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Pembaca yang budiman,

Digest Epistema kembali menyapa anda. 
Setelah penerbitan perdana pada medio 
tahun 2011, baru kali ini volume 2 Digest 

ini bisa diterbitkan lagi. Digest ini diterbitkan oleh 
Epistema Institute untuk mengkomunikasikan 
gagasan-gagasan di seputar hukum dan keadilan 
eko-sosial. 

Gagasan untuk memperkuat jaringan antara 
peminat dan pengajar filsafat hukum pada 
pertemuan dengan tajuk “Forum Penyegaran 
Gagasan Filsafat Hukum Indonesia” yang kami 
selenggarakan bersama dengan Fakultas Hukum 
Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada 
tanggal 8-9 Maret 2011 telah mendorong lahirnya 
Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI). 
Kemudian Konferensi Filsafat Hukum 2 yang 
diselenggarakan di Universitas Soegijapranata, 
Semarang, pada 16-17 Juli 2012. Kantor Epistema 
Institute dijadikan- sebagai sekretariat asosiasi 
sampai diputuskan lebih lanjut dalam pertemuan 
asosiasi pada Konferensi Filsafat Hukum 3 
yang direncakan diadakan pada tahun 2013 di 
Universitas Airlangga, Surabaya.

Digest ini merupakan bagian dari media 
komunikasi yang bisa dimanfaatkan oleh 
semua anggota asosiasi. Sebagai media untuk 
pengembangan gagasan filsafat hukum, Digest 
kali ini menampilkan dua artikel utama yang 
masing-masing ditulis oleh Prof. Bernard Arief 
Sidharta dan Prof. Khudzaifah Dimyati. Prof. 
Bernard Arief Sidharta menyumbangkan tulisan 
dengan judul: Pengembanan Hukum Dewasa Ini di 
Indonesia. Melalui tulisan itu, salah satu begawan 
ilmu hukum Indonesia tersebut merefleksikan 
berbagai fenomena hukum kontemporer sebagai 
pengembanan hukum dalam kehidupan sehari-
hari yang meliputi kegiatan pembentukan 

hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum. 
Beliau juga kembali mewacanakan pengembanan 
hukum berdasarkan nilai-nilai pancasila, 
khususnya tentang keadilan sosial.

Sementara itu, Prof Khudzaifah Dimyati 
mengangkat topik bahasan dengan judul Tipologi 
Pemikiran Hukum: Sebuah Eksemplar Pemikiran 
Mochtar Kusumaatmadja. Tulisan tersebut 
membahas perkembangan pemikiran hukum di 
Indonesia serta kedudukan pemikiran Mochtar 
Kusumaatmadja diantara konstelasi pemikiran 
tersebut. Pada Digest kali ini juga terdapat 
sebuah tulisan singkat dari Awaludin Marwan 
dengan judul Keadilan Transisi Aceh Optik Elster. 
Tulisan itu merupakan ringkasan tulisan yang 
dipresentasikan dalam sebuah konferensi tentang 
keadilan transisional yang diselenggarakan di 
Aceh akhir tahun 2011. Awaludin Marwan dalam 
tulisannya juga menyinggung bagaimana upaya 
perwujudan keadilan dalam konteks Aceh mulai 
dari berbagai kebijakan Presiden Indonesia 
terhadap Aceh sampai dengan pembahasan 
dari MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia 
dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Di akhir 
tulisannya, Awaludin Marwan menyebutkan 
bahwa membahas keadilan transisi di Aceh, 
sebenarnya cukup kompleks. Proses keadilan 
transisi sudah berjalan dengan berbasis pada 
amnesti, demilitarisasi, reintegrasi, demokrasi, 
dan penegakan hukum. Namun beberapa 
diantaranya masih menyisakan masalah. 
Hukum dalam konteks itu menjadi sarana yang 
penting untuk menjamin kepentingan sosial 
keadilan transisi berjalan dengan manusiawi dan 
beradab.

Karena merupakan media komunikasi, Digest 
kali ini mengisi dan menginformasikan kegiatan 
yang diselenggarakan berkaitan dengan upaya 
untuk mengembangkan diskusi tentang pemikiran 
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hukum di Indonesia. Dengan memanfaatkan 
media teknologi internet, Epistema Institute 
bekerjasama dengan Jimly School of Law 
and Government (JSLG) dan Asosiasi Filsafat 
Hukum Indonesia (AFHI) mengadakan 
kuliah yang dapat diikuti secara online dalam 
bentuk kegiatan Global i-Lecture. Kegiatan ini 
dilakukan secara berseri dengan pembicara 
yang berganti-ganti untuk membahas tema 
besar: Negara hukum dan keadilan sosial. Acara 
ini telah dilakukan sebanyak tiga kali dengan 
pembicara Adriaan Bedner, Jimly Asshiddiqie 
dan Andang L. Binawan. Kegiatan ini dirancang 
untuk diadakan sekali sebulan denga harapan 
lebih banyak lagi peserta yang terlibat. Melalui 
ini pula kami mengundang seluruh pembaca 
yang budiman serta anggota AFHI untuk 
terlibat dalam acara yang berbasis internet 
online tersebut.

Salah satu hasil dari forum pertemuan 
AFHI di Bandung pada bulan Maret 2011 
adalah disepakatinya mengadakan Konferensi 
Nasional Filsafat Hukum yang diadakan 
pada tahun 2012. Fakultas Hukum Unika 
Soegijapranata, Semarang, akan menjadi tuan 
rumah dalam konferensi dengan tema “Filsafat 
Hukum dan Kemajemukan Masyarakat 
Indonesia”. Kegiatan ini telah diselenggarakan 
pada 16-18 Juli 2012 di Semarang. Di dalam 
Digest ini diinformasikan kembali hasil dari 
konferensi tersebut. Di dalam Digest kali ini 
juga berisi informasi tentang Konferensi dan 
Dialog Nasional Negara Hukum tahun 2012 
yang akan diadakan di Hotel Bidakara, Jakarta 
9-10 Oktober 2012. Acaranya diselenggarakan 
atas kerjasama sejumlah Ornop, instansi 
pemerintah dan perguruan tinggi. Konferensi 
yang diselenggarakan sebagai sebuah kegiatan 
refleksi atas 10 tahun  amandemen konstitusi 
ini mengangkat tema: Negara Hukum Indonesia 
Kemana Akan Melangkah? Konferensi ini dibagi 
ke dalam 10 panel yang masing-masing panel 
membahas topic-topik tertentu yang relevan 
dengan negara hukum. 

Seperti pada Digest sebelumnya, pada 
Digest kali ini juga dimuat sebuah resensi 
buku. Kali ini buku yang diresensi adalah 
buku Andrew Dobson, Justice and The 
Environment; Conceptions of Environmental 
Sustainability and Dimensions of Social Justice 
(1998). Sebastian Tanius yang menuliskan 

resensi buku itu menilai bahwa topik dan 
pesan yang diusung oleh buku itu jelas sangat 
relevan untuk memahami, merefleksikan, dan 
bahkan untuk menjadi landasan pergerakan 
pembangunan keadilan ekologis, utamanya 
di Indonesia. Relevansi itu paling nyata 
bisa dirujuk dari bagian pemikiran Dobson 
yang cukup rajin menjahit tenunan keadilan 
ekologis dengan pelbagai macam benang-
benang konsepsi. Pemetaan tentang berbagai 
konsepsi keadilan yang dipaparkan oleh 
Dobson di dalam bukunya sangat membantu 
untuk mengembangkan keadilan ekologis 
baik dalam wacana maupun dalam praktik di 
alam nyata. Sementara itu, resensi buku kedua 
ditulis oleh Malik terhadap buku baru yang 
diterbitkan oleh Epistema Institute dengan 
judul: Mochtar Kusuma-Atmadja dan teori 
hukum pembangunan: Eksistensi dan implikasi. 
Buku tersebut merupakan bagian dari Seri 
Tokoh Hukum yang diterbitkan oleh Epistema 
Institute untuk membahas pemikiran dan 
pengaruh pemikiran hukum dari para pakar 
hukum Indonesia.

Mengakhiri sekapur sirih ini, kami dari 
dewan redaksi mengucapkan terimakasih 
kepada Sebastian Tanius yang telah menyusun 
dan mengedit beberapa artikel, berita dan 
ikut mengkontribusikan resensi buku dalam 
Digest ini. Juga ucapan terimakasih kepada 
penata letak yang telah membuat Digest kali 
ini lebih enak dibaca. Tampiral Digest kali jauh 
berbeda dari digest sebelumnya. Perubahan 
ini tidak lain merupakan upaya untuk terus 
berbenah menjadikan digest sebagai media 
komunikasi dalam pengembangan diskursus 
tentang hukum, keadilan dan lingkungan. 
Kami menyadari sepenuhnya, edisi digest 
kali ini tentu masih jauh dari sempurna. 
Kami akan terus melakukan perbaikan. Tentu 
saja, perbaikan dimaksud akan berlangsung 
bersama Anda. Kritik dan kontribusi Anda 
adalah bagian dari proses untuk menjadikan 
Digest ini sebagai sarana persemaian gagasan 
dan kekuatan gerakan sosial untuk membangun 
hukum Indonesia dalam masyarakat majemuk 
dan berkeadilan!

Yance Arizona
Program Manajer Hukum dan Masyarakat, 

Epistema Institute
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Pengembanan hukum 
adalah istilah yang 
d i m a k s u d k a n 

untuk menunjuk pada 
semua kegiatan manusia 
yang berkenaan dengan 
adanya dan berlakunya 
hukum di dalam 
masyarakat (Meuwissen: 
rechtsbeoefening). Karena 
itu, dapat dibedakan ke 
dalam Pengembanan Hukum 
Praktis dan Pengembanan Hukum Teoritis. 
Pengembanan hukum praktis mencakup 
seluruh kegiatan untuk mewujudkan hukum 
dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, 
yang meliputi kegiatan pembentukan hukum, 
penemuan hukum, dan bantuan hukum. 
Pengembanan hukum teoritis mencakup 
seluruh kegiatan untuk memperoleh 
penguasaan secara intelektual atas hukum, 
atau pemahaman tentang hukum secara 
ilmiah, yakni secara sistematik-logis, metodik 
dan rasional. Keseluruhan ilmu atau disiplin 
ilmiah yang mempelajari hukum dapat 
dibedakan ke dalam Disiplin Hukum dan 
Disiplin non-hukum yang obyek telaahnya 
hukum. Disiplin hukum terdiri atas Ilmu 
Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. 
Disiplin non-hukum yang mempelajari hukum 
terdiri atas Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, 
Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, 
Perbandingan Hukum, dan Logika Hukum. 

Kenyataan penyelenggaraan hukum 
dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan 
mempelajari hukum secara ilmiah di Indonesia, 
pada umumnya, menunjukkan sangat 
dipengaruhi oleh pemahaman hukum yang 
dikembangkan oleh aliran yang pada abad 19 
dan 20 sangat kuat, yakni aliran Positivisme 
Hukum dengan pendekatan normatifnya, 
dalam berbagai variannya. 

Generasi pertama orang Indonesia yang 
memperoleh pelajaran tentang hukum secara 

ilmiah terorganisasi, baru 
dimulai pada permulaan 
abad 20, yakni dengan 
dibukanya Rechtsschool 
(Sekolah Hukum) di Jakarta 
pada tahun 1909 yang 
masih pada tataran sekolah 
menengah. Sebagian dari 
lulusan Rechtsschool ini ada 
yang melanjutkan studi pada 
Fakultas Hukum Universitas 
Leiden. Sebagian dari 

mereka bahkan ada yang mencapai gelar doktor 
ilmu hukum. Di Indonesia sendiri, pendidikan 
tinggi hukum baru dilaksanakan pada tahun 
1924 dengan dibukanya Sekolah Tinggi 
Hukum (Rechtshogeschool), juga di Jakarta. 
Para guru yang memberikan pelajaran baik 
di Rechtsschool maupun di Rechtshogeschool 
adalah orang-orang Belanda. Ilmu Hukum 
dan hukum yang diajarkan pun adalah juga 
Ilmu Hukum Belanda dan pengetahuan 
ilmiah tentang hukum Belanda, dilengkapi 
dengan Hukum Adat dan Hukum Islam. 
Dengan demikian, para pengajar hukum orang 
Indonesia generasi pertama juga adalah orang-
orang yang menguasai Ilmu Hukum Belanda 
dan pengetahuan ilmiah tentang hukum 
Belanda. Baru mulai tahuan 1970-an mulai 
terasa pengaruh ilmu hukum dari lingkungan 
Common Law, setelah kembalinya orang-orang 
yang belajar hukum di Amerika Serikat, Inggris 
dan Australia. Kepustakaan tentang hukum 
yang dipelajari oleh para sarjana hukum kita 
juga sebagian besar kepustakaan yang ditulis 
oleh orang-orang Barat. Pemahaman tentang 
ilmu-ilmu hukum dan berbagai konsep hukum 
beserta cara penggunaannya yang diperoleh 
dari orang-orang Barat itulah yang kemudian 
diteruskan kepada generasi-generasi sarjana 
hukum orang Indonesia berikutnya, termasuk 
pengaruh positivisme hukumnya. Pada saat 
generasi pertama orang Indonesia mempelajari 
hukum secara ilmiah dari orang-orang Barat 

Pengembanan Hukum Dewasa ini di Indonesia 

Bernard Arief Sidharta
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(Belanda), pemikiran dan praktik hukum di 
Barat sedang dipengaruhi oleh Positivisme 
Hukum. Karena itu, positivisme hukum 
mempengaruhi pemahaman orang-orang 
Indonesia ini tentang ilmu hukum dan hukum 
termasuk tentang cara implimentasi hukum 
dalam praktik, dan pemahaman ini diteruskan 
kepada generasi-generasi berikutnya.

Hukum menampilkan diri dalam 
berbagai perangkat kaidah hukum. Tiap kaidah 
hukum memuat penentuan bahwa dalam 
situasi konkret tertentu orang seyogianya 
berperilaku dengan cara tertentu, karena 
keharusan itu adalah sesuai dengan tuntutan 
keadilan dan demi terwujudnya ketertiban 
di dalam masyarakat. Jadi, kaidah hukum 
adalah penilaian terhadap perilaku manusia. 
Perilaku manusia yang dinilai itu adalah 
perilaku yang dilakukan di dalam hubungan 
kemasyarakatan, jadi perilaku yang dilakukan 
di dalam masyarakat. Yang melakukan 
penilaian itu adalah manusia juga. Karena itu, 
isi kaidah hukum itu akan ditentukan oleh 
pandangan hidup yang dianut oleh manusia 
yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan 
pandangan hidup atau filsafat hidup itu di sini 
adalah keyakinan tentang keberadaan manusia, 
tentang eksistensi manusia, atau jawaban 
terhadap pertanyaan “apakah manusia itu, dan 
bagaimana kedudukannya di dalam masyarakat 
dan alam semesta” (Driyarkara), yang bertitik-
tolak dari keyakinan manusia tentang 
kedudukan manusia individual di dalam alam 
semesta dan di dalam masyarakat manusia 
(Soediman Kartohadiprodjo). Pandangan 
hidup itu mencakup keyakinan tentang 
hubungan antar-manusia, antara manusia dan 
alam semesta, dan hubungan antara manusia 
dan Allahnya.

Tatanan hukum yang terbentuk secara 
alami di dalam suatu masyarakat atau yang 
dibentuk oleh unsur-unsur pembentuk hukum 
yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri 
dan bukan oleh unsur luar, akan mencerminkan 
pandangan hidup yang berinteraksi dengan 
keyakinan keagamaan yang dianut di dalam 
masyarakat tersebut. Hukum yang terbentuk 
dengan cara demikian akan dirasakan adil oleh 
masyarakat karena sesuai dengan kesadaran 
hukum rakyat setempat. Demikianlah, Hukum 
Adat mencerminkan pandangan hidup bangsa 
Indonesia, hukum Inggris mencerminkan 

pandangan hidup bangsa Inggris.
Di atas sudah dikemukakan bahwa para 

sarjana hukum Indonesia memperoleh pelaja-
ran tentang hukum dari dunia barat, khususnya 
orang Belanda, melalui pendidikan formal yang 
telah dijalaninya. Pendidikan formal di Indone-
sia sejak dari permulaan mengadopsi institusi 
pendidikan formal yang dikembangkan di Ba-
rat. Melalui pendidikan formal tersebut, maka 
cara berpikir orang-orang Indonesia yang ber-
pendidikan formal dibentuk atau dipengaruhi 
oleh cara berpikir barat. Juga demikian halnya 
para sarjana hukumnya. Karena pada waktu 
orang- orang Indonesia belajar hukum itu, 
aliran yang berpengaruh di Barat pada waktu 
itu adalah positivisme hukum, maka cara pe-
mahaman tentang hukum yang positivistik itu-
lah yang mempengaruhi cara berpikir hukum 
para sarjana hukum orang Indonesia itu. Juga 
para praktisi hukum yang mempraktikkan hu-
kum pun sangat dipengaruhi oleh positivisme 
hukum.

Sesungguhnya, positivisme adalah 
salah satu titik puncak dalam perkembangan 
pemikiran manusia (Barat). Pemikiran 
manusia yang didominasi oleh pemikiran 
Barat dimulai pada zaman Renaissance yang 
melahirkan pandangan hidup Individualisme 
yang bertolak dari keyakinan bahwa “man are 
created free and equal”. Pandangan hidup ini 
timbul di Eropa untuk menggeser pandangan 
yang berpengaruh hingga akhir zaman 
feodalisme. Jacob Burckhardt dalam bukunya 
“CIVILIZATION OF THE RENAISSANCE IN 
ITAL Y” mengatakan bahwa hingga akhir Abad 
Pertengahan, “Man was conscious of himself 
only as a member of a race, people, party, family 
or corporation - only through some special 
category.” Manusia hanya mempunyai makna 
sebagai anggota dari suatu pengelompokan atau 
komunitas tertentu. Di luar keanggotaannya 
itu, manusia individual tidak mempunyai 
makna sama sekali. Kemudian dipelopori 
oleh para seniman di Italia, orang mulai 
menyadari bahwa bahwa keberadaan manusia 
individual mempunyai makna penuh terlepas 
dari keanggotaannya pada suatu kelompok 
apapun. Burckhardt mengatakan bahwa “man 
became a spiritual individual and recognized 
himself as such.” Kesadaran baru ini kemudian 
memperoleh perumusan kefilsafatannya dalam 
karya Rene Descartes yang merumuskan titik 
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tolak dari keyakinan barunya dalam ungkapan 
“Cogito ergo sum”. Pandangan kefilsafatan 
Descartes itu membuka jalan bagi lahimya 
pandangan hidup Individualisme yang 
bertitik tolak dari keyakinan bahwa “man 
are created free and equal.” Pandangan hidup 
Individualisme ini memperoleh pengolahan 
lebih lanjut dalam karya-karya para filsuf 
Teori Kontrak Sosial seperti Thomas Hobbes 
dan John Locke. Zaman yang melahirkan 
pandangan hidup Individualisme inilah yang 
dinamakan Renaissance yang mengakhiri 
zaman Feodalisme.

Perkembangan pemikiran di Barat sejak 
itu sesungguhnya hanyalah pengolahan dan 
pengembangan lebih lanjut dari Individualisme 
pada berbagai bidang kehidupan dan untuk 
mengatasi masalah-masalah yang timbul 
dalam perkembangan sejarah di Barat. Aliran-
aliran filsafat di Barat yang kemudian timbul 
susul menyusul dalam sejarah, kadang-kadang 
saling bertentangan kadang-kadang yang satu 
menyempurnakan yang terdahulu, mengikuti 
evolusi masyarakat Barat dari waktu ke waktu, 
disertai dengan perkembangan teknologi dan 
ekonomi yang semakin akseleratif. Bertolak 
dari Individualisme, muncul dua aliran yang 
tampak berlawanan. Dari pemikiran John 
Locke muncullah paham -paham liberalisme, 
humanisme, demokrasi-liberal, kapitalisme, 
sekularisme dan nasionalisme. Dalam praktik, 
pemikiran John Locke itu menimbulkan ekses 
yang tidak dikehendaki. Untuk mengkoreksi 
ekses yang ditimbulkan oleh praktik 
Individualisme menurut versi John Locke, 
muncul antara lain pemikiran Karl Marx, yang 
dengan tetap bertolak dari Individualisme 
(man are created free and equal), 
memunculkan gagasan-gagasan kolektivisme, 
sosialisme, diktatur  proletariat, atheisme, 
intemasionalisme atau kosmopolitisme.

Positivisme hukum muncul ke permukaan 
sebagai reaksi terhadap kekacauan hukum 
dan kehidupan ekonomi, karena tidak adanya 
kepastian hukum dan kesatuan hukum yang 
disebakan oleh kekuasaan otoriter yang 
sewenang-wenang yang mengidentikkan 
hukum dengan kekuasaan sebagai pernyataan 
kehendak penguasa. Dalam pandangan 
positivisme hukum, kesatuan dan kepastian 
hukum hanya dapat dijamin, jika hukum itu 
ditulis secara terinci, sehingga dengan mudah 

dapat diketahui oleh semua orang, terutama 
berkenaan dengan apa yang menjadi hak dan 
kewajibannya masing-masing. Positivisme 
hukum berintikan pendirian bahwa hukum 
adalah apa yang tercantum dalam aturan hukum 
tertulis yang dinamakan undang-undang, 
yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki 
kewenangan untuk membentuk aturan hukum 
dan melalui prosedur pembentukan aturan 
hukum yang berlaku dan dirumuskan dalam 
bentuk yang ditentukan untuk itu dalam aturan 
prosedur tersebut. Pihak yang berwenang itu 
memperoleh kewenangannya berdasarkan 
aturan yang lebih tinggi yang memberikan 
kewenangan tersebut.

Diterima dan dimplimentasikannya 
positivisme hukum, pada permulaan telah 
memberikan hasil yang gemilang. Ketertiban 
yang menghasilkan kepastian hukum 
dan keadilan telah mendorong terjadinya 
perkembangan kehidupan ekonomi dan 
teknologi yang cepat, yang menyebabkan 
masyarakat menjadi sejahtera. Perkembangan 
ekonomi dan teknologi menjadi semakin cepat 
yang menyebabkan tatanan kemasyarakatan 
juga berubah dengan cepat yang pada 
gilirannya menumbuhkan kebutuhan hukum 
yang baru. Dalam praktik ternyata bahwa 
pembentuk undang-undang tidak memiliki 
kemampuan dan kecepatan bekerja yang 
mampu mengimbangi kecepatan perubahan 
kebutuhan hukum. Karena itu, hukum (artinya: 
undang-undang) selalu berjalan tertatih-
tatih di belakang perkembangan kebutuhan 
hukum masyarakat. Ini menyebabkan 
muncul gagasan-gagasan untuk menggeser 
positivisme hukum, gerakan untuk melakukan 
dekonstruksi terhadap positivisme hukum. 
Gerakan ini antara lain muncul dalam Critical 
Legal Studies, Feminist Jurisprudence, Critical 
Theory dari Habermas, dan di Indonesia 
muncul gerakan Hukum Progresif dari Satjipto 
Rahardjo dan dikembangkan lebih lanjut oleh 
murid-muridnya seperti antara Bernard Tanya 
dan Anthon Freddy Susanto.

Jika di Barat muncul dan perkembangan 
penerapan positivisme hukum dan koreksi-
koreksi terhadap ekses-eksesnya berlangsung 
secara evolutif, maka ihwalnya berbeda 
dengan keadaan di Indonesia. Di Indonesia, 
implimentasi positivisme hukum oleh orang-
orang Indonesia, terjadi segera setelah 
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Indonesia memperoleh kemerdekaan 
politiknya melalui revolusi setelah selama tiga 
abad selama dikuasai oleh Belanda terisolasi 
dari perkembangan dunia. Perubahan yang 
sangat cepat dalam semua bidang kehidupan 
di Indonesia pada saat harus menghadapi 
berbagai masalah yang sudah sangat majemuk, 
menyebabkan bangsa Indonesia dengan cepat 
terjebak dalam krisis moral yang dahsyat. 
Diterapkannya positivisme hukum yang 
memang sudah kehilangan daya vitalnya 
dalam masyarakat Indonesia yang tengah 
dilanda krisis moral yang sangat dahsyat 
itu, menyebabkan penyelenggaraan hukum 
di Indonesia mengalami kemerosotan yang 
semakin menurun. Ditambah lagi, semua 
produk hukum dibaca dan dipahami dengan 
kacamata Barat, dan diterapkan sesuai dengan 
pemahaman itu.

Munculnya gerakan dekonstruksi 
terhadap positivisme hukum dan positivisme 
pada umumnya, juga menunjukkan bahwa 
konstatasi oleh pemikir-pemikir Barat sendiri 
pada permulaan abad 20 bahwa kultur Barat 
sudah mencapai titik jenihnya dan sudah 
kehilangan elan vitalnya, perlu dipikirkan 
kembali secara lebih serius. Pada tahun 
muncul buku berjudul “Der Untergang des 
abendlandes” karya Ostwald Spengler pada 
tahun 1918, kemudian disusul oleh buku-
buku: The Crisis of Our Age” (Pitirim Sorokin, 
1941), “In de schaduwen van morgen” (Johan 
Huizinga, 1935), “Geschonden Wereld” (1. 
Huizinga, 1943), “La Rebellion de las Masses” 
(Ortega Y Gasset, 1926), dsb. Ortega Y Gasset, 
misalnya mengatakan bahwa manusia modem 
produk kultur Barat itu terdiri atas orang-
orang yang “uncultured” yang disebutnya “the 
new barbarian”. Ia mengatakan “This new 
barbarian is above all the professional man, 
more learned than ever before, but at the 
same time more uncultured - the engineer, the 
physician, the lawyer, the scientist.” P.l. Bouman 
dalam bukunya “Van Renaissance tot Wereld 
oorlog” mengatakan bahwa Renaissance abad 
15/16 di Eropa yang telah melahirkan filsafat 
Individualisme dan telah berhasil mendominasi 
seluruh dunia itu pada akhirnya ditakdirkan 
untuk hancur atau kandas justru disebabkan 
oleh sarana atau unsur-unsur, yakni cara 
berpikir atau filsafat individualisme, yang pafa 

permulaannya telah membuat Eropa menjadi 
sangat berpengaruh dalam lintasa sejarah. 
Pengamatan ini memunculkan pertanyaan ke 
permukaan, apakah kita harus melanjutkan 
cara berpikir atau filsafat Barat itu, yakni 
filsafat individualisme? Tidakkah sekarang 
sudah saat untuk menemukan jalan lain? 

Ketika pada tahun 1945 Indonesia 
memproklamasikan kemerdekaannya, Para 
Bapak Pendiri Negara telah menyusun 
suatu undang-undang dasar yang kemudian 
dinamakan Undang Undang Dasar 1945 
(disingkat: UUD 1945). Dari proses 
pembentukan UUD 1945 itu tampak bahwa 
undang-undang dasar itu tidak disusun 
berdasarkan filsafat Barat yang berintikan 
filsafat Individualisme, melainkan filsafat 
Pancasila yang bertolak dari keyakinan 
bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan 
dalam kebersamaan dengan sesamanya, tidak 
“man are created free and equal” melainkan 
“man are created in togetherness which each 
others”. Filsafat Pancasila itu disebut juga 
Filsafat Kekeluargaan yang berintikan asas 
atau semangat Bhinneka Tunggal Ika atau 
“Kesatuan dalam Perbedaan dan Perbedaan 
dalam Kesatuan” (Soediman Kartohadiprodjo). 
Namun dalam praktik ketatanegaraa, UUD 
1945 masih tetap dibaca dan dipahami dalam 
kerangka cara berpikir Barat, dan diterapkan 
berdasarkan pemahaman itu. Karena itu, 
bahkan sejak zaman Soekarno sampai sekarang, 
keseluruhan penyelenggaraan kehidupan 
bernegara di Indonesia adalah penyimpangan 
terhadap Pancasila dan UUD 1945. Hal itu 
terjadi justru ketika kehidupan bermasyarakat 
dan berbangsa di Indonesia tengah dilanda 
krisis moral yang dahsyat.

Sehubungan dengan apa yang telah 
dikemukakan di atas, pengajaran filsafat 
hukum perlu diisi dengan uraian sejarah 
filsafat hukum secara ringkas dengan fokus 
pada pemikiran filsuf-filsuf dan aliran-aliran 
filsafat hukum yang berpengaruh pada abad 
20 dan 21 (Kelsen, Radbruch, Hart, Holmes, 
Fuller, Dworkin, Unger, Posner, Rawls, Hayek, 
Habermas), pembahasan masalah masalah 
pokok dalam filsafat hukum dalam kaitan 
dengan masalah yang tengah dihadapi bangsa 
Indonesia pada masa kini, dan pengembangan 
Filsafat Hukum Pancasila.
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Tipologi Pemikiran Hukum: Sebuah Eksemplar 
Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja*

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono

Pengantar 

Topik tersebut sengaja 
saya pilih sebagai bagian 
untuk menjelaskan pros-

es dialektik pemikiran hukum 
di Indonesia pasca kemerde-
kaan sampai masa Orde Baru. 
Pemikiran  yang dikemukakan 
para ahli hukum, termasuk 
pemikiran yang dikemukakan 
Mochtar Kusumaatmadja mer-
upakan pemikiran yang tak 
terpisahkan dari realitas buda-
ya hukum Indonesia secara ke-
seluruhan. Pemikiran hukum 
yang di jelaskan bukan semata-mata memba-
has persoalan yang berkaitan dengan aspek 
normatif-doktriner, akan tetapi bertali temali 
dengan analisis, respon dan refleksi terhadap 
permasalahan hukum dan konseptualisasi hu-
kum dalam perspektif sosiologis. 

Sementara itu, penting dikemukakan 
bahwa tipologi yang diuraikan lebih merupakan 
peta yang didasarkan pada kecenderungan 
umum pemikiran hukum di  Indonesia.  Dari 
peta tersebut, diharapkan orientasi  pemikiran 
hukum Indonesia akan tampak lebih jelas.  
Selain itu, dalam deskripsi tipologi dimaksud 
tidak semata-mata mendasarkan diri pada 
aliran pemikiran yang dianut oleh ahli hukum, 
akan tetapi, mengamati kerangka teoretis  dan 
pendekatan yang digunakan.

Paradigma Positivisme
Secara teoretik perkembangan  pemikiran hu-
kum di Indonesia,  banyak dipengaruhi   oleh 
tradisi hukum Eropa Kontinental atau civil 
law – yang masuk melalui kolonial Belanda – 
berkembang dibawah bayang-bayang paradig-
ma positivisme yang menjadi  main-stream  di 
tanah asalnya  Eropa Kontinental. Paradigma 
ini pada dasarnya berasal dari  filsafat posi-
tivisme  yang dikembangkan August Comte, 

yang kemudian dikembangkan 
di bidang hukum.  Paradigma 
positivisme memandang hu-
kum  sebagai hasil positivisasi  
dari norma-norma yang telah 
dirundingkan diantara warga 
masyarakat, sebagai sistem 
aturan yang bersifat otonom 
dan netral.1 Masuknya arus 
utama aliran  pemikiran hu-
kum  berbasis positivisme  itu 
ke Indonesia,  selain karena  
kolonisasi  Belanda, juga tidak 
dapat  dilepaskan dari peranan  
kaum academic jurists  Belan-

da  yang mengawali tonggak  pengajaran dan  
kajian   hukum.  Sebagai sebuah negara  yang 
mewarisi tradisi civil law,  perkembangan  ilmu 
hukum di Indonesia sangat ditentukan oleh  
kaum academic jurists,2  di tangan mereka ter-
letak kewenangan akademik  dan profesional 
dalam menginterpretasi  hukum. 

Dalam hubungan ini, suatu teorisasi 
mengenai adanya suatu tatanan hukum yang 
kukuh  dan rasional menjadi obsesi aliran 
positivisme dan  hukum harus dapat dilihat 
sebagai suatu  bangunan yang tertutup, logis 
dan rasional, oleh karena,  profesi memang 
sangat memerlukan dukungan dan legitimasi 
seperti itu.    

Pemikiran Berbasis Struktur Sosial
 Dominasi tradisi pemikiran hukum positivistik 
sejak abad  ke-sembilanbelas  perlahan-
lahan  mendapat  tantangan  oleh munculnya   
pemikiran yang menempatkan studi hukum  
tidak lagi  memusatkan perhatiannya pada 
perundang-undangan semata-mata, melainkan  
pada konteks yang lebih luas, artinya, 
memungkinkan hukum itu dilihat dalam optik 

1 Ifdhal Kasim,  Membebaskan Hukum,  dalam Wacana 
Edisi 6 Tahun 2000,  Yogyakarta, Insist Press, hal.4.

2  Ibid. 

Khudzaifah Dimyati
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behavior  dan social structure.  
Pemikiran hukum  berbasis struktur so-

sial  tersebut tetap menjadi pemikiran alter-
natif dan merupakan pemikiran arus bawah, 
oleh karena,  pemikiran  yang analitis-posi-
tivistis tetap dominan. Alan Hunt3 mengamati 
perkembangan studi sosial dari hukum  mem-
bicarakan tentang “the increasing intellectual 
ascendancy of sociology”.   Hunt melihat adanya  
suatu arus  pemikiran umum yang mulai mun-
cul  yang memberikan suatu orientasi  baru 
dalam analisis hukum.  Intinya, dikehenda-
ki  agar terhadap hukum dilakukan  analisis 
yang berangkat dari  identifikasinya sebagai 
suatu fenomena sosial, dengan demikian, be-
rarti mempelajari fenomena hukum menurut 
analisis sosiologis dan menempatkan  analisis 
tersebut dalam konteks sosialnya. 

Model seperti “Rule of Law”, “Rechtstaat”, 
dan sebagainya, telah umum diteruskan 
kepada para mahasiswa tanpa sekaligus 
menyertakan bagaimana basis sosial serta asal-
usul sosialnya. Kebanyakan, para ahli hukum 
tidak sempat menguji keabsahan model-model 
tersebut untuk menangani penyelenggaraan 
hukum di Indonesia.  Sebagai kelanjutannya, 
model dan konsep tersebut diterima, seolah-
olah sesuatu yang absolut-normatif. Dalam 
konteks demikian, dialektik pemikiran  hukum 
secara intensif dan mendalam di Indonesia 
kurang berkembang dengan baik, dalam 
catatan penulis,  merupakan suatu peristiwa 
yang jarang terjadi -  untuk tidak mengatakan 
kehilangan gairah intelektual – baik ide atau 
pemikiran yang dituangkan dalam buku-buku 
teks maupun dalam jurnal-jurnal ilmiah.  
Fenomena ini memperlihatkan,  bahwa  
pemikiran  hukum di negeri ini pada hakikatnya 
mengalami stagnasi. Demikianlah, gambaran 
kering dan gersangnya pemikiran-pemikiran  
hukum, yang tampak statis, sepi dari riuh 
rendah perdebatan.4  Sementara itu,   beberapa 
ahli ilmu sosial berpendapat, bahwa ilmu 
hukum di Indonesia tidak mengalami kemajuan 
dalam perkembangannya, telah terjadi suatu 

3  Alan Hunt,  The Sociological Movement in Law,  Mac-
millan Press, London,  1978, hal.3.

4  Khudzaifah Dimyati, Di Tengah Kegersangan Pemikiran 
Teori Hukum: Sepi Dari Wacana Perdebatan,  dalam  Jur-
nal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muham-
madiyah Surakarta,  Vol.4, No.2, September 2001, hal.129-
130.

kemandegan.5 Kritik beberapa ahli ilmu sosial  
Indonesia  tentu karena mereka bisa melihat 
persoalannya secara lebih tajam daripada para 
sarjana hukum yang sehari-harinya berada “di 
dalam” dunia hukum itu sendiri.   

Gambar Hukum Indonesia
Kebutuhan untuk dapat menampilkan  gambar 
hukum Indonesia  yang sesungguhnya, akan 
selalu mengganggu pikiran para intelektual,6  
artinya, dibutuhkan teori hukum  disamping  
memberikan gambar  hukum  Indonesia, 
juga menjelaskan keadaan hukum dalam 
masyarakat secara  seksama.7     Hukum 
nasional pada dasarnya merupakan sistem 
hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya 
bangsa, yang telah lama ada dan berkembang 
hingga sekarang. Dengan bahasa lain, hukum 
nasional merupakan sistem hukum yang timbul 
sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia 
yang berjangkauan  Indonesia,  artinya,  sistem 
hukum yang meliputi  seluruh rakyat sejauh 
batas-batas nasional negara  Indonesia.8   
Dalam hubungan  ini, pada dasarnya bangsa ini 
hendak membangun suatu tata hukum yang 
berwawasan Indonesia.9 Dalam pembinaan 
hukum nasional modern, hukum baru itu 
tidak saja harus sesuai dengan aspirasi 
dan perasaan keadilan masyarakat yang 
mengalami modernisasi, tetapi hukum baru 
tersebut harus pula serasi dengan kebutuhan-

5 Satjipto Rahardjo,  Hukum, Pembangunan dan Pendidikan 
Hukum di Indonesia,  dalam  Guru Pandita,  Sumbang-
sih untuk Prof.Djokosoetono, Memperingati Jasa Seorang 
Putra Indonesia dalam Usahanya Ikut Mencerdaskan 
Kehidupan Bangsa, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia , Jakarta , 1994,  hal.362. 

6  Artinya, sebuah kegelisahan intelektual yang selalu men-
cari kebenaran dengan obsesi memberikan penjelasan se-
cara holistik tentang jati diri hukum Indonesia yang selama 
ini  tengah mencari bentuknya.

7   Satjipto Rahardjo,  Pembangunan Hukum Nasional Di 
Tengah-Tengah Perubahan Sosial, Makalah disajikan da-
lam Pra Seminar  Identitas Hukum Nasional, yang dise-
lenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 
Yogyakarta, 19-21 Oktober 1987, juga lihat Khudzaifah 
Dimyati, Teorisasi Hukum Indonesia: Sebuah Gagasan 
Membangun Teori Hukum Di Tengah Situasi Global,  da-
lam  Jurnal Humaniora,  Lembaga Penelitian  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta,  Vol.1, No.1, Februari  2000, 
hal. 42-43.

8 Kodiran, Aspek  Kebudayaan Bangsa dalam Hukum Na-
sional,  dalam Artidjo Alkostar,  (ed), Identitas Hukum 
Nasional,  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,  
Yogyakarta,  1997,  hal.87.

9  Satjipto Rahardjo, op cit, hal.364.
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kebutuhan lalu lintas hukum pada level 
internasional.  Dengan demikian, suatu bangsa 
harus merupakan pelindung bagi kepentingan-
kepentingan nasional, dan  hukum nasional itu 
selayaknya memiliki fungsi internasionalnya 
pula. Paham hukum modern10 menuntut 
bahwa Hukum Nasional suatu bangsa tidaklah 
misplaced  dalam jaringan-jaringan  hukum 
dunia11. Makna simbolik yang ditangkap 
melalui identitas hukum nasional, senantiasa 
disesuaikan dan diselaraskan dengan tuntutan 
zaman yang semakin global.12   Artinya, dapat 
diinterpretasikan secara substansial,  bahwa  
teorisasi  hukum  yang akan dibangun di 
negeri ini, di samping berorientasi intern 
pada kepentingan bangsa Indonesia, sekaligus 
juga berorientasi ekstern, dalam rangka 
melaksanakan fungsi internasionalnya. Sebagai 
hukum nasional yang proses bekerjanya dalam 
suasana kehidupan modern seperti sekarang 
ini, seraya dituntut pula memperlancar 
arus lalu lintas pada aras global. Dengan 
demikian, hukum nasional senantiasa bersifat 
komplementer bagi sistem-sistem hukum yang 
ada di dunia. Indonesia, sebagai masyarakat 
hukum terlibat di dalam interaksi yang makin 
intensif dan makin ekstensif dengan masyarakat 
hukum lain di dunia.  Perkembangan dan 
pengembangan  teori hukum Indonesia harus 
memperhatikan kenyataan ini,  bahwa hukum 
adalah bagian dari kebudayaan Indonesia.    

Dengan masuk dan tumbuhnya 
kekuasaan Barat di Indonesia, masuk pulalah 
perkembangan pemikiran yang terjadi di 

10 Indonesia yang berdasarkan Pancasila bercita-cita juga  un-
tuk mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat, juga 
dapat menamakan diri sebagai negara hukum, lihat,  Djenal 
Hoesen Koesoemahatmadja,  “Peranan Ilmu Pemerintah-
an Dalam Negara Modern”,  Pidato Pengukuhan Jabatan 
Guru Besar Tetap Pada Fakultas Sosial Politik Universitas 
Padjadjaran , 17 Januari 1981, Bandung, hal.201.

11 Lihat, Teuku Mohammad Radhie,  “Penelitian Hukum 
dalam Pembinaan dan  Pembaharuan Hukum Nasional”,  
dalam  “Seminar Hukum Nasional Ke-II Tahun 1974”,  
Buku Ke-II, Prasaran,  Lembaga Pembinaan Hukum Na-
sional,  Jakarta, 1974, hal.140.

12 Suasana peralihan  yang segera menonjol adalah  terda-
patnya keinginan untuk meninggalkan pola dan ikatan-
ikatan kehidupan asli menuju kepada tata kehidupan yang 
modern,  selanjutnya lihat, Satjipto Rahardjo,  Persoalan-
Persoalan Hukum Dalam Masa Transisi ,  dalam “Simpo-
sium Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi,  
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional 
bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Dipone-
goro, Semarang,  19-22 Januari 1975, hal.78.

Eropa. Terutama ketika sebagian masyarakat    
Indonesia   diberikan   kesempatan   untuk  
menempuh pendidikan di Eropa.13 Para 
intelektual Indonesia mulai berkenalan 
dengan elemen-elemen ideologi Aufklarung 
sebagai suatu ideologi sekuler yang terkait 
erat pertumbuhannya dengan perkembangan 
Rasionalisme, Empirisme, Idealisme dan 
Positivisme. Komunitas terpelajar Indonesia 
mulai mengenal ajaran mengenai hak-hak asasi, 
kemerdekaan, persamaan, demokrasi, republik, 
konstitusi, hukum, negara dan masyarakat.. 
Pemikir-pemikir seperti John Locke, Thomas 
Hobbes, Rousseau, Voltaire, Kant, Hegel, Adam 
Smith dan Karl Marx diketahui. Individualisme, 
Liberalisme, Kapitalisme, Sosialisme dan 
Marxisme didalami.14

Pada awal abad ke-20 pemerintah Hindia 
Belanda mulai menyediakan fasilitas pendidikan 
bagi orang Indonesia secara terbatas sehingga 
lambat laun berkembang cikal bakal suatu 
kelas menengah yang berpendidikan, sekalipun 
masih sangat kecil. Sejumlah kecil mahasiswa  
Indonesia yang berhasil belajar di negeri 
Belanda, sangat dipengaruhi oleh kondisi 
politis maupun ide-ide politis  yang mereka 
temukan disana. Kebebasan-kebebasan sipil 
dan pemerintahan demokratis yang mereka 
lihat di negeri  Belanda, sangat berlawanan 

13 Setelah  tahun 1900, jumlah  mahasiswa  yang 
diperkenankan belajar di universitas-universitas  Belanda 
untuk  memperoleh  ijazah yang belum dapat  diberikan  
di Hindia, sedikit bertambah, setidaknya cukup untuk 
membentuk  Indische Vereniging “Perhimpunan Indonesia”.  
Banyak gagasan  baru dan bibit penggerak baru akan  bawa  
mereka pulang.   Meskipun dari segi jumlah sangat kecil  
dibandingkan  dengan  keseluruhan kelompok sosial  asal,  
dapat dipastikan  bahwa  mereka memainkan peranan  
utama  dalam membentuk Indonesia masa kini, lihat Denys 
Lombard,  Nusa Jawa:  Silang Budaya, Kajian Sejarah 
Terpadu,  Bagian  1, Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 
1996,  hal.116,   W.F. Wertheim,  menyatakan: “merupakan 
angan-angan umum, bahwa orang asing sebagai penyebar 
utama arus pemikiran,  kebudayaan  dan  agama,  W.F.  
Wertheim,  dalam Indonesian Society in Transition: A Study 
of Social Change, dialihbahasakan Misbah Zulfa Elisabet, 
Tiara Wacana Yogyakarta, 1999,  hal.223, Harry J. Benda 
seorang  sarjana  Amerika, pernah mengatakan bahwa 
perubahan-perubahan secara  revolusioner di Asia, Afrika 
dan Timur Tengah sejak awal abad ke-20,  adalah  karena 
pengaruh  peradaban  Barat,  lihat Harry  J. Benda dalam  
Wiratmo Sukito (ed.)   Kaum  Intelegensia Timur sebagai 
Golongan Elite Politik,  LP3ES, Jakarta, 1994; M.Dawam 
Rahardjo, Intelektual Intelegensia dan  Perilaku  Politik  
Bangsa,  Mizan,  Bandung,   1993, hal.13.

14 A.M.W. Pranarka,  Sejarah Pemikiran tentang Pancasila.  
Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS, 1985,  hal.271.  
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dengan kondisi-kondisi di Indonesia, sehingga 
hal ini jelas membuat para mahasiswa tersebut 
sangat terkesan.15 Selain itu, sejak awal dekade 
1960-an16 banyak kalangan intelektual 
Indonesia yang mulai akrab dengan teori-teori 
modernisasi yang mereka kenal, baik selama 
studi di negeri Barat maupun dari bacaan-
bacaan yang mereka peroleh.  

Kebutuhan untuk  dapat menampilkan 
secara holistik pemikiran hukum merupakan 
pekerjaan besar dan membutuhkan penelitian 
mendalam, seksama dan memerlukan proses 
panjang,  oleh karena, teorisasi hukum yang 
akan dibangun  bukan hanya mengacu pada 
konsep hukum normatif semata-mata, akan 
tetapi juga merujuk pada  setting  sosial, budaya 
dan politik.   Langkah yang perlu ditegaskan  
adalah, bahwa bangsa Indonesia berani 
menentukan apa yang paling baik  bagi bangsa 
ini,  termasuk dalam membangun  teori hukum 
yang memiliki karakteristik  ke-indonesiaan, 
hal  ini disebabkan karena perkembangan sosial  
bangsa ini berbeda dan model penyelenggaraan 
hukum di negara-negara lain.   Hal ini dapat 
dipahami, karena hukum yang berasal dari 
luar  memiliki ciri persoalannya sendiri, dan 
bangsa Indonesia tidak bisa dipaksa untuk 
mengikuti cara-cara penyelenggaraan hukum 
yang telah mapan  umumnya di negara-negara 
Barat.  Dengan demikian, para ahli  hukum 
seharusnya  mengajukan model alternatif 
teori hukum yang lebih sesuai dengan budaya 
bangsa, sehingga main-stream  hukum tidak 
hanya didominasi oleh pemikiran-pemikiran 
Barat, yang memiliki latar belakang sosialnya 
sendiri.  Dengan mengedepankan  pemahaman 
hukum secara lebih luas,  maka perlu disadari 
bahwa proses-proses hukum memiliki kaitan 
dengan dimensi-dimensi sosial, budaya dan 
politik dan aspek-aspek tersebut tak dapat 
dilepaskan dalam konteks pembangunan teori 
hukum. Setiap studi tentang hukum, tidak 
hanya dilihat dari satu perspektif,  akan tetapi, 
membutuhkan penjelasan  multidimensi  
mengenai berbagai aspek yang berhubungan 

15 George  Mc  Turnan  Kahin,  Nationalism  And Revolution  
in Indonesia, dialih bahasakan oleh Nin  Bakdi Soemanto,  
UNS  Press dan Sinar Harapan,  Jakarta,  1995, hal.vii, 
66.

16	M.Syafi’i		Anwar,	Pemikiran dan  Aksi  Islam Indonesia:  
Sebuah  Kajian  Politik  Tentang  Cendekiawan Muslim 
Orde Baru.  Paramadina, Jakarta, 1995, hal.6.

dengannya.  
Kebutuhan untuk  dapat menampilkan 

secara holistik pemikiran hukum sebagai embrio 
teorisasi hukum di Indonesia  merupakan 
pekerjaan besar dan membutuhkan penelitian 
mendalam, seksama dan memerlukan proses 
panjang.  Teorisasi hukum yang akan dibangun  
bukan hanya mengacu pada konsep hukum 
normatif semata-mata, akan tetapi  merujuk 
pada  setting  sosial, budaya dan politik.   
Langkah yang perlu ditegaskan  adalah, bahwa 
bangsa Indonesia berani menentukan apa 
yang paling baik  bagi bangsa ini,  termasuk 
dalam membangun  teori hukum yang 
memiliki karakteristik  ke-indonesiaan, hal  
ini disebabkan karena perkembangan sosial  
bangsa ini berbeda dan model penyelenggaraan 
hukum di negara-negara lain.   Hal ini dapat 
dipahami, karena hukum yang berasal dari 
luar  memiliki ciri persoalannya sendiri, dan 
bangsa Indonesia tidak bisa dipaksa untuk 
mengikuti cara-cara penyelenggaraan hukum 
yang telah mapan  umumnya di negara-negara 
Barat.  Dengan demikian, para ahli  hukum 
seharusnya  mengajukan model alternatif 
teori hukum yang lebih sesuai dengan budaya 
bangsa, sehingga main-stream  hukum tidak 
hanya didominasi oleh pemikiran-pemikiran 
Barat, yang memiliki latar belakang sosialnya 
sendiri.  Dengan mengedepankan  pemahaman 
hukum secara lebih luas,  maka perlu disadari 
bahwa proses-proses hukum memiliki kaitan 
dengan dimensi-dimensi sosial, budaya dan 
politik dan aspek-aspek tersebut tak dapat 
dilepaskan dalam konteks pembangunan teori 
hukum. Setiap studi tentang hukum, tidak 
hanya dilihat dari satu perspektif,  akan tetapi, 
membutuhkan penjelasan  multidimensi  
mengenai aspek-aspek yang berhubungan 
dengannya.  

Pemahaman  Dikhotomik
Jika  dilihat secara seksama,  para ahli hukum 
di Indonesia  dalam memahami hukum,  secara 
dikhotomik  terbelah menjadi dua; pertama,  
yang  memandang hukum sebagai sesuatu 
yang normatif;  kedua,  memandang hukum 
bukan hanya sesuatu yang normatif, tetapi 
hukum dilihat sebagai  struktur sosial dan 
perilaku.  Bahkan terdapat kecenderungan 
para ahli  dan para kritikus melihat hukum 
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secara kritis,   seperti yang dikembangkan 
oleh  aliran critical legal studies.  Disinilah 
arti penting mempertimbangkan analisis 
yang  dikembangkan  studi hukum kritis, yang 
memberikan analisis secara tajam  mengenai 
doktrin legal dalam hubungannnya dengan 
relasi-relasi ekonomi, politik, ideologi, bahasa 
dan nilai-nilai.  Pandangan-pandangan yang 
berbeda dari para ahli  ketika melihat hukum, 
harus  dianggap sebagai  rahmat dan dalam 
domain  filosofis sebagai sebuah dialektik yang 
harus tetap dipertahankan, dan  munculnya   
sebuah teori  dimulai dari pergulatan intelektual 
yang mendalam.  Jika tidak demikian, maka  
perkembangan teori atau ilmu hukum akan 
mengalami kemandegan.  Dengan perspektif 
yang berbeda itulah,   dimungkinkan sebanyak 
mungkin alternatif dalam mengkaji hukum di 
Indonesia, tanpa tergoda untuk menyatakan 
bahwa  suatu pendekatan tertentu  lebih 
unggul dibanding dengan pendekatan lainnya.  
Setiap pendekatan dalam memahami hukum 
memiliki epistemologinya masing-masing dan 
semuanya pada hakikatnya tengah mencari 
sebuah kebenaran.17  Dengan demikian, 
setiap pendekatan tidak selayaknya meng-
klaim dirinya sebagai kebenaran sejati yang 
dimilikinya.    Teorisasi hukum di Indonesia 
tidak hanya mengadopsi pemikiran yang 
memiliki setting Indonesia, akan tetapi, 
mempertimbangkan relasi-relasi hukum yang 
bersifat global sebagai bahan pemikiran untuk 
mengembangkan teori hukum di Indonesia di 
masa depan.  Dan, membangun teori hukum di 
Indonesia merupakan intelectual activity  yang 
membutuhkan pemikiran mendalam dengan 
perspektif holistik.

The Great Lacuna
Horizon pemikiran hukum  telah mendapat 
apresiasi yang signifikan di kalangan 
akademisi dan para pemerhati hukum, 
sebuah perkembangan yang positif 

17 Pada tahun  1978,   Engelbert Mveng, seorang sarjana Afri-
ka, menulis: “Kini Barat sepakat dengan kami, bahwa ada 
banyak jalan menuju kebenaran, selain jalan Aristoteles, 
logika Thomistis  dan dialektika Hegelian”,  selanjutnya 
lihat,  Immanuel  Wallerstein ,   Open  The Social Change,  
diterjemahkan oleh Oscar,  LkiS, Yogyakarta,  1997, 
hal.86; juga lihat,  Irving M.Zeitlin,  Rethingking  Sociol-
ogy: A Critique of Contemporary Theory,  diterjemahkan 
oleh Anshori dan Juhanda, Gadjah Mada University Press, 
Yogyakarta, 1995, hal.337-339. 

dalam khasanah akademik sebagai usaha  
menumbuhkembangkan budaya intelektual 
yang bersifat diskursif. Meski demikian, main-
stream pemikiran hukum  tersebut tidak 
disertai dengan pembahasan yang mengakar 
atau fondasi yang melandasi mengapa metode 
pemikiran hukum  tersebut berkembang, 
walaupun dalam setting empirik  di Indonesia 
pembahasan itu sebagai a historis. Oleh karena, 
pemikiran hukum itu lazimnya tumbuh dan 
bersemi dalam social space dari produk hukum 
judge made law, berbeda dengan produk 
hukum di Indonesia seringkali bersifat massif. 
Dengan karakteristik yang demikian, maka 
term pemikiran hukum tidak berkembang 
secara ekselaratif, jika dibandingkan misalnya, 
dengan perkembangan pemikiran hukum 
kritis di negara Anglosaxon. Konsekuensi 
dari ketimpangan itu melahirkan kenyataan 
inferior nya landasan epistemologis ilmu 
hukum dan landasan ontologi nya yang 
seringkali bersifat ambigu. Kenyataan atas “the 
great lacuna” atau “kekosongan besar” atas   
discourse ilmu hukum memiliki implikasi atas 
lambannya  perkembangan pemikiran hukum 
di Indonesia. 

Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja
Memasuki abad ke duapuluh suasana pemikiran 
dalam tataran global secara umum dipengaruhi 
secara umum oleh perkembangan pemikiran 
yang terjadi di Barat, khususnya Eropa. 
Pengaruh Eropa telah menyebar ke seluruh 
dunia, dan bersama dengan itu perkembangan 
pemikiran yang terjadi di Eropa, ikut pula 
mewarnai perkembangan pemikiran dunia 
pada umumnya.  Eropa pada waktu itu menjadi 
pusat gravitasi perkembangan dunia.  Lahirnya 
kebudayaan Eropa modern, diawali oleh 
gerakan Renaissance, yang selanjutnya diikuti 
oleh gejolak-gejolak di dalam bidang pemikiran, 
pengetahuan politik dan keagamaan. 

Karakteristik tipologi pemikiran hukum 
secara generik memperlihatkan suasana 
fenomena yang melingkupinya. Kecenderungan 
pemikiran hukum Mochtar Kusumaatmadja 
lebih dipandang sebagai pemikiran yang 
bersifat transformatif. Artinya, pemikir 
transformatif bukan hanya menyentuh aspek-
aspek normatif dan doktrinal semata-mata, 
melainkan berusaha menstransformasikan 
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fenomena-fenomena hukum dari aras empiri 
--- tentang keharusan untuk membicarakan 
hukum dalam konteks masyarakatnya 
---  yang dikonstruksikan ke dalam tataran 
teoretik-filosofis. Bahkan bagi para pemikir 
transformatif terdapat satu permasalahan 
besar yang selalu saja mengganggu, yakni 
tentang “belum mampunya bangsa  ini 
mengajukan secara lengkap suatu gambar 
tentang hukum di Indonesia”. Dalam tingkatan 
yang lebih canggih dapat disebut sebagai 
“teorisasi hukum di Indonesia”.

Tampaknya telah disadari oleh para 
pemimpin dan para ahli hukum Bangsa 
Indonesia, bahwa membangun tata hukum 
nasional itu tidaklah mudah.  Banyak 
faktor yang menyebabkan cita-cita untuk 
mewujudkan tata hukum nasional tidak segera 
terselenggara. Beberapa faktor di antaranya  
antara lain sebagai berikut:

 Pertama, Perang kemerdekaan sebagai 
akibat usaha Belanda untuk mengembalikan 
kekuasaan kolonial di Indonesia; Kedua, secara 
etnik bangsa Indonesia sangat heterogen 
dengan berbagai adat istiadat dan sub-
kulturnya, dan tersebar pada suatu wilayah 
kepulauan yang sangat luas.  Intensitas proses 
interaksi antar suku pada masa kolonial sangat 
lemah yang menyebabkan proses unifikasi 
hukum secara alamiah praktis tidak terjadi.  
Ketiga, tata hukum kolonial yang harus 
diganti dengan tata hukum nasional sudah 
cukup lama menguasai kehidupan hukum di 
Indonesia; Keempat, politik hukum kolonial, 
yang berakar dalam politik kolonial pada 
umumnya yang memfungsikan wilayah jajahan 
dengan potensinya hanya sebagai penopang 
kepentingan ekonomi negara induk, telah 
menyebabkan Bangsa Indonesia  dan Hukum 
Adatnya pada masa kolonial itu relatif terasing 
dari pergaulan dan perkembangan pada tingkat 
global.18  Hal ini menyebabkan perkembangan 
Hukum Adat berjalan amat lamban, sehingga 
ketika Bangsa Indonesia memperoleh 
kemerdekaannya pada pertengahan Abad 
20, maka Bangsa Indonesia dan Hukum 
Adatnya secara langsung dihadapkan pada 
berbagai masalah modern yang sudah 

18 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat  dan Pem-
binaan  Hukum  Nasional, Bina Cipta,  Bandung,  1976, 
hal.4.

amat jauh perkembangannya dan sangat 
kompleks;  Kelima, pada saat kemerdekaan 
diproklamasikan, jumlah sarjana hukum yang 
kompeten, seperti juga halnya dengan sarjana-
sarjana bidang lain, lebih-lebih sarjana hukum 
yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam 
bidang  legislative drafting, masih terlalu 
sedikit untuk mampu dalam waktu singkat 
menghasilkan berbagai perangkat kaidah 
hukum positif nasional yang diperlukan untuk 
menata dan menyelenggarakan kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang merdeka.

Di samping faktor-faktor tersebut di atas, 
terdapat masalah lain yang lebih mendasar 
dan lebih luas cakupannya.  Kehadiran 
Bangsa Indonesia yang merdeka itu langsung 
ditempatkan dalam proses  perubahan sosial 
yang cepat dan semakin cepat.  Pemicu 
utama proses itu adalah perkembangan 
ilmu dan teknologi yang terjalin dengan  
pertambahan  penduduk,  perkembangan 
ekonomi dan perdagangan. Kenyataan tersebut 
dan perkembangannya secara langsung 
mempengaruhi hukum, kehidupan hukum 
dan kebutuhan hukum Bangsa Indonesia, 
sebagaimana yang juga dialami oleh bangsa 
lain.  Perubahan masyarakat tersebut dengan 
sendirinya menambahkan permasalahan pada 
pembangunan Bangsa Indonesia, termasuk 
pembangunan tatanan hukumnya.    

Bertolak dari kenyataan kemasyarakatan 
dan situasi kultural di Indonesia, serta 
kebutuhan riil masyarakat Indonesia, Mochtar  
Kusumaatmadja19 merumuskan landasan 
atau kerangka teoretis bagi pembinaan 
hukum nasional dengan mengakomodasikan 
pandangan tentang hukum dari Eugen Ehrlich 
dan teori hukum Roscoe Pound dengan filsafat 
budaya Northrop dan pendekatan “policy 
oriented” Laswell-Mc.Dougal, dan mengolahnya 
menjadi suatu konsepsi hukum yang 
memandang hukum sebagai sarana pembaruan, 
di samping sarana untuk menjamin ketertiban 
dan kepastian hukum. Pandangan hukum 
sebagai sarana pembaruan  masyarakat itulah 
yang kemudian menjadi landasan teoretis dari 
perumusan aspek pembangunan di bidang 
hukum dalam Repelita II. Untuk memberikan 
landasan teoretis dalam memerankan hukum 
sebagai sarana pembaruan masyarakat serta 

19  Mochtar Kusumaatmadja, ibid, hal.5.



13

membangun tatanan hukum nasional yang 
akan mampu menjalankan peranan tersebut, 
Mochtar Kusumaatmadja mengajukan konsepsi 
hukum yang tidak saja merupakan keseluruhan 
asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur 
kehidupan manusia dalam masyarakat, 
melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan 
proses-proses yang mewujudkan berlakunya 
kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.20 Dengan 
konsepsi hukum tersebut, tampak hukum itu 
sebagai suatu sistem yang tersusun atas tiga 
komponen (sub sistem), yakni: a) asas-asas 
dan kaidah-kaidah hukum, b) kelembagaan 
hukum, dan c) proses perwujudan hukum.

Mochtar Kusuma-atmadja dapat 
digolongkan sebagai pemikir transformis, 
setidak-tidaknya pada angkatan 1970-an.  
Mochtar berpandangan21 bahwa pemikiran 
tentang hukum dalam beberapa dasawarsa 
terakhir telah banyak berubah, sebagai 
akibat perubahan besar dalam masyarakat, 
dan tekanan-tekanan yang disebabkan 
pertambahan penduduk. Jika diambil 
pengertian hukum dalam arti yang luas, yang 
mencakup di dalamnya hukum internasional, 
maka bidang hukum inilah yang mengalami 
goncangan-goncangan perubahan yang paling 
dahsyat yang menyebabkan beberapa orang 
ahli berbicara tentang adanya krisis hukum 
internasional.22

Mochtar, berkeyakinan bahwa hukum 
merupakan salah satu “alat pembaharuan 
masyarakat”. Konsep pemikiran Mochtar23 
tersebut,  setidaknya diilhami oleh pikiran-
pikiran Roscoe Pound,24 yang mengintroduksi-
kan bahwa: “law as a tool of social engineering”, 
yang di negara Barat pertama kali dipopuler-

20 Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam 
Kerangka Pem-bangunan Nasional, Bandung, Binacipta,  
1986, hal.11.

21 Lihat, Mochtar Kusumaatmadja, “Hukum,  Masyarakat  
dan Pembinaan Hukum Nasional,Suatu Uraian  tentang 
Landasan Pikiran, Pola dan Meknisme Pembaharuan 
Hukum  di Indonesia”,  Lembaga  Penelitian  Hukum  dan   
Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 
Bandung, 1976, hal.2.

22 Lihat,  Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum  Inter-
nasional, Buku I, Binacipta,  Bandung,  1982, hal.20-21. 

23	 Teori	 tentang	 hukum	 ini	 modifikasi	 	 terhadap	 teorinya		
Roscoe  Pound, yang di  Indonesia  dikembangkan secara 
sistematis di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, li-
hat, Mochtar Kusumaatmadja, op. cit, 1975,  hal.12.

24 Roscoe Pound, An Introduction into  Philosophy of Law,  
New Haven, 1954.

kan oleh apa yang dikenal sebagai aliran “Prag-
matic Legal Realism”. 

Bagi Mochtar, pikiran bahwa hukum itu 
harus peka terhadap perkembangan masyarakat 
dan bahwa hukum itu harus disesuaikan atau 
menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah 
berubah, sesungguhnya telah terdapat dalam 
alam pikiran bangsa Indonesia, seperti pepatah 
Minangkabau berikut:25

  “sekali aia gadang
        sekali tapian beranjak”
        (“sekali air besar
        sekali tapian berkisar”)
Artinya, bahwa adat itu berubah mengikuti 

keadaan masyarakat. Akan tetapi perubahan 
itu bukan sembarang perubahan melainkan 
harus tetap ada hubungannya dengan keadaan 
yang lama. 
Hal ini digambarkan demikian:

Walaupun baranjak
        dilapiak sa’alai juo”
        (“walaupun berkisar
        masih (tetap) ditikar yang sama”)

Agar adat itu tetap muda, maka ia harus 
disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan 
keadaan.  Seperti kata pepatah:

“usang-usang dipabaharui
        lapuak-lapuak dilajangi”
        “nan elok dipakai, nan buruak dibuang”
        ko’ singkek minta diuleh, panjang minta 
        dikarek”
        “nan numpang mintak disisit”
Dari pepatah-pepatah yang dikutip di 

atas, menggambarkan betapa hukum adat yang 
hidup di Indonesia memiliki tingkat elastisitas 
yang tinggi terhadap perubahan. Secara 
eksplisit hendak dikatakan bahwa hukum adat 
tidak menolak pembaruan.26  

Gambaran yang kurang tepat tentang 
hukum adat di masa silam, menurut Mochtar 
kemungkinan disebabkan karena segi yang 
menggambarkan dinamika dalam adat itu 
memang kurang ditampilkan, justru yang 
ditonjolkan adalah sifat kekalnya hukum 
adat. Bagi Mochtar, baik menurut teori (ilmu) 

25 Mochtar Kusumaatmadja, ibid, hal.6.
26 Akan tetapi, satu kesulitan  yang  dihadapi dalam usaha 

pembaharuan hukum adalah inertia (kelambanan) dalam  
sikap dan gerak yang biasanya meliputi segala  hal yang  
bersangkutan dengan masalah-masalah  hukum,  lihat, 
Mochtar  Kusumaatmadja,  “Pembinaan  Hukum  dalam  
Rrangka Pembangunan Nasional”, Lembaga Penelitian 
Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas 
Padjadjaran,  Bandung, 1986, hal.6. 
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hukum di negara-negara Barat, maupun 
menurut pemikiran tentang hakikat hukum 
yang terdapat dalam alam pikiran  yang ada 
di Indonesia, tidak perlu ada pertentangan 
antara maksud untuk mengadakan pembaruan 
hukum melalui perundang-undangan dan 
penyaluran nilai-nilai atau aspirasi yang hidup 
dalam masyarakat.27 

Catatan Penutup
Bagi Mochtar Kusumaatmadja, pembaruan 
hukum melalui perundang-undangan dan 
penyaluran nilai-nilai atau aspirasi yang hidup 
dalam masyarakat adalah refleksi konseptual 
pemikiran hukum untuk membangun sebuah 
teori yang bernuansa ke-Indonesiaan.  Dalam 
konteks pembaruan hukum pun, Mochtar 
melihat hukum internasional sebagai salah 
satu faktor yang perlu mendapat perhatian bagi 
pengembangan ilmu hukum di Indonesia.28  
Artinya, relasi-relasi hukum yang bersifat 
global menjadi bahan pemikiran untuk 
mengembangkan teori hukum di Indonesia.
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Bagi Elster perdamaian 
adalah sebuah kunci 
mutlak merealisasi-

kan demokrasi yang sebatas 
utopia menjadi nyata. Den-
gan perdamaian, Aceh pasca 
MoU Hel pada 26 Desember 
2005 lalu mulai memasuki 
gerbang supremasi hukum 
(the rule of law) dan pemban-
gunan. Menjaga perdamaian 
memang tidaklah mudah, 
butuh konsentrasi tingkat 
tinggi, menguatkan peran 
pemerintah dan meningkat-
kan partisipasi-kesadaran 
masyarakat.

Riak-riak kecil tentunya masih terkadang 
muncul dalam wacana media. Beberapa kali 
penembakan, perampokan, dan isu integrasi 
nyaris tak pernah padam. Tapi Elster percaya, 
bahwa selama mimpi masyarakat masih kuat 
memegang nilai-nilai perdamaian seperti 
di negara-negara semenanjung Balkan dan 
Latin, peperangan skala besar itu masih bisa 
dihindari. Elster percaya bahwa harmonisasi 
hukum formal dan hukum ekspresif. Elster 
mengenang masa Sparta mengalahkan Atena 
pada tahun 405 sebelum masehi. Pada saat 
itu, yang dilakukan Sparta adalah menerapkan 
sistem hukum untuk meredam gejolak.

Penegakan hukum yang mengais tujuan 
sosial itu begitu penting bagi Elster. Kekecewaan 
banyak pihak pada keputusan runtuhnya Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional untuk 
Aceh melukiskan bahwa hukum tak sejalan 
dengan kehendak sosial. Melalui putusan No. 
006 PUU-IV tahun 2006, Mahkamah Konstitusi 
mengumumkan bahwa UU No. 27 tahun 2004 
tentang KKR bertentangan dengan konstitusi. 
Dengan keputusan itu, para pelanggar HAM 
berat semasa konflik, terutama para jenderal 
Jakarta tak mampu diseret untuk diadili.

Meski proses 
reintegrasi para kombatan 
dan korban diberikan 
bantuan $ 2500 jadup (ration 
annuity) dan diyat dalam 
tradisi Islam bagi keluarga 
korban sebesar $ 200-400. 
Namun, tetap saja, seorang 
ibu-ibu meratapi kepedihan 
nasib perihnya ditinggal 
mati anaknya, dan ia berkata 
“aku tak butuh uang ini, 
aku hanya ingin tahu, siapa 
yang telah membunuh anak 
saya!.”

Luka yang telah 
tergores dalam di dalam trauma masyarakat 
Aceh tak hanya selesai dengan bantuan 
finansial semata. Hukum ditegakan hendaknya 
bersandar pada tujuan sosial saat pasca 
konflik buku suram benar-benar ditutup, 
bukan dipaksa untuk amnesia melupakan 
tragedi memilukan saat perang. Buku risalah 
trauma itu belum juga ditutup, padahal Elter 
sang filsuf keadilan transisi mendambakan 
memori kelam pasca-konflik direhabilitasi 
dengan memperhatikan suara korban (closing 
the books).

Memang, menutup buku ini tak semudah 
yang dibayangkan. Begitulah juga apa yang 
diyakini Elter. Filsuf norwegia kelahiran 22 
Februari 1940, Oslo itu menjelaskan bahwa 
trauma konflik itu sudah merasuk kea lam 
bawah sadar kolektif, susah dihapuskan dan 
menjadi bagian dalam historisitas biografi 
seseorang. Kita tahu semuanya, bahwa konflik 
Aceh bukanlah konflik yang singkat.

Pada 4 Desember 1975 Hasan Tiro 
mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (Aceh 
Sumatra National Liberation Front). Fenomena 
itu mengundang reaksi berlebihan pemerintah 
tirani Soeharto dengan Daerah Operasi Militer 
(DOM) pada tahun 1989. Penguasa saat itu 

Keadilan Transisi Aceh Optik Elster

Awaludin Marwan

Awaludin Marwan
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tidak memprioritaskan negosiasi sebagai 
basis pelembagaan konflik, jalur militer 
hanya akan menyisakan perang saudara yang 
berkepanjangan, masyarakat sipilah yang kian 
menjadi korban.

Dari DOM yang dioperasikan pada 
tahun 1989 sampai 1998, Matthew N. Davies 
mencatat data korban dengan jumlah yang 
cukup mencengangkan. Pada bukunya yang 
berjudul Indonesia’a War over Aceh Last Stand 
on Mecca’s Porch, ia mencatat sebanyak 39.000 
korban tewas dalam konflik GAM vs Militer. 
Data itu terlampau banyak jika dibandingkan 
dengan statistik yang diulas oleh Kontras 
yang menyebutkan data tewas sebanyak 1.321 
orang; korban hilang 1.958 orang; korban 
kekerasan 3.430 orang; korban pemerkosaan 
128 kasus; pembakaran rumah 597 kasus.

Perang selalu menyisakan korban pada 
kedua belah pihak. Masyarakat sipil yang tak 
berdosa acapkali menjadi korban paling besar. 
Dari sinilah Elter proponen Marxisme Anali-
tis itu sedikit bersepakat dengan Habermas, 
meski ia lebih menitik beratkan pada teori pili-
han rasional yang individualistik. Teori komu-
nikasi Habermas menjelaskan bahwa semua 
masyarakat warga (Zivilgesellschaft) masuk 
ke dalam dunia kehidupan sosial (Lebenswelt) 
melalui tindakan komunikatif yang prosedur-
alistik (Diskurstheorie). Sederhananya, Hab-
ermas mengatakan tindakan komunikatif itu 
lebih bisa menjamin rehabilitasi subtansial 
sebuah norma, ketimbang dengan mengguna-
kan kekerasan atau hegemoni anarkis.

Maka dari itu, Elster mendukung peran 
mediasi, terutama saat dimulai pasca reformasi 
oleh pemerintahan Gus Dur. Perjanjian 
perdamaian pada tahun 1999, sebuah piagam 
Join Understanding for Aceh disepakati oleh 
Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan 
Aceh Merdeka di Jenewa. Perjanjian itu 
gagal, lantaran GAM tidak mau menyerahkan 
senjatanya dan militer pun tak mau menarik 
ribuan pasukannya di Aceh. 

Namun gagalnya perjanjian pertama itu 
tidak menyusul konflik yang lebih masif. Gus 
Dur tidak mengeluarkan kebijakan perang 
melawan GAM. Ia berdalih, “Lha wong suporter 
sepakbola saja mengibarkan bendera klubnya 
gak apa-apa, orang-orang Aceh mengibarkan 
benderanya kok ditangkap!?”. Bagi Gus Dur, 

NKRI adalah harga mati, namun kebebasan 
berekspresi juga dimuliakan olehnya.

Kegagalan perjanjian pertama disusul 
dengan forum negosiasi berikutnya. Perjanjian 
perdamaian kedua pun dilaksanakan pada  9 
Desember 2002 di Jenewa, Indonesia-GAM 
menerbitkan CoHA (Cessation of Hostillities 
Agreement). Perjanjian terakhir itu gagal, satu 
sisi GAM tidak mau melepaskan senjatanya 
sesuai dengan pengaturan dalam traktar 
perjanjian, di sisi yang lain Presiden Megawati 
pada Mei 2003, menyatakan perang melawan 
GAM. Darurat Militer Megawati menyisakan 
banyak korban berjatuhan.

Kebijakan militer identik dengan metode 
kediktaroran. Penggunaan cara-cara militer 
tidak menjamin proses perdamaian bisa 
diwujudkan dengan tepat. Sebagaimana yang 
dipikirkan oleh Jon Elster tentang kelemahan 
dan kehilangan kesempatan dalam rejim 
militerisme, sebagai “perwujudan penderitaan 
(intangible suffering)”. Di bawah keadaan 
darurat, di mana militer berkuasa, justru 
memunculkan sentiman sosial antara kelompok 
masyakat yang pro-integrasi dan masyarakat 
yang pro-kemederkaan Aceh. Klaim-klaim 
terhadap masyarakat yang pro-integrasi pun 
sangat buruk perlakuannya, menyebabkan 
kelompok lain kehilangan akses pendidikan, 
kesehatan, karir politik, finansial, dst.

Kebijakan militer semakin membuat 
suasana konflik bertambah parah. Dalam 
perspektif Elster penggunaan kebijakan militer 
untuk meredam gerakan oposisi terhadap 
pemerintah (termasuk gerakan separatis), 
menambah jumlah pelanggaran terhadap hak 
asasi manusia. Dengan kata lain, peningkatan 
kebijakan militer berarti juga akan diikuti 
dengan peningkatan pelanggaran terhadap 
hak asasi manusia. Sehingga penggunaan 
kebijakan militer hendaknya tidak dilakukan 
sebagai problem pemecah masalah.

Terakhir, membahas keadilan transisi 
di Aceh, sebenarnya cukup kompleks. Proses 
keadilan transisi sudah berjalan dengan 
berbasis pada amnesti, demilitarisasi, 
reintegrasi, demokrasi, dan penegakan 
hukum. Namun beberapa diantaranya masih 
menyisakan masalah. Hukum dalam konteks ini 
memiliki “telos” menjamin kepentingan sosial 
keadilan transisi berjalan dengan manusiawi 
dan beradab.
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Epistema Institute bekerja sama dengan 
Jimly School of Government dan Asosiasi 

Filsafat Hukum Indonesia pada tanggal 13 
Januari 2012 menyelenggarakan Global 
i – Lecture bersama Adriaan Bedner, Ph.D 
dari Universitas Leiden, Belanda. Beliau 
adalah seorang ahli hukum berkebangsaan 
Belanda yang menggeluti berbagai persoalan 
hukum yang ada di Indonesia. Kegiatan yang 
bertajuk “Negara Hukum dan Keadilan Sosial: 
Perkembangan Pemikiran Rule of Law” ini  
didukung juga oleh PT. Arsen sebagai penyedia 
instrumen teknologi informasi. 

Sebetulnya, kegiatan untuk 
mendiskusikan tentang negara hukum sudah 
dimulai dari setahun belakangan dengan 
beberapa NGO yang ada di Jakarta. Kegiatan 
yang dimaksudkan untuk memperluas 
pemahaman tentang konsepsi negara hukum 
dan implikasinya terhadap pemerintahan di 
suatu negara, khususnya Indonesia dilakukan 
dengan mengulas tema-tema teraktual yang 
berkaitan dengan eksistensi dari negara 
hukum itu sendiri. Pada kesempatan kali ini, 
dengan memakai fasilitas i - lecture diharapkan 
diskusi ini akan lebih meluas tidak hanya di 
Jakarta, namun bisa mencapai semua peminat 
diskusi hukum dan 
keadilan sosial yang 
terhubung dengan 
fasilitas tersebut. 

D a l a m 
p a p a r a n n y a , 
Bedner yang sudah 
m e n g a d a k a n 
program penelitian 
di Indonesia 
semenjak tahun 
1990 sampai 
sekarang ini 
menggali dan 
m e n g u m p u l k a n 

LAPORAN KEGIATAN GLOBAL I-LECTURE NEGARA HUKUM 
DAN KEADILAN SOSIAL

Global i-Lecture ke-1: 
“Pendekatan dalam studi tentang rule of law”

Bersama:
Adriaan Bedner, Ph.D

Adriaan Bedner

pemikiran-pemikiran para ahli tentang unsur-
unsur yang harus ada dalam setiap diskursus 
mengenai konsep rule of law tersebut. 
Menurutnya, terdapat 2 (dua) fungsi rule of 
law: Pertama, untuk melindungi warga negara 
terhadap negara itu sendiri karena negara 
sering melakukan pengabaian terhadap hajat 
hidup warga negaranya. Kedua, melindungi 
warga negara terhadap warga lainnya. Di 
mana, dalam suatu negara hukum, negara tidak 
boleh terlalu kuat (otoriter) dan tidak boleh 
terlalu lemah. Dalam kasus jemaat Ahmadiyah 
misalnya, harusnya negara melakukan 
intervensi untuk melindungi warga negara. 
Paling tidak, harus ada keseimbangan antara 
posisi negara dengan masyarakatnya.

Adapun unsur-unsur negara hukum 
menurut Bedner terdiri dari 3 (tiga) kategori, 
yakni unsur negara hukum secara prosedural, 
substantif, dan yang memiliki mekanisme 
kontrol. Kategori pertama, pandangan secara 
prosedural merupakan buah pikir dari seorang 
filsuf Yunani, yaitu Aristoteles.  Pemikir yang 
merupakan murid dari Plato ini mendasarkan 
ciri negara hukum adalah pertama-tama negara 
yang berdasarkan hukum bukan kekuasaan.  
Kemudian pada setiap tindakan aparat negara 

harus ada dasar 
hukumnya sebagai 
bentuk legitimasi 
dan mencegah 
k e w e n a n g -
wenangan. Di 
samping itu, 
terhadap produk 
hukum yang ada 
dalam suatu negara 
hukum haruslah 
jelas, pasti, bisa 
diprediksi dan 

mudah diakses 
( a c c e s s i b l e ) . 
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Hukum pun harus dibentuk berdasarkan suatu 
persetujuan. Hal ini terkait dengan sistem 
demokrasi dalam suatu negara. Namun, Bedner 
juga memberikan pandangan lain, bahwa 
sebetulnya ada negara hukum yang tidak 
menganut demokrasi tapi berjalan dengan 
baik seperti Singapura.

Kategori kedua, adalah unsur negara 
hukum secara substantif, sebagaimana 
yang disampaikan oleh John Locke. Pemikir 
kenamaan Inggris ini memandang adanya 
negara hukum dapat dilihat dari karakter 
hukumnya yang selalu harus berbobot 
moralitas, dan mampu menyajikan keadilan. 
Moralitas yang dimaksud di sini adalah yang 
diakui secara universal seperti dalam moralitas 
yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia 
(HAM). Sebagai contoh, Indonesia pada sisi ini 
harus menjalankan konvenan sipil dan politik 
(ICCPR) karena moralitasnya telah diakui oleh 
Indonesia sendiri melalui ratifikasi. Locke 
yang juga sebagai peletak dasar konsepsi HAM 
mensyaratkan adanya pengakuan terhadap 
hak dan kebebasan individu, hak ekonomi 
sosial, mapun hak kelompok sebagai syarat 
suatu negara hukum tersebut. 

Kategori ketiga, adalah unsur negara 
hukum yang memiliki mekanisme kontrol. Hal 
ini disampaikan oleh Montesquieu sebagai 
pelopor ajaran trias politica. Menurutnya, hal 
yang mendasar dalam suatu ide negara hukum 
bergantung pada lembaga peradilan yang 
independen, imparsial dan berkualitas. Terkait 
dengan tekanan masyarakat terhadap institusi 
peradilan yang massif pada hari ini, menurut 
Bedner hanya sebagai gerakan penyeimbang 
dalam mewujudkan keadilan, karena 
pada dasarnya putusan pengadilan harus 
memberikan rasa keadilan. Selanjutnya, negara 
hukum versi Montesquieu ini dilengkapi dengan 
adanya institusi-insitusi khusus. Kehadiran 
Komisi Nasional (Komnas) HAM di Indonesia 
misalnya dapat mengimbangi lembaga negara 
konvensional dalam melakukan pengungkapan 
kasus-kasus pelanggaran HAM berat, karena 
sebagaimana yang umum diketahui salah satu 
aktor dari pelanggaran HAM berat tersebut 
adalah kemungkinan besar negara itu sendiri. 

Walaupun di Indonesia saat ini masih 
beredar perdebatan tentang definisi dari rule 
of law yang tepat apakah negara hukum atau 

negara yang berdasarkan hukum, namun 
Bedner sendiri tidak mempersoalkannya. 
Begitu juga sikapnya mengenai rule of law 
index yang dikeluarkan oleh The World 
Justice Project. Menurutnya, adannya rule of 
law index tersebut pada intinya baik, namun 
terkadang sering mereduksi kepada satu 
angka karena tidak jelas apa yang dibicarakan. 
Yang terpenting adalah jika membicarakan 
rule of law kita harus mengacu kepada unsur-
unsurnya, karena dengan demikian kita dapat 
mengidentifikasi kelemahan masing-masing 
negara dalam melaksanakan prinsip negara 
hukum tersebut.

Sosok yang masih terbilang segar dalam 
dunia akademik ini juga sangat bijak dalam 
merespon persoalan hukum terkini yang ten-
gah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Seperti 
kasus-kasus yang menimpa rakyat kecil se-
bagai fenomena pedang hukum yang selalu 
tajam ke bawah namun tumpul keatas. Menu-
rutnya, tidak semua kasus harus dihukum, 
perlu pemilahan berdasarkan pengaruhnya di 
masyarakat. Seperti kasus-kasus korupsi dan 
yang menimbulkan kegoncangan yang cukup 
dan berbagai kasus besar lainnya. Terkait den-
gan pandangan menghilangkan Pengadilan 
Tata Usaha Negara (PTUN) dan menggabung-
kannya ke Mahkamah Konstitusi (MK), Bedner 
mengatakan sangat berbeda cara fikir MK dan 
PTUN. MK hanya memutus masalah-masalah 
yang sifatnya sangat luas, tidak seperti seng-
keta TUN yang individual. Lagi pula, jika dipin-
dahkan maka akan terjadi penumpukan kasus 
yang luar biasa di MK. Kemudian, MK jangan 
hanya karena mengejar keadilan substansial 
lalu kemudian mengabaikan keadilan yang 
prosedural, pungkasnya.

Pria yang mengaku terlanjur jatuh cinta 
dengan Indonesia ini, memilih melakukan 
studi tentang dinamika hukum Indoensia 
karena banyak masalah hukum di Indonesia 
yang bisa dijadikan pelajaran dan tentunya 
akan berguna untuk menghadapi persoalan-
persoalan hukum yang hampir sama di negara-
negara lain. Dia berharap, kerangka konseptual 
tentang pemikiran tentang rule of law yang 
terdiri dari unsur normatif dan empiris ini 
dapat membantu dalam mendiskusikan 
konsep negara hukum dalam agenda penelitian 
selanjutnya. (RS)
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Global i-Lecture ke-2: 
“Negara Hukum dan Keadilan Sosial dalam konstitusi di 

Indonesia”
Bersama:

Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Jimly Asshiddiqie

Global i-Lecture ke-2 yang diselenggarakan 
oleh Epistema Institute bekerja sama 

dengan Jimmly School of Government dan 
Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia kali ini 
menghadirkan Prof. Jimmly Assadiqie, S.H. 
sebagai pemateri. Sebagai pengantar, Jimmly 
mencanangkan program i-Lecture  ini akan 
dibuat dalam bentuk yang lebih formal seperti 
layaknya program perkuliahan pada umumnya. 
Beliau melanjutkan, sudah ada sekitar sepuluh 
universitas yang mengangkatnya sebagai dosen 
jarak jauh dengan fasilitas e-learning  ini. 

Seperti layaknya perkuliahan formal, 
program i-lecture ini akan diselenggarakan 
layaknya kuliah yang mereka lakukan dalam 
kelas di perguruan tinggi masing-masing. Di 
mana mahasiswa yang hadir akan mengisi ab-
sensi dan tentunya ada evaluasi di tahap akhir 
semesternya. Dalam bayangan mantan Ketua 
Mahkamah Konstitusi ini nantinya mahasiswa-
mahasiswa di daerah akan mendapatkan stan-
dar pendidikan yang sama dengan perguruan 
tinggi yang ada di Jakarta atau di kota-kota 
besar lainnya. Tidak hanya itu, para pengajar 
di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai 
Merauke diharapkan dapat melakukan kuliah 
jarak jauh dengan memanfaatkan fasilitas sep-
erti ini.

Di awal materi, Jimmly menjelaskan 
bahwa perbincangan tentang konsep negara 
hukum itu merupakan suatu isu, ide, maupun 
gagasan yang sudah dibicarakan semenjak 
2000 tahun SM, 
yakni semenjak 
zaman Yunani Kuno. 
Jimmly menegaskan, 
sampai hari ini dan 
akhir dari peradaban 
umat manusia 
kelak, perbincangan 
mengenai negara 
hukum akan terus 
dibicarakan. Begitupula 
dengan keadilan 

sosial yang merupakan salah satu impian 
kemanusiaan yang merupakan nilai-nilai yang 
dianggap ideal dalam kehidupan manusia. 
Jadi keadilan menjadi salah satu kunci pokok 
manusia dalam mencapai impian hidup yang 
bahagia.   

Terkait dengan prinsip negara hukum 
menurut Jimmly sebetulnya sudah ada 
semenjak abad ke-18 dan 19 yang disebut 
sebagai konsep negara hukum klasik. Julius 
Stahl menyebutkan ada 4 (empat) ciri 
negara hukum (rechtstaat), yaitu: adanya 
perlindungan hak asasi manusia (HAM), 
pembatasan kekuasaan negara, pemerintahan 
yang berdasarkan undang-undang, dan 
adannya peradilan administrasi negara. Ciri 
yang keempat ini adalah karakteristik yang 
paling baru dalam konsep negara hukum yang 
lahir pada abad ke 19, karena sebelumnya di 
Eropa hanya ada perkara pidana dan perdata, 
di kala sistem pemerintahan masih berbentuk 
kerajaan (monarchy). 

Lembaga peradilan pada saat itu lanjutnya 
hanya mengadili warga negara, bukan untuk 
penyelenggara negara. Bagi siapa yang 
melanggar perintah raja, maka perkara tersebut 
itu termasuk perkara pidana, dan kalau ada 
warga negara yang saling bertengkar dalam 
hubungan privat maka negara turun melerai 
dalam bentuk peradilan perdata. Belakangan, 
kelahiran pengadilan administrasi dikarenakan 
berkembangnya pemikiran untuk mengadili 

p e n y e l e n g g a r a 
negara, yang kala itu 
adalah raja, apabila ia 
melanggar hukum.

Lain halnya 
pemahaman negara 
hukum dalam sistem 
hukum Anglo Saxon 
yang dipaparkan oleh 
A. V. Dicey dengan 
istilah rule of law 

(pemeritahan oleh 
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hukum). Jimmly menuturkan jabaran rule of 
law menurut Dicey tersebut adalah terdiri 
dari supremacy of law, equality before the 
law, dan due procces of law. Sementara itu, 
merujuk The International Commission of 
Jurist, konsepsi negara hukum adalah negara 
harus tunduk pada hukum (adannya proteksi 
konstitusional), peradilan bebas dan tidak 
memihak, kebebasan menyatakan pendapat dan 
berserikat, adanya tugas posisi dalam sistem 
demokrasi, dan terselenggarannya pendidikan 
kewarganegaraan. Dengan demikian, secara 
ringkas negara hukum tersebut menurut 
Jimmly adalah proses kepemimpinan suatu 
negara yang berdasarkan aturan (hukum), 
bukan oleh orang atau individu. Artinya, yang 
terpenting dalam suatu kepemimpinan negara 
itu adalah aturan, orang hanyalah berupa 
wayang yang menjalankan aturan sebagaimana 
mestinya.  

Dalam pembukaan UUD 1945, menurut 
Jimmly berisikan impian kamanusiaan, 
kebangsaan dan keIndonesiaan kita. Dalam 
Pancasila, sila pertama memuat impian 
kita ingin berkeTuhanan Yang Maha Esa. 
Negara memberikan kita kebebasan hidup 
berkeTuhanan, dan merupakan hak warga 
negara untuk mendefinisikan Tuhannya 
masing-masing. Kemudian, setelah kita 
meyakini dan mengimpikan keTuhanan, maka 
yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil 
dan beradab yang langsung terkait dengan sila 
pertama. Apabila kita tidak berkeTuhanan, 
maka runtuhlah peradaban manusia di muka 
bumi. Sebaliknya, peradaban yang tidak 
berakar pada prinsip keTuhanan akan hilang 
nilai kemanusiaannya (meaning of life). 

Sila ketiga lanjut Jimmly berbicara 
tentang persatuan Indonesia yang bermakna 
solidaritas atau pluralitas yang mempersatukan 
bangsa. Kemudian sila keempat tentang makna 
keadilan berdemokrasi seperti halnya dalam 
pemilihan umum dan terakhir adalah tentang 
keadilan sosial yang merupakan kepentingan 
konkrit dan tujuan kita sebagai warga bangsa.

Dalam praktik, Jimmly menyesalkan 
kenapa yang paling banyak menjadi diskursus 
di tengah masyarakat adalah sila pertama 
sampai sila ke empat saja, semantara sila 
kelima ini yang notabene merupakan yang 

bersinggungan langsung dengan kehidupan 
masyarakat jarang sekali diperdebatkan. 
Padahal, keadilan sosial dalam sila kelima ini 
terkait dengan struktur kehidupan kita sebagai 
bangsa dan masyarakat. Ukuran keadilan 
sosial tersebut menurut Jimmly adalah apabila 
struktur antara elit yang paling atas dari 
strata sosial masyarakat dengan rakyat paling 
bawah tidak berbeda jauh. Makin jauh rentang 
struktur tersebut, maka sebenarnya makin 
tidak berkeadilan-sosial-lah suatu tatanan 
masyarakat tersebut. 

Dalam perekonomian misalnya, keadilan 
sosial itu dapat terlihat apabila pendapatan 
orang yang paling kaya dalam strata sosial 
masyarakatnya tidak begitu jauh dengan  
pendapatan orang yang tergolong miskin di 
negara tersebut. Menurut International Labour 
Organization (ILO), di mana pendapatan antara 
orang yang berada pada tingkat strata sosial 
yang paling atas (top level) dan kelas bawah 
yang berkeadilan adalah 1 : 7. Di Amerika 
Serikat, perbandingan penghasilan senator 
dengan sopir taxi hanya 1: 10 atau 20, bahkan 
warganya yang tidak bekerja diberi tunjangan 
oleh negara. Sementara di Indonesia pada saat 
Orde Baru misalnya, perbandingannya sekitar 
1 : 100, dan pada era reformasi-demokrasi 
sekarang ini bisa jadi sudah mencapai 1 : 1000 
bahkan lebih. Hal ini terjadi karena semua 
sistem hukum terlihat tampak legal namun 
tidak berkeadilan. Terciptanya ketidakadilan 
sosial yang cukup besar ini ditengarai karena 
demokrasi kita yang sudah tidak berfungsi dan 
tidak pula berisi.  

Dalam negara dengan sistem demokrasi 
modern, ada semacam pengidealan tentang 
nilai-nilai kebebasan. Hal ini menurut Jimmly 
harus diimbangi oleh suatu keteraturan 
(hukum) supaya dapat menciptakan keadilan 
sosial bagi warga negara tersebut. Jika 
tidak, maka sistem demokrasi tersebut akan 
menciptakan kekacauan dalam dirinya sendiri. 
Seperti yang kita rasakan pada saat ini, yang 
menikmati kebebasan paling banyak hanyalah 
para elit (penguasa). Kebebasan tersebut 
secara alamiah hanya akan melahirkan 
pemerintahan yang bercorak oligarki. Maka 
apabila demokrasi tidak diimbangi dengan 
aturan hukum akan menimbulkan kekacauan 
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dan pada akhirnya menghasilkan kesenjangan 
di tengah masyarakat. 

Kebebasan yang tidak diimbangi oleh 
tegaknya aturan dengan sendirinya akan 
menghasilkan kesenjangan baik dalam bidang 
politik maupun ekonomi. Politik di Indonesia 
yang berkuasa hari ini bukanlah rakyat, 
melainkan partai-partai politik. Lebih ironis 
lagi, partai politik hanya dikuasai oleh satu 
orang, yakni pimpinan partainya. Maka, jika 
ada 9 partai di parlemen, maka sesungguhnya 
yang menentukan nasib bangsa kita hanyalah 
9 orang itu saja. Maka inilah yang dinamakan 
oleh oligarki, di mana para oligarki akan 
meneruskan generasinya kepada anak-anaknya 
seperti kepada masa dinasti. Inilah fakta yang 
paling nyata disebabkan akibat kebebasan 
yang tidak diimbangi oleh rule of law tersebut.

Dalam sesi dialog, beragam pertanyaan 
muncul dari perserta, baik yang berada di 
ruangan dan juga yang terhubung dengan 
fasilitas i-lecture tersebut. Misalnya, Jasnen 
yang merupakan mahasiswa hukum President 
University yang mempertanyakan kapan 
keadilan sosial bisa terwujud dalam kondisi 
hukum yang kacau seperti saat sekarang 
ini. Kemudian, Pramudya peserta i-lecture 
dari Semarang yang mengeluhkan mahalnya 
demokrasi bangsa ini yang dalam praktiknya 
belum mampu mengadirkan keadilan sosial 
di tengah masyarakat. Sementara itu Anam 
dari University of Queensland, Australia, 
memandang perlunya dibentuk lembaga 
negara baru untuk memperbaiki keadilan 
sosial yang timpang tersebut. 

Kebobrokan demokrasi kita saat ini menu-
rut Jimmly tidak bisa ditimpakan kepada salah 

satu pihak saja. Hanya saja, pemimpin kita pada 
sat ini lebih mengutamakan popularitas, bukan 
kinerja. Padahal dalam hal pembenahan harus 
berani membuat kebijakan yang tidak popular. 
Persoalannya terletak pada arah pembenahan 
pemerintahan hanya pada konteks keadilan 
hukum saja. Padahal jika keadilan sosial tidak 
diletakkan dalam bingkai keadilan hukum, 
maka yang tampak kemudian adalah hukum 
yang terlihat legal (sah) tapi sebenarnya tidak 
memberikan keadilan sama sekali.

Untuk memperbaikinya, tidak perlu 
dibentuk lembaga baru, hanya saja paradigma 
pembangunan yang harus diubah yaitu 
kebijakan yang berbasis keadilan sosial (social 
base development). Misal, memungut pajak 
progresif bagi orang kaya dan memberikan 
insentif kepada jenis usaha yang padat karya. 
Atau dengan kata lain membuat kebijkan 
afirmatif untuk kelas menengah dan kelas 
bawah agar ketimpangan ekonomi bisa 
diminimalisir. 

Demokrasi yang mahal menurut Jimmly 
tentu tidak harus dipersalahkan karena secara 
prinsip,  demokrasi pasti lebih mahal dari 
pada non-demokrasi. Tapi kita lupa bahwa 
demokrasi butuh efisiensi. Maka para pemimpin 
harus menghitung agar demokrasi bisa 
menguntungkan rakyat. Misal, menghilangkan 
jabatan wakil kepala daerah karena memang 
praktek di negara maju, wakil kepala daerah 
itu hanya ditunjuk. Sebagai mantan hakim 
konstitusi, Jimmly sangat menyadari bahwa 
transisi demokrasi di Indonesia memang harus 
membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak 
seperti Rusia yang hanya membutuhkan waktu 
10 tahun (RS).

Setelah menelisik dinamika hukum dan 
keadilan sosial bersama Prof. Jimmly 

Assadiqie, Global i-Lecture yang diselenggarakan 
oleh Epistema Institute bekerjasama dengan 
Jimmly School of Goverment dan Asosiasi 
Filsafat Hukum Universitas Indonesia kembali 
hadir dengan tema yang lebih spesifik tentang 

Global i-Lecture ke-3 
Menim(b)ang Keadilan Ekologis

bersama 
Dr. Andang L. Binawan

upaya pencarian keadilan. Kali ini, Dr. Al. Andang 
L. Binawan membawa kita lebih jauh meneliti 
tentang relasi antara manusia sebagai individu 
dan masyarakat dengan alam, yang menurut 
Prof. Arif Sidharta dalam sambutannya tentang 
masalah ekologi menjadi masalah terbesar 
umat manusia dewasa ini.
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Beranjak dari 
suatu konsep keadilan, 
dimana menurut Andang, 
adil itu hanya bisa dirasa-
kan oleh pengalaman, dan 
latarbelakang masing-
masing orang. Sebagai 
konsep yang abstrak, 
mulai dari  Aristoteles 
sampai pada John Rawls, 
suatu keadilan tidak bisa 
didefinisikan, dan masih 
ada kritik disana-sini sam-
pai saat sekarang. Tetapi 
kecendrungannya, orang 
akan mulai bebicara adil 
ketika ia berada dalam 
posisi ketidakadilan. Masalah ketidakadilan 
ini sebenarnya telah ada semenjak masyarakat 
Yunani kuno yang menganggap budak-budak 
sebagai warga kelas dua, diskriminasi ras 
warga kulit hitam di Amerika sampai pada ta-
hun 1970 dan perempuan diberbagai negara. 
Demikian juga ketidakadilan terhadap bangsa, 
masyarakat, kelompok, agama, dan ekologis 
dimana kerusakan lingkungan telah terjadi 
dimana-mana. Maka keadilan sesungguhnya 
menurut Andang mulai direfleksikan dari 
adannya suatu ketidakadilan.

Andang mulai menjelajahi makna kea-
dilan ekologis dengan mulai menapaki makna 
dari keadilan personal, dan keadilan sosial. Jika 
suatu keadilan personal terkait dengan relasi 
individu dengan individu, yakni terkait den-
gan cara yang satu memperlakukan orang lain, 
maka kemudian kaitan individu dalam relasinya 
dengan masyarakat adalah keadilan komutatif 
(kesetaran). Ketika masyarakat didefinisikan 
sebagai suatu entitas tersendiri maka muncul 
apa yang kita sebut sebagai keadilan sosial. 
Sosial yang berarti “socius” atau yang berarti 
teman, maka keadilan disini dimaksudkan ba-
gaimana kita menyedikan sarana-sarana yang 
penting untuk hidup bersama agar kita dapat 
hidup sebagai teman dengan baik. Sementara 
keadilan ekologis (ekososial) dimaknai sebagai 
suatu jaminan hidup yang baik bagi masyarakat 
manusia dalam kaitan erat dengan lingkungan 
hidupnya yang pada akhirnya memberi hidup 
yang berkelanjutan bagi keduabelah pihak.

Corak Keadilan
Hal menarik dari 
pemaparan Andang terkait 
dengan pemahaman 
keadilan yang sering kali 
bermakna abstrak, yakni 
ia membagi kedalam 
beberapa unsur atau ia 
yang sebut sebagai “unsur 
penimbang” yang harus 
ada jika kita berbicara 
baik itu keadilan individu, 
keadilan sosial maupun 
keadilan ekologis. Unsur 
penimbang dari makna 
keadilan adalah terdiri 
dari pokok masalah, isi, 

cara mencapai, ruang lingkup, dan persoalan 
filosofisnya. 

Pokok masalah dari keadilan personal 
adalah “hidup manusia” yang bukan hanya 
sekedar hidup, tapi hidup yang lebih baik. 
Keadilan disini diwujudkan apabila manusia 
dapat memperbaiki kualitas kehidupannya, baik 
dari sisi makanan, hunian, pakaian, pendidikan, 
kesehatan yang lebih baik. Dalam keadilan 
sosial, masalah yang ditemui adalah seputar 
realasi (peran dan posisi) individu dengan 
masyarakatnya. Sementara dalam keadilan 
ekologis, manusia dihadapkan pada perkara 
hidup bersama antara individu dengan semua 
makhluk yang ada di bumi, baik relasi dan juga 
keadilan bagi alam. Andang juga menekankan 
tentang makna “Ekologi” yang sering kali orang 
lupa. Dimana menurutnya ekologi adalah ilmu 
tentang dunia yang berasal dari kata “oiskos” 
yang artinya rumah bersama. Ia menambahkan 
dunia sebagai suatu ekosistem yang dipelajari 
oleh ekologi dan dirumuskan aturannya 
dalam ekonomi. Maka sudah sewajarnyalah 
ilmu ekonomi harus memiliki cakrawala dari 
ekosistem dan ekologi.

Isi keadilan personal menurut Andang 
adalah berupa pengakuan akan harkat dan 
martabat manusia, yang berupa pemberian 
hak, kesempatan dan kebebasan yang sama 
bagi setiap manusia. Didalamnya juga memiliki 
prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dan 
memiliki nilai hormat-menghormati, kesalingan 
(keterkaitan) dan tanggungjawab. Keadilan 
sosial berisikan tentang barang, sumber 

Andang L Binawan
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daya alam, jasa, dan sarana dan prasaran 
sosial. Disitu juga harus ada pengakuan dari 
kelompok-kelompok sosial seperti kelompok-
kelompok agama. Prinsip pahala dan ganjaran 
adalah corak yang paling jelas dalam keadilan 
sosial ini yang merupakan hasil penilaian dari 
interaksi dalam masyarakat. Sementara itu 
distribusi sumber daya alam bagi manusia 
merupakan isi dalam keadilan ekologis. 
Pengakuan dan menghormati pada keadilan 
alam dan prisip kesalingan/keterkaitan juga 
menjadi poin krusial dalam keadilan ekologis.

Baik itu keadilan personal, sosial maupun 
ekologis, cara untuk menuju kepada keadilan 
tersebut adalah bagaimana menguatkan 
sistem hukum yang ada. Dalam keadilan 
personal, sistem hukum itu harus menjamin 
adannya fairness dan partisipasi yang luas 
dari masyarakat. Dalam keadilan sosial, sistem 
hukum yang harus dibangun adalah yang 
mengarah kepada perbaikan struktur sosial 
dalam masyarakat. Andang mencontohkan 
misalnya peran istri yang selama ini selalu 
timpang dengan suami sebagai kepala rumah 
tangga dalam lingkungan masyarakat yang 
paling kecil. Sistem hukum harus diarahkan 
kesana untuk menjamin keadilan sosial 
ini. Kemudian untuk keadilan ekologis, 
pembangunan sistem hukum harus diarahkan 
menuju sistem ekonomi yang berkelanjutan.

Ruang lingkup yang merupakan batasan 
pembicaraan tentang keadilan personal adalah 
hanya sampai pada relasi antara individu 
dengan individu yang setara seimbang. Dalam 
keadilan sosial  ruang lingkup lebih diperluas, 
baik antara individu dengan masyarakat 
(keadilan distributif), individu dengan 
negara dimana negara memiliki peran yang 
cukup besar untuk mewujudkan keadilan 
sosial (bukan hanya sebagai negara penjaga 
malam), dan negara dengan negara dalam 
konteks pergaulan masyarakat internasional. 
Sementara itu, dalam keadilan ekologis batasan 
pembicaraan meliputi individu dengan alam, 
dengan masyarakat internasional, dan dengan 
generasi yang akan datang.

Terakhir dan tak kalah penting dari 
corak yang menjadi penimbang keadilan itu 
adalah persoalan penerapan filosofis. Dalam 
keadilan personal, siapakah manusia menjadi 
pertanyaan paling besar. Hal ini direfleksikan 

dari peristiwa-peristiwa perbudakan, 
diskriminasi ras dan gender yang mengalienasi 
kelompok tertentu dari manusia dari atribut 
atau ciri fisiknya. Karena bersifat filosofis, 
maka pertanyaan tentang “Siapakah manusia” 
tidak perlu dijawab karena hal itu yang akan 
memperluas cakrawala tentang keadilan itu 
sendiri. Pertanyaan filosofis dalam keadialan 
sosial diperluas menjadi siapa masyarakat dan 
negara. Sementara, dalam keadilan ekologis, 
pertanyaannya ditujukan kepada manusia 
tetang arti alam bagi mereka dan arti hubungan 
manusia dengan masyarakat intenasional. 

Penerapan Keadilan Ekologis
Pertanyaan yang muncul terkait dengan 
penerapan keadilan ekologis yang harus 
didahului dengan terwujudnya keadilan 
personal dan keadilan sosial diakui Andang 
secara teoritis, keadilan ekologis itu mencakup 
keadilan sosial dan keadilan yang lebih 
personal, tapi dalam praktik belum tentu 
demikian. Namun, menurut Andang kalau 
dalam negara dengan kemauan politik yang 
ingin memfokuskan dan menggarap dengan 
sungguh-sungguh pada keadilan ekologis, 
maka keadilan yang lain akan terjamin.

Dengan penalarannya terhadap 
masalah pertumbuhan manusia, Andang 
memandang pengurangan kenikmatan hidup 
bagi manusia yang acap kali dituding sebagai 
masalah pada lingkungan (alam) bukan 
berarti menghilangkan manusia. Akan tetapi 
bagaimana kita mengelola manusia untuk 
meminimalisir kelahiran dan prilaku manusia 
yang merusak alam. Contoh lain misalnya dalam 
penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah 
lingkungan seperti plastik. Dalam kehidupan 
sehari-hari, tidak mungkin kita hidup tanpa 
bahan-bahan dari plastik, tapi yang diperlukan 
adalah bagaimana kita seminimal mungkin  
munggunakan bahan-bahan dari plastik. 
Kemudian dalam masalah ekplorasi sumber 
daya alam, yang dipersoalkan sebenarnya 
adalah bagaimana pendistribusiannya dan 
akibat-akibat dari kegiatan pertambangan 
dengan alam itu sendiri, bukan pada kegiatan 
eksplorasinya. Hal ini didasarkan karena 
alam secara filosofisnya disediakan untuk 
mencukupi kebutuhan hidup manusia.

Ia menambahkan lagi , manusia selalu 



24

memiliki kelemahan, tapi secara filosofis 
kelemahan itu yang membuat kebudayaan. 
Salah satu kelemahan tersebut adalah manusia 
itu bersifat egosentris. Egosentrik ini kalau 
selalu diikuti, itu yang akan menyebabkan homo 
ekonomicus. Kalau manusia tidak egosentrik 
tidak aka nada ekonomi, karena ekonomi selalu 
terkait dengan keutungan dan terkait dengan 
sifat dasar manusia. Kalau diikuti lebih jauh 
akan menjadi serakah dan egois. Yang paling 
penting dari suatu keadilan adalah bagaimana 
kita mengelola diri sebagai  pribadi, sebagai 
society dan bagian dari ekologi.
Sebagai bahan refleksi, ia mengajak kita untuk 
memaknai relief burung dengan dua kepala yang 
ada pada candi Borobudur. Satu kepala burung 
melambangkan sifat yang tamak (serakah) dan 
yang satu bijak. Ketika kepala burung yang 
tamak memakan makanan beracun, padahal 
sudah diperingatkan sebelumnya oleh kepala 
burung yang bijak, maka burung itu akan mati. 
Jadi dalam relasi dengan masyarakat yang 
ada dimuka bumi, apabila salah satu ada yang 
tamak, menggerogoti hasil bumi tanpa berfikir 
untuk kesinambungan, maka kerusakan akan 
menimpa semua umat manusia yang ada di 
dunia.(RS)

Focus Group Discussion: Kertas Konsep 
Keadilan Eko-Sosial
Selasa, 3 April 2012.

Realitas hadir sebagai kawan setia perjalanan 
dunia. Realitas terus dibincangkan, dipelajari, 
diperdebatkan, bahkan disingkirkan di setiap 
dinamika kehidupan dunia ini. Sejak masa pra-
sokratik di Yunani Kuno hingga kehebohan 
pasca-(atau post-?)modern, keadilan selalu 
didambakan sebagai realitas impian yang 
seharusnya (das sollen) di dalam kehidupan. 
“Adil” sulit untuk didefinitifkan maknanya. 
Kenyataan historis di bumi ini bahkan beberapa 
kali mencoba menampikan “adil” itu. 

Lantas, manusia tidak berhenti 
berproses. Dinamika kehidupannya diisi oleh 
pergulatan untuk menafsir dan mempelajari 
makna keadilan, yang sesungguhnya tidak 
dapat dilepaskan pertalian- pertalian gagasan 
sosial-politik, termasuk di dalamnya ide 
tentang hukum, budaya, ekonomi, seni, budaya, 
sampai lingkungan hidup. Epistema Institute 

hadir dan ikut serta dalam upaya perbincangan, 
peninjauan, dan pembelajaran tentang hukum, 
masyarakat dan lingkungan dalam rangka 
mendukung gerakan ke arah terbentuknya 
sistem hukum nasional yang berlandaskan 
nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial dan 
lingkungan, serta pluralisme kebudayaan.

Berdasarkan visi tersebut, pada 3 April 
2012 diadakan suatu Focus Group Discussion 
(FGD) yang mendiskusikan perihal konsep 
keadilan sosial dan lingkungan, serta keadilan 
eko-sosial. Sebuah kertas kerja sebagai 
bahan dasar pemikiran dan diskusi telah 
disiapkan. Kertas kerja ini merupakan hasil 
studi kepustakaan yang dilakukan oleh Romo 
Andang L. Binawan, SJ dan Tanius Sebastian. 
Adapun judul penulisan yang disajikan oleh 
kedua peneliti tersebut adalah: “Menim(b)
ang Keadilan Ekologis”. Acara diskusi sendiri 
dihadiri oleh pelbagai kategori undangan, yang 
selama berlangsungnya presentasi dan tanya 
jawab banyak memberikan pertanyaan serta 
masukan kritis baik secara konseptual-teoritis 
maupun realita-praktis.

Romo Andang menampilkan hasil 
penelitian tentang keadilan ekologis dengan 
presentasi yang di mulai dari pembedahan 
secara berturut-turut makna dan jenis-jenis 
keadilan berdasarkan pemikiran para filsuf, 
makna keadilan sosial dan unsur-unsur 
pembentuk atau pengisinya, lalu kemudian 
masuk ke dalam penelusuran makna keadilan 
ekologis. Pada yang terakhir ini diulas pelbagai 
hal terkait, seperti apa hubungannya keadilan 
sosial dan keadilan ekologis. Jenis-jenis 
keadilan yang sebelumnya dibahas juga dianalis 
pada bagian ini. Keadilan bukan saja bersifat 
relasional tetapi juga kontekstual. Bicara 
keadilan tidak dapat dilepaskan dari sosok 
John Rawls yang eksis dengan Theory of Justice-
nya. Rawls bicara keadilan prosedural yaitu 
bagaimana mendapat atau mencapai keadilan 
itu secara fair (fairness). Ia tidak bicara tentang 
substansi keadilan. Kritik terhadap Rawls 
tertuju pada veil of ignorance yang lebih kental 
dengan aspek moral dari pada yuridis, dan sulit 
ditemukan dalam wilayah in-concreto.

Isi keadilan sosial adalah barang, 
sumber daya alam, jasa dan juga sarana 
dan prasarana sosial yang beruang lingkup 
individu-masyarakat, individu-negara, 
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serta negara-negara, sedangkan isi keadilan 
ekologis sendiri adalah distribusi sumber daya 
alam bagi manusia. Keadilan sosial dipahami 
lebih luas daripada keadilan distributif yang 
membicarakan relasi antara negara dan 
rakyat. Dalam keadilan distributif, subjek yang 
dibicarakan adalah individu, sedangkan dalam 
keadilan sosial yang menjadi subjeknya adalah 
masyarakat. Beranjak dari kupasan keadilan 
sosial dan keadilan ekologis, pada bagian akhir 
kertas kerja yang dipresentasikan menganalisis 
pula konsep keadilan iklim (climate justice).

Acara FGD ini juga dihadiri oleh pelbagai 
jenis tamu undangan. Setelah presentasi, 
mereka ikut memberikan masukan kritis dan 
kreatif terhadap kertas kerja yang disajikan. 
Beberapa catatan juga dihasilkan dari jalannya 
diskursus segar nan responsif tersebut. Di 
antaranya perihal konsep environmental justice 
yang sesungguhnya lebih bersifat regional, 
sedangkan ecological justice dan climate justice 
lebih menekankan aspek internasional. Selain 
itu, di negara berkembang, sesungguhnya 
keadilan dilihat dari sisi orang yang 
terpinggirkan. Muncul jargon bahwa orang 
kecil selalu dibenarkan atau selalu dibela. Di 
sini terjadi benturan antara keadilan dengan 
kebenaran. Maka kemudian muncul-lah 
konsep-konsep macam contribution rules yaitu 
siapa yang berkontribusi lebih banyak ia yang 

mendapatkan lebih banyak, lalu needs rules 
yang berarti siapa yang lebih membutuhkan, 
dia yang dapat lebih banyak, biasanya ada di 
dalam Hukum Waris. Terdapat pula equality 
rules yang biasanya diterapkan dalam Hukum 
Perdata, dikenal juga sebagai keadilan 
kumutatif. Penjabaran tersebut diungkapkan 
oleh Shidarta sebagai bentuk tanggapan 
atas presentasi kertas kerja yang ada. Beliau 
juga memberikan beberapa pertanyaan 
yang menjadi umpan untuk penelusuran 
lebih lanjut seperti apa yang kaitan pelbagai 
konsep keadilan dengan keadilan eko-sosial, 
bagaimana contoh persinggungan antar 
berbagai konsep keadilan. Seberapa jauh 
dimensi ideologi mempengaruhi keadilan eko-
sosial, karena di dalam konsep itu sejatinya 
juga kuat nuansa “kiri”. Apakah dengan tujuan 
untuk mencapai kesetaraan itu kita boleh 
melakukan diskriminasi, dan bagaimana relasi 
antara konsep keadilan yang ada di dalam 
hukum ke dalam konsep keadilan ini. Itulah 
beberapa tanggapan berupa pertanyaan kritis 
dari Shidarta.

Chalid Muhammad juga tak ketinggalan 
memberikan masukan dan pendapat tentang 
tema yang diangkat. Beliau mengajukan 
pertanyaan fundamental, yang sebenarnya 
bertujuan untuk mempertegas kembali makna 
keadilan sosial, yaitu apakah keadilan sosial 

adalah bagian dari keadilan 
ekologis, atau keduanya 
berbeda satu sama lain? Beliau 
juga melihat tidak adanya 
rujukan pada pemikiran 
keadilan sosial dari pemikir 
Indonesia. Yang menarik 
adalah pendapat beliau 
tentang masyarakat Lore 
Lindu yang membicarakan 
persoalan keadilan ekologis 
bukan berdasarkan adanya 
masalah, tetapi berbicara dari 
praktik kehidupan mereka 
yang tidak membedakan 
antara ekonomi dan 
ekologi. Setelah ditanggapi 
oleh Shidarta dan Chalid 
Muhammad, Romo Andang 
memberikan tanggapan ulang 
bahwa tidak semua keadilan 

Hukum untuk manusia
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sosial termasuk ke dalam keadilan ekologis. 
Mengenai konstatasi keadilan ekologis dan 
keadilan lingkungan, menurutnya nilai-nilai 
dasar keadilan lingkungan berasal dari keadilan 
ekologis. itu semua kembali pada pokok pikiran 
filosofi keadilan berupa interpretasi, karena 
bagi Romo Andang: “Tafsir atas relasilah yang 
akan menentukan isi dari keadilan”.

Sandra Moniaga memusatkan 
tanggapannya pada posisi keadilan lingkungan, 
dan bagaimana posisi kelas (sesuai kajian 
sosial-politik kritis) dalam kajian kertas 
kerja ini. Tak lupa bagi beliau adalah sangat 
penting untuk mengangkat eksistensi dan 
disposisi filsuf non-barat dalam perdebatan 
seputar keadilan. Perspektif lain juga dibuka 
oleh Rival G. Ahmad yang berangkat dari 
pertanyaan berbobot filosofis: apa asumsi 
dasar dalam tulisan, apakah melihat alam 
sebagai sesuatu yang balance atau inbalance? 
Beliau menyatakan pendapat bahwa biarkan 
saja dunia berjalan dengan inbalance dan kita 
mengambil jarak dari itu. Soal keadilan, bagi 
beliau adalah juga soal pembagian kerja.

Noer Fauzi Rachman membaca kertas 
kerja ini dengan kacamata yang agak radikal. 
Masukan dari beliau, tulisan sebaiknya dimulai 
dengan problematika yang ada, misalkan 
kondisi ketidakadilan dan cara bagaimana 
kelompok sosial-politik memperjuangkan 
ketidakadilan itu. Problematika itu bisa 
dimulai dengan apa yang menjadi concern 
Epistema Institute selama ini, yaitu sesuai 
visi Epistema Institute. Materi kertas kerja 
sendiri yang membedakan kategori keadilan 
sosial dan keadilan ekologis seakan menuntut 
bahwa persoalan sosial dan persoalan ekologis 
adalah persoalan yang sama sekali berbeda. 
Dari sini bisa ditafsirkan bahwa menurut Noer 
Fauzi, sesungguhnya masalah ekologis adalah 
masalah sosial. Sekali lagi, itu menunjukan 
bahwa keadilan adalah perkara menafsir.

Lebih lanjut menurut Noer Fauzi, kertas 
kerja ini hendaknya menjadi dokumen yang 
menuntun arah ideologis pergerakan Epistema 
Institute, bahkan juga hendaknya memberikan 
“tumpangan” bagi semua orang untuk bisa 
ikut terlibat bergumul dalam perjuangan 
membangun keadilan.

RANGKUMAN HASIL KONFERENSI KE-2
ASOSIASI FILSAFAT HUKUM INDONESIA
Semarang, 16-17 Juli 2012

Tema besar yang sengaja dipilih dalam 1. 
konferensi nasional ke-2 Asosiasi Filsafat 
Hukum Indonesia (AFHI) tahun 2012 ini 
adalah “filsafat hukum dan kemajemukan 
masyarakat Indonesia.” 
Kemajemukan merupakan sebuah fitrah, 2. 
suatu keniscayaan yang harus diterima oleh 
bangsa Indonesia, mengingat negara ini 
memang sengaja dibentuk oleh dan untuk 
mengakomodasi kemajemukan tersebut. 
Secara konseptual kemajemukan ini 
seharusnya sudah patut dianggap selesai, 
walaupun dalam tataran instrumental dan 
praksis masih menghadirkan masalah. 
Apabila ditinjau dari sudut pandang UUD 
1945, anutan kemajemukan (pluralisme) 
tersebut sudah cukup dijamin. Persoalan 
biasanya muncul ketika aturan-aturan 
instrumental yang menindaklanjutinya 
belum tersedia, atau tersedia tetapi justru 
dimaknai menyimpang dari teks induknya. 
Tugas lembaga-lembaga negara sekelas 
Mahkamah Konstitusi tentu akan sangat 
terbantu (dalam upaya menetapkan suatu 
pemaknaan) apabila kandungan filosofis 
dari norma-norma hukum negara itu dapat 
terbaca secara jelas.
Tatkala berbicara tentang kandungan 3. 
filosofis yang selayaknya terkandung dalam 
norma-norma hukum, maka orang lalu 
berpaling pada Pancasila. Dalam konferensi 
ini tidak ada keraguan sedikitpun untuk 
menyikapi Pancasila sebagai aset penting 
yang merekat dan merawat kehidupan 
kita dalam bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. Diskursus yang ramai 
diperbincangkan adalah di posisi manakah 
Pancasila itu layak bermukim, yakni apakah 
Pancasila seyogianya dibiarkan tampil 
sebagai ideologi dengan segala implikasi 
negatifnya dalam memonopoli kebenaran, 
atau cukup dibaca sebagai narasi (kisah) 
yang terbuka terhadap dekonstruksi 
yang melahirkan pemaknaan-pemaknaan 
alternatif? Pilihan mendudukkan Pancasila 
tersebut ini selayaknya dibiarkan terbuka 
sesuai dengan konteks kebutuhan 
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penelaahannya. 
Hukum negara pun pada akhirnya 4. 
menghadapi sasaran kritik yang sama 
seperti telah ditujukan terhadap Pancasila 
di atas. Artinya, apakah hukum negara 
harus dianggap sebagai sebuah produk 
penguasa yang sudah tersaji (given) dengan 
asumsi dapat ditafsirkan secara monolitik, 
atau hukum negara justru membuka diri 
untuk dimaknai secara berbeda menurut 
kebutuhan masyarakat. Di samping itu, 
juga ada problema klasik yang menghadap-
hadapkan hukum negara dan hukum 
non-negara. Semua kompleksitas itu 
memiliki implikasi yang tidak sederhana 
sebagaimana telah diwacanakan secara 
serius di dalam panel-panel. 
Kompleksitas permasalahan hukum itu 5. 
berimplikasi secara metodologis, yang 
menyiratkan perlunya keterbukaan 
terhadap metode-metode alternatif 
(multidisipliner, transdisipliner, semiotika 
hukum, transformatif-partisipatoris, 
normologis, kolaboratif, emansipatif, 
transgresif, dan lain-lain istilah), sehingga 
model-model penelitian hukum pun 
mendapat pengayaan-pengayaan, yang 
proses dan hasilnya pada suatu suatu ketika 
diharapkan bakal mampu mengantarkan 
substansi hukum itu ke dimensi yang 
makin mendekati atau menyentuh tataran 
filosofis.
Kompleksitas yang sama juga berimplikasi 6. 
pada upaya kita untuk merefleksikan 
pemahaman kita terhadap dimensi 
epistemologis, ontologis, dan aksiologi 
hukum, khususnya melalui paradigma 
modern vis-a-vis posmodern. Rangkuman 
beberapa pandangan yang muncul di 
dalam panel-panel adalah sebagai berikut:

Secara epistemologis dapat a. 
ditunjukkan bahwa biang persoalan 
buruknya wajah hukum Indonesia 
lebih disebabkan oleh cara 
penerapannya, bukan pada substansi 
hukum semata. Epistemologi filsafat 
hukum Indonesia dapat beraspekkan 
epistemologi pembuatan hukum, 
pemahaman hukum, dan hidup 
bernegara di Indonesia. Oleh sebab 
itu, sempat diajukan suatu tawaran 

untuk mempelajari satu paradigma 
yang disebut mazhab hukum alam 
modern.
Sejarah kolonial memperlihatkan b. 
hegemoni sistem hukum Barat 
terhadap hukum adat. Tensi sosial 
muncul akibat relasi hegemonik 
ini. Transplantasi peradaban 
menyebabkan mudahnya transplantasi 
hukum. Jurang hukum (legal gap) tetap 
terjadi dan melebar sepanjang hukum 
negara masih diberi prioritas, padahal 
efektivitas hukum-hukum lokal secara 
empiris cukup mumpuni dalam 
menyelesaikan berbagai sengketa 
(misalnya sengketa pertanahan), 
yang lebih mengedepankan aspek 
perdamaian, keadilan, dan pemulihan. 
Konsep-konsep yang bersinggungan 
dengan eco-ethnic, pada akhirnya 
dipahami oleh negara sebagai bentuk 
perlawanan terhadap kebijakan 
negara. Resistensi komunitas Sedulur 
Sikep terhadap pembangunan pabrik 
semen di Kabupaten Pati adalah salah 
satu contohnya. Sengketa tanah di 
NTT juga menunjukkan bahwa tensi 
tersebut tidak selalu dipicu oleh 
relasi konflik vertikal, melainkan juga 
horisontal antar-etnis setempat. 
Ada naskah-naskah sejarah yang patut c. 
digali kembali untuk mencermati 
hakikat hukum yang berkarakter 
keindonesiaan itu. Apa yang disebut 
dengan filologi hukum, tampaknya 
belum mendapat perhatian serius, 
padahal di dalamnya dapat digali 
keterhubungan filologi dengan ilmu 
hukum, yang berguna antara lain 
di dalam pengkajian kodifikasi-
kodifikasi hukum adat (yang selama 
ini dilupakan dan/atau disalahpahami 
sebagai area yang pasti berformat 
tidak-tertulis). Pemikiran filosofis 
yang berdialektika tatkala proses 
pembentukan negara berlangsung 
seputar tahun 1945 atau buah 
kontemplasi para tokoh yang lebih 
spesifik, katakanlah dari Soekarno 
(salah satunya lewat pledoi “Indonesia 
Menggugat”), sampai pada Satjipto 
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Sunaryati Hartono

Pak tandyo

Foto bersama Mahfud Peserta Konferensi

Rahardjo dengan “Hukum Progresif” 
atau Mochtar Kusumaatmadja dengan 
“Teori Hukum Pembangunan” adalah 
perihal yang tidak kalah menariknya 
dan telah dijadikan bahan kajian dalam 
konferensi ini, khususnya pandangan 
mereka terkait tentang paradigma 
hukum dan sensivitas sosial dari 
kemajemukan Indonesia.
Di sisi lain, ada kesadaran bahwa d. 
pencarian hakikat hukum juga tidak 
mungkin dapat sampai pada tataran 
yang mencerahkan tanpa kesediaan 
membuka diri dalam menyimak apa-
apa yang telah diperbicangkan melalui 
pendekatan posmodern terhadap 
hukum. Bisa dimasukkan ke dalam 
kelompok ini adalah pendekatan-
pendekatan yang diberi label sebagai 
metode psikoanalisis, balanced-
realism, dan  lain-lain.
Kajian-kajian yang berdimensi e. 
aksiologis, seperti tarik-menarik 
antara hukum dan moral menurut 

kacamata H.L.A. Hart, masih tetap 
menarik perhatian untuk diangkat 
dalam menyoroti problematika 
hukum di Indonesia dewasa ini. Salah 
satu isu aksiologis yang perenial di 
dalam kajian filsafat hukum, yaitu 
tentang keadilan. Hakikat keadilan 
merupakan pengakuan akan harkat 
dan martabat manusia, dengan 
pemberian hak, kebebasan, dan 
kesempatan berdasarkan prinsip 
kesetaraan dan non-diskrimminasi, 
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai: 
hormat, kesalingan, dan tanggung 
jawab. Keadilan eko-sosial sendiri 
adalah isu yang lebih kontemporer 
sebagai perkembangan dari diskursus 
keadilan tersebut, yang berisi 
penjaminan atas hidup yang baik bagi 
masyarakat manusia dalam kaitan 
eratnya dengan lingkungan hidupnya 
yang pada akhirnya memberi hidup 
yang berkelanjutan bagi kedua 
belah pihak. Keadilan sosial yang 
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Seluruh Peserta Konferensi

berwawasan ekologis, dan keadilan 
ekologis yang berwawasan sosial.

Melalui konferensi ini dapat dipahami 7. 
bahwa berpikir filosofis tentang hukum 
pada akhirnya adalah berpikir untuk 
menempatkan hukum dalam ruang-ruang 
yang wajib mengayakan pemahaman, dan 
bukan sebaliknya. Pengayaan pemahaman 
seyogianya sudah dimulai dari ruang-ruang 
perkuliahan di perguruan tinggi. Dengan 
pemahaman demikian, filsafat hukum 
memiliki kontribusi untuk mengantarkan 
hukum Indonesia memasuki abad 
mendatang.

Agenda kegiatan
Konferensi dan Dialog Nasional dalam 
rangka Satu Dasawarsa Amandemen UUD 
1945 ini mengangkat tema: “NEGARA HUKUM 
INDONESIA KE MANA AKAN MELANGKAH?”. 
Acara ini akan diselenggarakan di Hotel 
Bidakara, Jakarta pada tanggal 9-10 Oktober 
2012. Konferensi ini akan dibagi ke dalam 10 
panel antara lain: (1) Pancasila dan Arsitektur 
Negara Hukum Indonesia; (2) Negara Hukum 
dan Hak Asasi Manusia; (3) Pendidikan Tinggi 
Hukum Yang Berbasis Pada Keadilan Sosial; 
(4) Refleksi Mekanisme Checks and Balances 
dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; (5) 
Legislasi dan legisprudensi; (6) Perlindungan 
Hak Konstitusional Masyarakat Adat/
Lokal di Indonesia; (7) Peran Hukum dalam 

Mewujudkan Keadilan Lingkungan; (8)  Negara 
Hukum, Kebebasan Informasi dan Media; (9) 
Memastikan Peradilan Berpihak pada Keadilan 
Bagi Si Miskin dan Termarjinalkan; (10) 
Revitalisasi Hukum dan Peradilan Adat Sebagai 
Solusi Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum 
diselenggarakan atas kerjasama Mahkamah 
Konstitusi, BPHN, Bappenas, Epistema Institute, 
SAJI-UNDP, HuMa, ELSAM, ILRC, PSHK, KRHN, 
ICEL, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 
Pusako Universitas Andalas dan President 
University. 

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah:
Pengumuman Call for Papers: 1 Agustus •	
2012
Batas akhir pengiriman abstrak: 15 •	
September 2012
Pengumuman penerimaan abstrak: 21 •	
September 2012 
Batas akhir registrasi peserta: 30 September •	
2012 
Penerimaan makalah lengkap: 5 Oktober •	
2012
Pelaksanaan Konferensi dan Dialog Nasional: •	
9-10 Oktober2012
Pameran kegiatan dan bazar buku: 9-10 •	
Oktober 2012

Informasi lebih lanjut: http://knh2012.epistema.
or.id/
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Resensi Buku

Keadilan dan Lingkungan Hidup: Sebuah 
Korelasi

Sebastian Tanius
(Peneliti di Epistema Institute)

Andrew Dobson, Justice and The Environment; Conceptions of Environmental Sustainability 
and Dimensions of Social Justice, New York: Oxford University Press, 1998.

Andrew Dobson menguraikan aspek-aspek 
tentang kelestarian lingkungan hidup 

(sustainable environment) yang dikaitkan 
dengan aspek keadilan sosial. Dobson sendiri 
mempertegas bahwa materi buku ini tidak 
membahas perihal kebijakan-kebijakan publik 
yang bagaimana yang harus diambil oleh 
para pemegang keputusan tentang masalah 
keadilan lingkungan hidup. Bagi Dobson, 
adalah menarik untuk mengupas tentang 
strategi-strategi legitimasi di balik kebijakan 
publik itu sendiri.

Dua problem utama yang dibahas 
di dalam buku ini adalah pertama: asumsi 
bahwa tujuan dari kelestarian lingkungan 
hidup dan keadilan sosial sering berkonflik 
satu sama lain. Dobson mengangkat masalah 
pertama ini sebagai masalah utama karena 
berdasarkan hasil pengamatannya, yang 
dijabarkan dari pengamatan atas beberapa 
kondisi empiris, keterhubungan tujuan antara 
kelestarian pembangunan lingkungan hidup 
dan keadilan sosial tidaklah nampak nyata. 
Kedua, pada tataran konseptual, konsep 
kelestarian lingkungan hidup dan keadilan 
sosial adalah konsep yang sifatnya dinamis, 
kompleks, dan menganut pluralisme makna. 
Masalah utama yang kedua ini tak lain juga 
dikarenakan kenyataan bahwa apa yang 
dianggap sebagai adil atau tidak adil di 
masyarakat sangat beragam pemahamannya. 
Untuk itu Dobson menyediakan sebentuk 
ilustrasi tentang dimensi dari keadilan sosial, 

seperti ditampilkan pada Bab ke-3, yang ia 
coba tampilkan dengan mendasarkan pada 
aneka ragam pemaknaan tentang kelestarian 
lingkungan hidup dan keadilan sosial.

Dobson menggambarkan 2 (dua) jenis 
konstelasi dan konstatasi dari konsep pokoknya 
tentang keadilan sosial dan kelestarian 
lingkungan hidup, yang ditampilkan sebagai 
berikut:
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Note: PG= present generation; FG= future generation; 
HBs= human beings.

a  Dispensers of distributive justice;
b  Recipients of distributive justice;
c  Present generation human beings;
d  That is, impartial between theories of the good;
e  That is, procedural in respect of judging the justice 

of a given situation;
g  That is, those connected to the agent in some way;
h  Future generation human beings;

i  That is, particular in respect of the normative 
reach of a given theory of justice. Contrast with 
‘universal’;

j  That is, consequentialists in respect of judging 
the justice of a given situation. Contrast with 
‘procedural’;

k  That is, substantive in respect of having a theory of 
the good. Contrast with ‘impartial’.

What is the community justice? What is the basic structure
(the options)?

What is 
distributed?

What is the principle of 
distribution?Dispensersa Recipientsb

All human beings PG HBsc Impartiald-procedurale-
universalf

Benefits and 
burdens

Needs

‘Agent affected’g PG HBsh Impartial-procedural-
particulari

Environmental 
goods/bads

Desert

PG sentients Impartial-consequentialistsj-
universal

Produced 
environmental 
goods

Entitlement-including 
compensation

FG sentients Impartial-consequentialists-
particular

Unproduced 
environmental 
goods

Market value

PG non-
sentients

Substantivek-consequentialists-
universal

Preconditional 
goods

Depends on the mode 
of production/good in 
question

FG non-
sentients

Substantive-consequentialists-
particular

‘Manna’ To the benefit of the 
least advantaged

‘Agent affected’ Substantive- procedural-
particular

Equality

Substantive- procedural-
universal

Utility

Tabel dimensi keadilan sosial di atas 
memperlihatkan dimensi keadilan sosial 
yang dituangkan ke dalam 4 (empat) macam 
pertanyaan, yang tampak di bagian paling atas 
tabel. Pertanyaan tersebut berkisar tentang 
apa atau siapa sasaran dari keadilan sosial, 
yang Dobson tuangkan dalam bentuk konsepsi 
community justice. Lantas, Dobson juga 
menuangkan pertanyaan mengenai jenis prinsip 
yang digunakan sebagai dasar filosofis sosial 
dari community justice tersebut yang terdiri 
rangkaian impartiality, proceduralism, dan 
universalism dan juga rangkaian substantiveness, 
consequentalism, dan particularism. Masing-
masing prinsp ini saling menjalin hubungan 
oposisi biner, seperti misalnya universalism/
particularism, proceduralism/consequentalism, 
dan impartiality/substantivesness.

Dobson mendasarkan penyusunan tabel 
dimensi keadilan sosial ini pada tesisnya bahwa 
keadilan sosial menyangkut soal distribusi 
“manfaat dan beban”, sehingga menurutnya 
adalah relevan untuk mengkategorisasi apa 
saja yang menjadi manfaat dan beban tersebut. 
Hal ini ia tuangkan ke dalam tabel tentang 
apa saja yang didistribusikan. Kemudian, 
pertanyaan akhir yang harus dijawab untuk 
melengkapi dimensi keadilan sosial adalah 
apa yang menjadi prinsip dari distribusi yang 
dilangsungkan. Prinsip tersebut adalah alasan 
mengapa dan untuk apa distribusi dilakukan. 
Ihwal ini dituangkan pada tabel prinsip 
distribusi.
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kelestarian lingkungan hidup tersebut terdapat 
beberapa perbedaan konsep. Perbedaan itu 
ditentukan oleh pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan terkait kelestarian lingkungan hidup 
seperti, apa yang dilestarikan, apa tujuan 
bagi pelestarian tersebut, bagaimana upaya 
pelestarian, objek yang menjadi sasaran 
perhatian, dan apakah dapat dilakukan 
penggantian antara hasil buatan manusia 
dengan hasil alami.

Menurut Dobson, konsepsi A seturut 
tabel di atas pada pokoknya menerangkan 
bahwa sumber daya alam yang ada di bumi ini 
bersifat “kritis” bagi kesejahteraan manusia. 
Maksudnya, sumber daya tersebut memiliki 
fungsi dan tujuan yang penting dan strategis 
bagi manusia, sehingga upaya yang dapat 
dilakukan untuk melestarikannya adalah 
dengan upaya membaharukan (renewing), 
mengganti (substituting), dan melindungi 
(protecting). Konsepsi A ini mendasarkan 
idenya pada anggapan bahwa sumber daya 

yang ada tersebut ada yang dapat diperbaharui 
serta ada pula yang tidak dapat diperbaharui. 
Konsepsi B pada dasarnya juga bertitik-
tolak dari dasar pemikiran konsepsi A, tapi 
pada konsepsi B dinyatakan bahwa sumber 
daya alam itu pada dasarnya tidak dapat 
diperbaharui karena sumber daya tersebut 
sifatnya tidak dapat diubah (irreversible). 
Menurut konsepsi ini, sumber daya alam itu ada 
bagi kepentingan kesejahteraan manusia dan 
juga karena adanya tanggung jawab terhadap 
alam itu sendiri. Implikasi teoritis adalah 
bahwa upaya untuk melestarikan sumber daya 
alam adalah dengan upaya mengganti dan atau 
melindungi. Target untuk upaya pelestarian 
adalah bukan jenis makhluk hidup partikular 
semata tapi bagi kesatuan kehidupan spesies 
yang ada.1 Lantas pengertian dari konsepsi C 
jauh lebih mendalam dan radikal dibanding 
2 (dua) jenis konsepsi sebelumnya. Pada 
konsepsi C, dimaknai bahwa sumber daya 
alam itu memiliki “nilai alami” tersendiri. Yang 
dimaksud dengan nilai alami tersebut dapat 

1  Andrew Dobson, Justice and The Environment, New York: 
Oxford University Press, 1998, hlm. 48.

Tabel Konsepsi Kelestarian Lingkungan Hidup
A B C

What to sustain? (1) 
   Critical natural capital

(2) 
Irreversible nature

(3) 
Natural value

Why? (4) 
Human welfare

(5) 
Human welfare and 
duties to nature

(6) 
Duties to nature

How? (7) 
Renewing/ 
substituting/ protecting

(8) 
Substituting/ protecting

(9) 
Protecting

Objects of concern
Primary
Secondary

(10) 
   1, 2, 3, 4,
        5, 6

(11) 
(1, 5) (2, 6)
     3, 4

             (12)
       (5, 1) (6, 2)
             3, 4

Substitutability 
between human-made 
and natural capital

(13)
Not always possible 
between human-made 
capital and critical 
natural capital

(14) 
Not always possible between 
human-made capital and 
irreversible nature

(15) 
Eschews the 
substitutability debate

	 Notes: Key to ‘objects of concern’ numbers: 1= present generation human needs; 2= future generation 
human needs; 3= present generation human wants; 4= future generation human wants; 5= present 
generation non-human needs; 6= future generation non human needs.

	 Numbers in parentheses are ‘box’ numbers, used in the text for ease of reference.
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kita perhatikan seperti yang ditunjuk oleh Alan 
Holland: “The recognition that nature, and all 
its various component events and processes, is 
a particular historical phenomenon and should 
be valued as such”2 Jadi sumber daya alam 
memiliki nilainya dari proses menyejarah. 
Mungkin sumber daya alam tersebut dapat 
diperbaharui atau diganti, tapi karena proses 
sejarah inheren pada sumber daya alam dan 
itulah yang menjadi nilai alaminya, maka upaya 
memperbaharui atau mengganti menyebabkan 
hilangnya nilai tersebut. Untuk itu, upaya yang 
dilakukan untuk melestarikan sumber daya 
alam menurut konsepsi C ini, mau tidak mau 
hanyalah upaya perlindungan.

Tesis yang diajukan oleh Dobson sebagai 
kesimpulan dari diskusi di dalam buku ini 
terdiri dari 8 (delapan) butir antara lain bahwa 
diskursus tentang kelestarian pembangunan 
dan keadilan menyangkut 3 (tiga) masalah 
pokok yaitu: (i) lingkungan adalah sesuatu 
yang untuk didistribusikan, (ii) fungsi keadilan 
untuk kelestarian pembangunan, (iii) keadilan 
bagi lingkungan; Tidak ada makna yang pasti 
dan tetap tentang kelestarian lingkungan dan 
keadilan sosial maka ada banyak cara untuk 
memaknai hal-hal tersebut; Perbedaan fokus 
antara gerakan lingkungan (environmental 
movement) dan gerakan keadilan sosial (social 
justice movement) dengan gerakan lingkungan 
alami (natural environment movement); Upaya 
untuk memaknai kelestarian lingkungan 
dan keadilan sosial hanya dapat dilakukan 
secara empirikal, dan belum ada upaya yang 
dilakukan untuk itu; Tidak ada teori keadilan 
yang dianggap lengkap apabila teori itu tidak 
menyentuh persoalan tentang kemungkinan 
perluasan komunitas yang menjadi sasaran 
keadilan (community justice) yang melampaui 
generasi yang ada saat ini; Teori keadilan 
liberal secara luas cocok dengan konsep umum 
tentang kelestarian lingkungan; dan Semakin 
luas keterhubungan antara kelestarian 
lingkungan dan keadilan sosial, semakin 
kebijakan yang memiliki legitimasi memiliki 
berkelestarian dan berkeadilan.

2  Ibid., hlm. 52.

Keadilan lingkungan dan ekologi di 
dalam buku Justice and The Environment; 
Conceptions of Environmental Sustainability 
and Dimensions of Social Justice ini dibedah 
oleh Dobson dengan menggunakan pisau 
analisis keadilan sosial. Namun bisa ditilik 
lebih lanjut jika gagasan yang dibangun oleh 
Dobson ini hidup dalam alam pikir liberalisme. 
Bisa dipahami dari pendapatnya mengenai 
makna keadilan sosial sebagai keadilan yang 
membagi dan menetapkan sumber daya bagi 
masing-masing individu. Dobson mendasarkan 
penyusunan tabel dimensi keadilan sosial 
ini pada tesisnya bahwa keadilan sosial 
menyangkut soal distribusi “manfaat dan 
beban”, sehingga menurutnya adalah relevan 
untuk mengkategorisasi apa saja yang menjadi 
manfaat dan beban tersebut.

Topik dan pesan yang diusung oleh buku 
ini jelas sangat relevan untuk memahami, 
merefleksikan, dan bahkan untuk menjadi 
landasan pergerakan pembangunan keadilan 
ekologis, utamanya di Indonesia. Relevansi itu 
paling nyata bisa dirujuk dari bagian pemikiran 
Dobson yang cukup rajin menjahit tenunan 
keadilan ekologis dengan pelbagai macam 
benang-benang konsepsi seperti yang disajikan 
dari tabel-tabel di atas. Contoh dari relevansi 
tersebut adalah pemaknaan dan penerapan 
konsep critical natural capital pada isu keadilan 
iklim yang berisi komponen: “International 
and intergenerational justice (dan) seem to 
demand the universalizability of theories of 
justice”.3 Metode menjahit yang dikerjakan 
tak lain adalah metode filsafat, politik, hukum 
dan filsafat politik akan pemaknaan keadilan 
sosial. Selayaknya buku ini menjadi asupan 
akademik baik bagi para pengemban teoritis 
maupun praktis ekologi dan keadilan ekologis, 
dan minimal, untuk membangunkan kesadaran 
normatif akan relasi kehidupan berkeadilan di 
alam semesta.

3 Supra note. 1., hlm. 129. Dalam kurung oleh penulis.
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Membaca Kembali Teori Hukum Pembangunan

Malik 
(Volunteer di Epistema Institute)

Nathan Roscoe Pound (1870-1964) dapat 
dikatakan sebagai salah satu orang penting 

yang mempengaruhi pandangan hukum 
Mochtar Kusumaatmadja. Rescoe Pound 
adalah seorang ilmuwan hukum Amerika 
antara tahun 1916-1936. Menurut Pound ada 
tiga macam etika sosial yang bisa dibedakan 
menurut tujuannya, ialah demi kepentingan 
individu, demi kepentingan publik, atau demi 
kepentingan sosial. Masih menurut Pound, 
tujuan yang ketiga inilah yang dimaksudkan 
“to guide the courts in applying the law” dan 
seterusnya “the theory of social interest” dan 
bukan those of individual of public interest-
inilah yang menjadi “the conceptual core of 
sociological jurisprudence”. 

Buah gagasan Roscoe Pound tersebut 
banyak menarik perhatian Mochtar semasa 
belajar di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. 
Pada masa itu, walau sudah mendekati masa 
akhir kariernya, Pound masih dikenal sebagai 
pemikir filsafati hukum yang berpengaruh 
besar sepanjang belahan pertama abad ke-20 di 
Amerika Serikat, terutama berkenaan dengan 
kritik-kritik yang ditujukan kepada para ahli 
hukum formalis. Mochtar telah berbicara 
searah  dengan apa yang dikemukakan Pound 
sebagai the sociological jurisprudence. Sejak 
awal kariernya sebaga gurubesar ilmu hukum, 
tidaklah pikiran Mochtar mungkin dipisahkan 
dari perkenalannya dengan gagasan Pound. 

Namun demikian, tidak boleh dikatakan 
bahwa apa yang ditulis dan diajarkan Mochtar 
di Indonesia adalah copypaste gagasan Roscoe 
Pound.

Mochtar terinspirasi dari Roscoe Pound, 
nota bene seorang guru besar yang lebih bisa 
dikualifikasi sebagai filosoof dan ilmuwan 
daripada sebagai seorang juris apalagi lawyer 
profesional. Pound adalah seorang pembelajar 
hukum di suatu negeri yang menganut common 
law system yang secara konstitusional akan 
menjamin independensi hakim, ialah untuk 
mencipta hukum in concreto guna menghukum 
suatu perkara, di mana perkara tersebut asas ius 
contra legem bukan sesuatu yang diharamkan. 
Sementara Mochtar, kecuali mengajar dalam 
kapasitasnya sebagai guru besar, nyata kalau 
banyak juga dikenali sebagai seorang juris yang 
punya kantor pengacara, konsultan hukum, 
diplomat perunding tidak kurang-kurangnya 
memperoleh kedudukan sebagai pejabat 
negara. Menemukan dirinya dalam dunia 
kehidupan yang lebih praktikal, kalaupun ada 
pengaruh pemikiran yang datang dari Pound, 
Mochtar haruslah dicatat sebagai orang yeng 
telah mencoba lebih “membumikan” apa yang 
digagas Pound.   

Berbeda dengan apa yang diajarkan 
dan dikembangkan para pemikir hukum 
di negeri-negeri maju, oleh Roscoe Pound 
sekalipun, bagi Mochtar, pendayagunaan 
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hukum oleh pemerintah, ialah eksekutif, 
sebagai sarana merekayasa masyarakat 
adalah suatu kebutuhan yang amat dirasakan 
oleh setiap negeri berkembang, sekalipun 
kebutuhan seperti itu tidak terlalu terasa di 
negeri-negeri industri yang telah maju, dimana 
hukum telah berfungsi sebagai mekanisme 
yang bisa bekerja baik untuk mengakomodasi 
perubahan-perubahan yang terjadi dalam 
masyarakat. Berbeda pula dengan Pound yang 
memaksudkan law sebagai yang judge-made, 
oleh sebab itu berada di ranah kendali kaum 
profesional yang berkhidmat di ruang-ruang 
sidang pengadilan, Mochtar dengan jelas dan 
tegas telah memberikan secara konseptual 
kewenangan social control throught law sebagai 
kewenangan politik ke tangan eksekutif yang 
pada zaman rezim Orde Baru 
sangat mendominasi badan 
legislatif. 

Kalaupun paham 
yang dinamai sociological 
jurisprudence itu berasal 
dari Roscoe Pound-yang 
dalam perkembangannya 
juga dikenali sebagai aliran 
fungsional-namun demikian 
konsep Mochtar tentang 
sociological juriprudence lebih 
mengedepankan the public 
interest yang dipresentasikan 
pemerintah dari pada the social 
interest yang lebih merujuk 
kepentingan warga masyarakat 
yang tengah berperkara, 
sehubungan dengan itu tengah 
mencari pemecahannya 
berdasarkan petunjuk hukum 
yang diberikan hakim. 
Dengan demikian, tanpa ragu, 
dengan pernyataan seperti 
itu Mochtar tidak hanya 
merekonseptualisasi hukum 
dari perannya sebagai pengatur 
tertib kehidupan sosial ke 
fungsinya sebagai perekayasa 
sosial (demi terwujudnya 

pembangunan nasional), tetapi alih-alih 
begitu juga telah men”transmigrasi”kan 
proses penciptaan hukum demi kepentingan 
pembangunan nasional dari wilayah yudisial, 
ke wilayah kewenangan legislatif, yang pada 
Orde Baru didominasi oleh kewenangan 
eksekutif.

Buku ini dirancang sebagai sebuah refleksi 
sekaligus kritik terhadap pemikiran Mochtar. 
Mengingat kontribusi Mochtar di bidang 
hukum cukup luas dan beragam, maka para 
penulis telah berbagi peran untuk menyoroti 
aneka kontribusi tersebut dari sejumlah 
prespektif. Soetandyo Wignjosoebroto 
memberi pengantar dengan menampilkan 
sosok Mochtar sebagai manusia yang pernah 
dia kenal dan pemikirannya. Soetandyo 
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memperlihatkan posisi pemikiran Mochtar 
dalam menerjemahkan pandangan Pound ke 
dalam bangunan hukum Indonesia.

Sesuai dengan desain awal, pokok 
persoalan yang ingin diangkat adalah 
bagaimana pemikiran Mochtar dapat 
ditunjukkan eksistensi dan implikasinya. Ada 
dua tulisan meneropong dimensi eksistensial, 
yaitu melalui karya Shidarta dan Anton F. 
Susanto. Melalui keduanya, teori hukum 
pembangunan diberi kesempatan untuk 
diwacanakan secara kontemplatif. Berikutnya 
menonjolkan aspek implikatif dari pemikiran 
Mochtar dalam perjalanan kekinian sistem 
hukum Indonesia. Shidarta mengulas teori ini 
dengan membongkar relasi di antara konsep-
konsep utama yang menjadi pilar teori hukum 
pembangunan. 

Lili Rasjidi mencatat bahwa secara diam-
diam, Mochtar sebenarnya sudah bergeser dari 
titik koordinat pemikiran awal tatkala menjadi 
Menteri Kehakiman. Artinya, eksistensi awal 
dari Teori Hukum Pembangunan boleh jadi 
akan mengalami pergeseran dan modifikasi 
menuju ke format yang baru yang belum sempat 
diformulasikan oleh siapapun bahkan oleh 
Mochtar sendiri. Berikutnya tentang implikasi 
pemikiran Mochtar di dalam/terhadap isu-
isu kontekstual. Paling tidak, ada tiga isu yang 
diangkat, yaitu tentang pendidikan tinggi 
hukum, hukum internasional, dan hukum 
adat. 

Mardjono Reksodiputro mengawali 
analisis terkait isu-isu kontekstual tentang 

“...buku ini sangat berguna sebagai bahan perbandingan 
teori hukum pembangunan. Oleh karena itu, dari kajian kritis 
yang dikupas secara tuntas tersebut dapat memberikan 
pemahaman tentang teori hukum pembangunan bagi siapa 
saja ingin mempelajarinya.”

pemikiran Mochtar dalam pembangunan 
hukum dan pendidikan tinggi hukum. 
Selanjutnya Deni Bram dan Endra Wijaya 
mengkritisi pemikiran Mochtar di bidang 
hukum internasional. Bagaimanapu Mochtar 
terlanjur dikenal dalam area hukum tersebut, 
lebih tepat lagi di bidang hukum laut. 
Indonesia sebagai negara kepulauan sangat 
berkepentingan mengamankan kedaulatannya 
mengikuti kesepakatan multilateral. Tidak 
ada keraguan untuk mengapresiasi kontribusi 
Mochtar. Namun konsep kedaulatan tidak 
selalu koheren untuk menyikapi perkembangan 
terbaru hukum internasional. 

Terakhir Awaludin Marwan dan Yance 
Arizona. Mereka berdua mengidentifikasi 
beberapa simpul pemikiran Mochtar terkait 
dengan hukum adat. Keduanya ingin menguji 
seberapa apresiatif Mochtar terhadap 
eksistensi hukum adat di Indonesia.     

Apakah sudah menjawab tentang 
pengetahuan masyarakat atas teori hukum 
pembangunan? Menurut saya buku ini, sudah 
menjawab apa yang disebut dengan teori 
hukum pembangunan namun dengan adanya 
pergantian rezim maka sangat diperlukan 
partisipasi masyarakat, agar dapat menjawab 
kebutuhan masyarakat. Lebih dari itu, buku ini 
sangat berguna sebagai bahan perbandingan 
teori hukum pembangunan. Oleh karena itu, 
dari kajian kritis yang dikupas secara tuntas 
tersebut dapat memberikan pemahaman 
tentang teori hukum pembangunan bagi siapa 
saja ingin mempelajarinya.


