun demikian internet dapat digunakan untuk 

tujuan baik maupun untuk tujuan jahat, tergantung apa 

yang akan dilakukan dengan menggunakan sarana 

internet tersebut. 

Sosiologi Hukum dan Dunia Cyber 

Melalui jaringan internet memudahkan bagi setiap orang 

untuk bersosialisasi dan bertinteraksi sesama antar 

penggunanya. Yaitu mudahnya bersosialisasi maupun 

berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Dengan 
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demikian dunia internet ini tentu membawa perubahan 

dalam kehidupan di masyarakat, seperti masyarakat 

Indonesia yang sedang berkembang dan dipengaruhi 

dunia internet. Dalam dunia peubahan yang digemari 

masyarakat kebanyakan masyarakat menerima saja 

tanpa menelaah mana yang baik dilakukan dan mana 

yang tidak baik dilakukan dalam dunia cyber tersebut. 

Sehingga kedepannya jika tidak memilah-milah perilaku 

manusia akan berpotensi menimbulkan masalah dalam 

kehidupan masyarakat dalam menggunakan jaringan 

intenet di dunia maya. 

Sosiologi hukum memiliki pengertian sebagai salah satu 

kajian dalam ilmu sosiologi yang membahas berbagai 

penyebab masalah sosial dan berkaitan dengan hukum 

yang disepakati oleh masyarakat luas. Pada saat ini, 

sosiologi hukum tengah berkembang pesat. Dimana telah 

lahir ilmu-ilmu maupun aturan-aturan yang mengatur 

dalam dunia internet. 

Disiplin ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan hukum 

positif yang berlaku, dengan kata lain isi dan bentuknya 

bersifat dinamis menurut waktu dan tempat, dan juga 

faktor kemasyarakatan. Salah satu tugas sosiologi hukum 

yaitu menjelaskan sebab atau latar belakang timbulnya 

ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-

citakan dengan keadaan masyarakat yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari. Objek dalam kajian sosiologi 

hukum sendiri terbagi menjadi beberapa, di antaranya: 

1. Interaksi sosial terkait dengan hukum 

 Hukum yang diterapkan dalam suatu masyarakat 

berfungsi untuk memperlancar syarat interaksi sosial. 

Apabila interaksi sosial berjalan dengan baik, maka 

kehidupan dalam sebuah masyarakat dapat 

berlangsung dengan damai dan tenang. 
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2. Kelompok sosial dengan hukum 

 Dalam hal ini, pengertian kelompok sosial adalah 

aktivitas yang terjadi antara dua orang atau lebih yang 

diatur oleh suatu sistem bernama hukum. Misalnya 

AD dan ART dalam suatu organisasi, atau UU yang 

mengatur tentang berkehidupan negara. 

3. Kebudayaan 

 Kehadiran hukum adalah bagian dari adanya unsur 

kebudayaan. Kedua hal ini saling berkaitan dan 

berfungsi untuk mengatur mayarakat yang 

berkebudayaan dengan aturan-aturan dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

4. Lembaga social 

 Keberadaan lembaga sosial dalam masyarakat 

menggunakan aturan-aturan untuk mengontrol 

interaksi dalam masyarakat. 

5. Stratifikasi social 

 Stratifikasi sosial yang dimaksud yaitu pasal-pasal 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

yang mengatakan bahwa hukum berlaku untuk 

seluruh lapisan tanpa membeda-bedakan. Meskipun 

pada kenyataannya, secara tidak langsung dalam 

masyarakat terdapat lapisan sosial. 

6. Kekuasaan dan wewenang 

 Kekuasaan dan wewenang yang dimaksud adalah 

tugas yang telah diatur dalam peraturan berupa 

undang-undang yang pelaksanaannya bersifat wajib. 

7. Masalah social 

 Pengertian masalah sosial dalam konteks ini adalah 

hal-hal yang berhubungan dengan perilaku yang 

menyimpang dan melanggar keberadaan hukum.



 

 

 SOSIOLOGI HUKUM DALAM DUNIA CYBER 

  

221 
 

Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum 

Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum 

dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama 

pendekatan sosiologis menurut Gerald Turke antara lain 

pada: 

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial ; 

2. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat 

dalam “the social world” mereka ; 

3. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta 

pranata- pranata hukum ; 

4. Tentang bagaimana hukum dibuat ; 

5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan 

hukum (Acmad Ali, Wiwie Heryani , 2010). 

Pemahaman seseorang terhadap sesuatu sering menjadi 

bias karena faktor-faktor eksternal, yang dapat berwujud 

prosedur. Suatu perbuatan yang oleh undang-undang 

dianggap keliru bisa saja dianggap tidak ada atau tidak 

terbukti hanya karena adanya prosedur formal atau 

undang-undang tersebut. Dengan kata lain dibutuhkan 

suatu penjelasan secara sosiologis tentang bagaimana 

hubungan antara perilaku yang dianggap melanggar oleh 

undang- undang dengan undang-undang yang mengatur 

tentang hal tersebut terhadap keyakinan masyarakat 

terhadap tindakan masyarakat maupun terhadap 

pranata-pranata sosial.  

Hal-hal yang melatar belakangi terhadap pelanggaran 

tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Tidak adanya sanksi yang cukup berat (is not 

punished often enough), dengan demikian masyarakat 

tidak menghubungkan antara pelanggaran hukum 

dan makna sanksinya. 
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2. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang 

dilakukan secara bersama-sama, bukan merupakan 

tindakan individual. 

3. Aturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan 

keadaan mereka, atau dengan kata lain tidak sesuai 

dengan keyakinan dan pemahaman mereka. 

Pada pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa undang- 

undang dapat dianalisis mengenai bagaimana undang-

undang itu dalam kenyataanya dan bagaimana pengaruh 

berlakunya undang-undang sering tidak seperti yang 

dimaksud oleh pembuat undang- undang. Jika kita 

melakukan konstruksi hukum dan membuat kebijakan-

kebijakan untuk merealisasi tujuan-tujuannya, maka 

merupakan suatu hal yang esensial. Bahwa kita 

mempunyai pengetahuan yang empiris tentang akibat 

yang dapat ditimbulkan. Dengan berlakunya kebijakan 

tertentu terhadap perilaku warga masyarakat. Sesuai 

dengan pendekatan sosiologis, kita harus mempelajari 

undang-undang dan hukum hanya yang berkaitan 

dengan maksud atau tujuan moral etikanya serta tidak 

hanya terhadap subtansi undang-undang tersebut, tetapi 

juga harus memperhatikan bagaimana undang-undang 

itu diterapkan dalam praktik atau dalam masyarakat. 

Ketidaksesuaian antara pelaksanaan hukum dan tujuan 

yang semula diinginkan oleh pembuat undang-undang 

dalam sosiologi hukum disebut goal displacement 

(pembelokkan tujuan) dan goal subtitution (penggantian 

tujuan).  Hal tersebut menyebabkan bahwa pendekatan 

sosiologi hukum menggunakan teori, konsep dan metode 

ilmu sosial untuk mempelajari berbagai masalah 

sosiolegal. Pendekatan sosiologi hukum berusaha untuk 

mengembangkan  pengetahuan yang berakar dengan 

mengkomparatifkan studi hukum  dan masyarakat.  
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Suatu pendekatan komparatif membuka kemungkinan 

digunakan metode yang bermacam-macam yang 

mencakup: studi statistik tentang data kuantitatif, 

analisis kuantitatif dan metode historis. Pendekatan 

sosiologi hukum menganalisis hubungan antara hukum 

dan masyarakat dibawah kondisi yang berbeda-beda.

Karakteristik Realitas di Dunia Cyber  

Dunia cyber dimungkinkan tercipta melalui komputer dan 

jaringan. Kejahatan Teknologi Informasi atau Cyber crime 

dalam melakukan selalu menggunakan jaringan internet 

dan dilakukan oleh orang yang mengerti media sosial atau 

internet. Komputer bertugas menciptakan realitas rekaan 

yang tampil dalam bentuk teks, suara dan gambar di layar 

monitor. Realitas ini sebagian besarnya merupakan 

simulasi dari realitas dalam kehidupan nyata, sementara 

sebagian lain muncul sebagai realitas rekaan yang hanya 

ada di dunia digital. Realitas yang diciptakan oleh 

teknologi digital dan dihubungkan melalui jaringan inilah 

yang disebut sebagai realitas virtual (virtual reality). 

Realitas virtual memiliki beberapa karakter yang 

membedakannya dengan realitas di dunia nyata. Di 

bawah ini akan dijelaskan 6 karakter realitas virtual 

dengan merujuk pada gagasan Michael Heim, yaitu 

simmulation, interaction, artificiality, immersion, 

telepresence dan networked communication (Merriam-

Webster, 2008).  

Pertama, Simulation. Seorang pengguna internet 

mengalami realitas virtual sebagai sebentuk simulasi dari 

kehidupan nyata. Perkembangan teknologi komputer yang 

makin canggih membuat simulasi ini menjadi makin 

terlihat senyata kehidupan riil.  

Kedua, Interaction. Virtual reality menawarkan interaksi 

antara pengguna dengan perangkat digital/elektronik. 
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Perangkat digital ini bisa berupa apa saja yang mampu 

menyediakan ruang bagi pengguna untuk berinteraksi 

dengannya. Membersihkan desktop komputer atau laptop 

dari file atau ikon-ikon yang ada di desktop, misalnya, 

adalah sejenis interaksi dengan perangkat digital. 

Ketiga, Artificiality. Realitas virtual merupakan salah satu 

jenis realitas buatan yang dikonstruksi oleh manusia. 

Hanya saja, berbeda dengan realitas dalam kehidupan 

nyata, realitas virtual melibatkan perangkat digital untuk 

memproduksinya. Seiring dengan kemampuan teknologi 

informasi untuk melakukan proses otomatisasi dalam 

teknis operasionalnya, maka apa yang disebut realitas 

virtual itu dapat saja bekerja secara independen dari 

campur tangan manusia secara langsung. Dalam konteks 

ini, realitas virtual lebih merupakan realitas yang 

“diciptakan” oleh perangkat digital, bukannya oleh 

manusia secara langsung. 

Keempat, Immersion. Dunia virtual memberikan 

pengalaman perseptual bagi penggunanya seolah berada 

atau dikelilingi oleh lingkungan atau ruangan. Pengguna 

akan mengalami semacam perasaan kehadiran (the sense 

of “presence”) (David J. Chalmers, 2017). Ia merasa hadir 

dan terlibat dalam semua aktifitas yang dilakukan di 

dalam virtual reality, baik oleh pengguna sendiri, maupun 

oleh objek-objek lain di dunia virtual. Pengalaman berada 

dan terlibat dalam virtual reality seperti ini terasa sangat 

nyata dalam permainan-permainan (games) dan teknologi 

simulasi seperti yang dipakai dalam simulasi pilot 

pesawat terbang. 

Kelima, Telepresence. Virtual Reality memungkinkan 

manusia hadir dari jarak jauh tanpa harus berada di 

dalamnya secara fisik. Hadir di sini berarti bahwa ia tahu 

dan sadar dengan apa yang terjadi, dapat melakukan 

sesuatu dengan cara mengamati, meraih, memegang dan 
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memindahkan sesuatu dengan tangan sendiri seakan ia 

berada di dekatnya. 

Keenam, Networked Communications. Dalam dunia 

virtual, komunikasi selalu dijalankan dengan 

menggunakan jaringan komputer. Artinya, orang tidak 

bertemu langsung dalam sebuah komunikasi, tapi hanya 

melalui jaringan komputer, persis seperti dua orang yang 

sedang berbicara via telephone. Melalui komunikasi 

jaringan, teknologi virtual dapat mengembangkan cara 

berbagi yang belum pernah dilakukan oleh teknologi lain 

sebelumnya. Pengguna dapat membentuk objek dan 

aktifitas di dunia virtual, berbagi gambar atau event, 

tanpa menggunakan kata-kata apapaun (Heim, The 

Metaphysics,1993). 

Sosiologi Hukum dalam Dunia Cyber 

Memahami cyber crime dengan mendekatinya secara 

sosiologis dalam beberapa aspek memiliki keutamaan. 

Kejahatan Teknologi Informasi atau sering kita sebut 

dengan Cyber crime, adalah kejahatan yang dilakukan 

dengan menggunakan komputer sebagai sarana/alat atau 

komputer sebagai obyek, baik itu untuk memperoleh 

keuntungan atau tidak, dengan merugikan orang lain. 

Sebagaimana juga pendekatan terhadap sisi-sisi hukum 

pidana lainnya. Sekali lagi apa pun pendekatan 

hukumnya, perlu memerhatikan aspek-aspek kebenaran 

teoritis yang terhubung secara benar terhadap kenyataan. 

Dalam pendekatan sosiologi kritis, kita akan mengenal 

bagaimana cara memilah pengetahuan dan kepentingan. 

Diasumsikan bahwa apapun yang kita dapatkan sebagai 

informasi dari suatu tinjauan terhadap ruang sosial, 

adalah hasil dari saringan sistem. Kekuasaan akan suatu 

pengetahuan akan memberikan ketidakjujuran pada 

khalayak, karena merekalah residu dari informasi. Wujud 

dari pengaruh informasi. Jika tidak dengan melakukan 
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kritik terhadap kenyataan, menyibak apa yang ada di 

balik pemberitaan. Kita akan menjadi mangsa dari 

kekuasaan.  

Pendekatan kritis terhadap sosiologi hukum adalah wajib. 

Karena apa? Karena ini menyangkut hak hidup 

semuanya,  dalam permasalahan pembentukan opini 

hukum di berbagai media massa dan sosial, mereka tidak 

berdiri secara otonom terpisah dari berbagai kepentingan. 

Karena kepentingan adalah bawaan dari kekuasaan, dan 

kekuasaan menancapkan kukunya sejak lama, sejak kita 

mulai belajar memahami sesuatu. Katakanlah negara 

memiliki tujuan yang harus diraih, maka akan 

dibenamkan di dalam benak masyarakatnya berbagai 

talian tentang tujuan bersama. Semua yang tidak sesuai 

dengan kepentingan negara, atau bahkan melawan, akan 

diberikan sanksi, dan ini adalah kepentingan kekuasaan 

dalam tujuan bersama yang positif, selama tidak 

disalahgunakan secara zalim. 

Sebagai alat kekuasaan, hukum akan memberikan 

konsep-konsep dalam bersikap dan berperilaku yang 

semestinya di lingkup kekuasaan negara. Akan tetapi 

terkadang kepentingan negatif dari pihak tertentu yang 

ingin mengambil keuntungan dari kekuasaan, dan 

terkadang dalam usaha untuk melanggengkan 

kekuasaan, bukan tidak mungkin juga mempengaruhi 

konsep dan struktur hukum. Kebenaran konsesual 

muncul dari klaim kekuasaan atas kebenaran, kekuasaan 

menggerakkan tangan-tangannya dalam politik. Dan kita 

juga mengenal istilah 'politik-hukum', bagaimana hukum 

itu dibentuk tidak lepas dari berbagai represi dan ekspresi 

politis kekuasaan. Dan semua seringkali terlalu halus 

untuk bisa dibedakan secara tegas, mana yang pro 

terhadap kekuasaan dan mana yang pro terhadap 

kepentingan negara dan rakyat. 
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Pendekatan Sosiologis menciptakan kedekatan riil 

terhadap publik, melepaskan diri dari teori-teori 'arm-

chair' (teori yang disusun berdasarkan pengamatan dari 

balik meja kerja, tanpa turun ke lapangan), dan 

membebaskan dari klaim pengaruh negatif politik atas 

kebenaran nafas hukum yang murni muncul dari 

masyarakat. Cybercrime adalah dalam wilayah yang 

rentan, saat sumberdaya manusia yang lemah dalam 

penanganan hukum cyber (terutama kejahatan cyber). 

Jika batasan delik dalam undang-undang terkait masih 

terlalu tak teratur, dan belum sepenuhnya KUHP maupun 

mekanisme penanganannya di KUHAP belum juga 

mengupdate, maka akan banyak kasus yang tidak selesai 

dengan baik. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHP yang ada tidak 

mungkin dapat menjangkau semua perbuatan manusia 

karena dalam kehidupan manusia selalu berkembang, 

maka demikian juga termasuk dalam dunia maya, tidak 

semua terjangkau dalam KUHP, maka lahirlah UU Nomor 

11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang kemudian mengalami perubahan menjadi 

UU Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas UU No. 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  

yang menjadi landasan atau dasar hukum dalam 

mengatur bermedia sosial, terutama bagi yang melakukan 

pelanggaran terhadap aturan yang ditentukan dalam 

Undang-undang tersebut. 

Terhadap hal tersebut akan muncul banyak penangkapan 

dan penggeledahan yang tidak pada tempat dan terhadap 

orang yang tepat. Akan terjadi over criminalisation 

terhadap banyak kasus, yang melibatkan interaksi cyber 

dan offline. Bahkan suatu saat mengenai media Youtube 

pun bisa menjadi salah satu aktifitas yang perlu diatur di 

dunia maya, karena bisa juga hal tersebut 
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disalahgunakan, misalnya membuat konten yang 

menghina dan lain-lain. 

Bagi sosiolog hukum, memandang ruang dan celah yang 

masih banyak kosongnya dalam pembahasan kejahatan 

cyber, adalah sebuah peluang untuk menguji gagasan 

sosiologi terhadap pembentukan hukum dan memahami 

bagaimana masyarakat tersebut memahami makna 

hukum serta membangkitkan kebutuhan terhadap 

ketertiban. Bisa dibilang, dalam menerapkan kajian 

terhadap masyarakat (dalam bidang apa pun). Kajian 

sosiologis adalah kajian filosofis (mendasar) dari 

kerumunan manusia yang berinteraksi dan menciptakan 

etika serta kesepakatan-kesepakatan serupa lembaga-

lembaga di dalamnya. Ini seperti memahami manusia 

sebagai organisme, begitupun masyarakat adalah 

organisme atau biasa dikatakan terorganisir, berupa 

organisasi yang tumbuh dan berkembang, serta 

menghadapi permasalahan dan pertentangan di 

dalamnya. 

Teknologi semakin berkembang, sehingga semakin 

banyak kejahatan yg terjadi, tapi secara umum jenis-jenis 

kejahatan teknologi informasi dibagi menjadi beberapa 

tindakan : 

1.  Pencurian Data. 

2.  Akses Ilegal. 

3.  Hacking dan Cracking. 

4.  Carding. 

5.  Defacing. 

6.  Cybersquatting. 

7.  Cyber Typosquatting. 

8.  Menyebarkan Konten Ilegal. 

9.  Malware. 
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Ruang jagad raya hukum cyber yang masih muda, 

anomali masih besar potensi terjadi dalam jumlah besar, 

dan kenyataannya, masih selalu mencari keteraturan. 

Hukumlah (dengan sensitifitas sosiologi hukum yang ada 

di cabangnya), yang mampu mengatur dan 

menertibkannya, dengan memahami pola masyarakatnya. 

Maka era hukum rimba cyber pun dapat lebih 

diberadabkan menjadi civil society cyber. Maka gejolak di 

dalamnya akan lebih dapat ditentramkan. Dan akan 

memunculkan pertumbuhan positif terhadap masyarakat 

dan kemajuan teknologi yang bertautan dengan 

perikehidupan di dunia nyata. 
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