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Pembaca yang budiman, 

Digest Epistema kembali hadir di hadapan 
pembaca. Setelah pada Digest volume 2 
lalu berisi tentang berbagai aktivitas dan 

beberapa tulisan singkat terkait dengan konsep 
keadilan eko-sosial yang sedang dipromosikan 
oleh Epistema Institute. Pada Digest volume 3 
kali ini, fokus pembahasannya berkisar pada 
penelitian dan kajian sosio-legal (socio-legal 
studies and research). Sebagian besar tulisan 
dalam Digest kali ini merupakan abstraksi dari 
makalah-makalah dalam pelatihan metodologi 
penelitian sosio-legal yang diselenggarakan 
oleh Epistema Institute bekerja sama dengan 
President University, Binus University, Universitas 
Diponegoro, Indonesia Jentera School of Law, 
Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), dan 
Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI).

Rangkaian pelatihan sosio-legal ini di-
lakukan secara berturut-turut di Jakarta sebanyak 
dua kali kemudian pelatihan ketiga diadakan 
di Semarang. Pelatihan metodologi penelitian 
sosio-legal terakhir diselenggarakan di Pontianak 
khusus bagi para peneliti pemula. Tingginya 
minat peserta yang mendaftar untuk pelatihan 
itu menggambarkan meningkatnya kebutuhan 
banyak pihak, mulai dari akademisi, peneliti, 
mahasiswa, dan aktivis NGO untuk mengairi 
keringnya perkembangan dalam metodologi 
penelitian hukum di Indonesia.

Selama ini, yang diajarkan di kebanyakan 
perguruan tinggi hukum hanya ada dua metode 
dalam penelitian hukum, yaitu penelitian 
hukum normatif/doktrinal dan yang lainnya 
adalah penelitian hukum empiris/non-
doktrinal. Dua pendekatan ini dianggap saling 

bermusuhan, bila penelitiannya normatif, maka 
ia tidak mungkin empiris, begitu pula sebaliknya. 
Metodologi Penelitian Sosio-legal mendamaikan 
pertentangan itu dan juga bahkan memperluas 
metodologinya sebagai penelitian yang juga 
meminjam metode dan konsep dari ilmu-ilmu 
sosial dalam mengeroyok penelitian hukum.

Tampilnya kajian sosio-legal (socio-legal 
studies) telah membawa gairah baru dalam pene-
litian hukum untuk melihat hukum tidak semata 
pada teksnya belaka, melainkan melihat hukum 
dalam konteks, baik konteks sosial, sejarah, 
psikologi dan seterusnya. Tulisan-tulisan di da-
lam digest kali ini mengulas kajian sosio-legal itu, 
mulai dari menempatkan kajian sosio-legal da-
lam paradigma pemikiran hukum sebagaimana 
dituliskan oleh Dr. Shidarta, kemudian ada pula 
tulisan dari Prof. Soetandyo tentang penelitian 
sosial yang menjadikan hukum sebagai objek pe-
nelitiannya. Rikardo Simarmata melalui tulisan-
nya berbagi tentang penelitian doktoral di Le-
iden University yang dia lakukan bersama-sama 
dengan tim penelitian dalam proyek penelitian di 
Delta Mahakamah, Kalimantan Timur. 

Donny Danardono menyampaikan tentang 
metode, teori dan ideologi dalam studi perempuan 
interdisipliner terhadap hukum. Pada tulisan itu, 
Donny menekankan pentingnya menetapkan po-
sisi pemikiran peneliti terlebih dahulu sebelum 
memulai penelitian. Identifikasi terhadap posisi 
diri peneliti menjadi langkah penting sebelum 
peneliti merumuskan pokok permasalahan yang 
akan diteliti. Herlambang Perdana Wiratraman 
menyampaikan penelitian tesisnya di Mahidol 
University yang membahas konsep dan proyek 
Good Governance di Indonesia. Ia menarasikan 
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bagaimana Good Governance, sebagai sebuah 
konsep dan proyek, dipertarungkan oleh ber-
bagai pihak yang punya kepentingan berbeda-
beda. Analisis diskursus menjadi sarana pen-
ting untuk memproblematisasi sebuah konsep 
yang seakan netral, tapi dibaliknya berselimut 
kepentingan-kepentingan dari promotornya. 
Sedangkan Myrna Safitri berbagi pengalaman 
tentang penelitian doktoralnya di Leiden Uni-
versity tentang reformasi tenurial kehutanan 
dan bagaimana menjadikan penelitian sosio-
legal bisa berguna bagi kegiatan advokasi 
masyarakat dan kebijakan yang biasanya di-
lakukan oleh aktivis-aktivis NGO. 

Di dalam Digest ini juga disampaikan in-
formasi tentang Konferensi AFHI ketiga yang 
akan diselenggarakan di Universitas Airlangga, 
Surabaya pada 27–29 Agustus 2013. Konfe rensi 
yang akan diselenggarkaan itu merupakan 
kerja sama Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia 
(AFHI), Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
dan Epistema Institute dengan mengangkat 
tema: “Melampaui Perdebatan Positivisme Hu-
kum dan Teori Hukum Kodrat”. Direncanakan 
akan hadir sebagai pembicara kunci pada kon-
ferensi ini adalah Ketua Mahkamah Agung RI.

Sedangkan resensi buku yang ditampil-
kan pada Digest kali ini adalah buku “Peneli-
tian Interdisipliner tentang Hukum” yang ditu-
lis oleh Candra Kusuma. Buku ini merupakan 

hasil penelitian Epistema Institute yang diker-
jakan oleh Candra Kusuma dibawah supervisi 
dari Dr. Shidarta. Buku ini menjadi bekal bagi 
para peneliti, terutama peneliti pemula, untuk 
memahami ragam penelitian hukum dan pene-
litian interdisipliner tentang hukum. Resensi 
ini dituliskan oleh Luluk Uliyah, pasukan baru 
di Epistema Institute yang bertanggung jawab 
mengurus pengelolaan pengetahun (knowl-
edge management).

Mengakhiri sekapur sirih ini, kami dari 
dewan redaksi kembali mengucapkan terima 
kasih kepada Tanius Sebastian yang telah ber-
susah payah meringkas makalah-makalah dari 
para narasumber pelatihan untuk bisa ditam-
pilkan dalam Digest ini. Luluk Uliyah dan Andi 
Sandhi yang turut mengorganisir penerbitan 
Digest serta kepada pentata letak agar tampi-
lan Digest menjadi semakin menarik bagi para 
pembaca. Kami masih terus berharap kritik 
dan komentar dari sidang pembaca untuk bisa 
terus memperbaiki Digest ini agar bisa se-
makin berguna bagi pengembangan gagasan 
alternatif dalam kajian hukum, masyarakat, 
dan lingkungan.

Yance Arizona
Program Manajer Hukum dan Masyarakat, 
Epistema Institute
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Pembahasan tentang topik penelitian 
hukum di sini menyentuh dimensi-
dimensi filosofisnya yang berada di 

ranah epistemologi. Dalam konteks filsafat, 
ranah ini menelaah ciri-ciri dari pengetahuan 
dan juga cara-cara untuk mengetahui. Tampak 
adanya perjalanan perkembangan pemikiran 
mengenai ranah epistemologi yang berkaitan 
dengan ranah interaksi antarmanusia dari 
waktu ke waktu. Pada tradisi Yunani Kuno 
pra-Sokratik, isu spesifik tentang epistemologi 
belum terlalu mencolok. Para pemikir zaman 
itu masih memusatkan perhatian pada kodrat 
dan kemungkinan perubahan pada realitas. 
Problematisasi terhadap pengetahuan yang 
kodrati tersebut dilancarkan oleh Kaum Sofis di 
abad ke-5 SM, yaitu dengan mempertanyakan 
makna objektivitas dan apa hubungannya 
dengan kemampuan rasio subjektif yang mem-
produksinya.2

Ketika kehidupan bermasyarakat makin 
berpusat di polis-polis Yunani, muncul pe-
mikiran bahwa manusia perlu untuk berso-
sialisasi, dalam arti terlibat dalam aktivitas di 
polis, demi mewujudkan hakikatnya. Di dalam 
polis itulah peradaban dijaga dan hukum-hu-
kum polis diberlakukan bagi warganya. Aristo-
teles merupakan tokoh pemikir yang berpan-
dangan seperti ini. Bagi Marcus Tullius Cicero, 
yuris Romawi, hukum itu pun berlangsung di 
domain kemasyarakatan, yakni ketika terjadi 
interaksi intens antar individu satu sama lain 

1  Dosen tingkat sarjana dan pascasarjana di beberapa per-
guruan tinggi di Jakarta, Bandung, dan Semarang. Komu-
nikasi dengan yang bersangkutan dapat dilakukan melalui 
email: darta67@yahoo.com. Tulisan ini adalah elaborasi 
dari naskah yang pernah disajikannya dalam Kongres Ilmu 
Hukum I di Semarang, tanggal 19-20 Oktober 2012.

2  Kenneth T. Gallagher, Epistemologi (Filsafat Pengeta-
huan), saduran P. Hardono Hadi (Yogyakarta: Kanisius, 
1994), hlm. 5.

dalam ruang dan waktu yang sama. Hukum itu 
justru eksis saat muncul potensi perbenturan 
kepentingan para manusia akibat interaksi di 
dalam kehidupan. Suasana perbenturan ini 
makin kompleks akibat keterbatasan jumlah 
objek hukum yang dapat dilekatkan hak di 
atasnya. Terjadi perebutan lahan atas objek-
objek yang demikian.

Peningkatan pentahapan hukum, se-
perti yang dijelaskan oleh Sir Henry Maine 
(1893-1906), yang bergerak dari dasar status 
dan berakhir pada kontrak menjadi tidak 
sepenuhnya tepat, karena kesepakatan dalam 
hukum ternyata dapat pula dibuat atas dasar 
kebutuhan praktis, sedangkan menurut Maine, 
hukum pada tahap kontrak diasumsikan 
terbentuk dari kesepakatan individu-individu 
yang otonom dan bebas dari paksaan penguasa. 
Hukum dewasa ini dan di masa depan, lebih 
bersifat pragmatik, dan studi-studi ilmu hukum 
pun diarahkan untuk dapat menampung 
kompleksitas konteks dan kebutuhan praktis 
berhukum, daripada hanya merujuk pada teks 
yang cenderung pada homogenitas makna 
hukum itu sendiri.

Membuka Kerja Sama Berbagai Disipliner
Ilmu hukum sesuai kodratnya sebagai ‘ilmu 
praktis’ memang patut untuk membuka diri 
terhadap disiplin ilmu lain. Berikut ini adalah 
gambaran sederhana untuk menjelaskan pe-
ngertian disiplin dalam ilmu-ilmu3:

3  Sebagian isi tabel ini dikutip dari Candra Kusuma, Me-
tode Penelitian Hukum Interdisipliner (Jakarta: Epistema 
Institute, 2012), bab III, yang menyadur dari buku Bärbel 
Tress, Gunther Tress & Gary Fry, “Ten Steps to Success in 
Integrative Research Projects” dalam Bärbel Tress, et.al. 
(eds.), Volume 12- From Landscape Research to Land-
scape Planning: Aspects of Integration, Education and 
Application (Dordrecht: Springer, 2006), hlm. 16.

Filsafat Penelitian Hukum

Shidarta1
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Diciplinarity Di sini lingkup kerja masih dalam satu disiplin ilmu (akademik) 
dan tidak ada kerja sama dengan disiplin lain. Penetapan tujuan 
berorientasi disipliner tersebut saja, dan biasanya untuk keperluan 
membangun pengetahuan dan teori baru dalam disiplin ilmu yang 
bersangkutan. Cara kerja “disciplinarity” ini kerap dilawankan 
dengan “cross-disciplinarity”.

M u l t i -
diciplinarity

Di sini lingkup kerja sudah melibatkan dua atau lebih disiplin 
ilmu. Mereka bersama-sama meneliti topik-topik atau isu-isu 
tertentu, tetapi berada dalam satu payung tematik. Masing-
masing menggunakan metode dan analisis berdasarkan disiplin 
ilmunya masing-masing. Hasil akhir kemudian dihubungkan dan 
dibandingkan untuk saling memperkuat atau menyanggah hasil 
analisis masing-masing. Walaupun ada kerja sama, tetapi pertukaran 
pengetahuan di antara ilmu-ilmu ini tidak optimal karena tujuan dari 
kerja sama multidisipliner ini memang lebih untuk mengembangkan 
teori disipliner masing-masing.

I n t e r -
diciplinarity

Dua atau lebih disiplin ilmu digunakan untuk meneliti satu topik 
atau isu tertentu yang telah ditetapkan bersama. Artinya, sejak 
awal telah terjadi komunikasi, kolaborasi, dan integrasi mulai dari 
definisi, tujuan, proses, pengumpulan data sampai analisis dan 
penarikan kesimpulan. Kerja sama demikian melintasi batas-batas 
tiap disiplin ilmu dan menuju ke integrasi semua disiplin ilmu yang 
terlibat. Tujuan kerja sama demikian adalah untuk pengembangan 
pengetahuan dan teori yang integrasi.

T r a n s -
diciplinarity

Di sini kerja sama tidak hanya antara sesama disiplin ilmu 
(akademik) tetapi juga dengan bidang pengetahuan lain (non-
akademik). Artinya, terjadi lintas disiplin dan lintas aktor 
(stakeholder). Tujuannya adalah untuk mencari pengetahuan kritis 
dan transformatif atas isu atau masalah mendasar bagi kehidupan 
manusia, yang mengarah pada pengembangan pengetahuan dan 
teori yang terintegrasi antara sains dan masyarakat.

Penelitian Sosio-legal sebagai Suatu 
Contoh
Kajian sosio-legal adalah contoh jenis studi 
yang merepresentasikan cara melihat hukum 
lebih kepada konteks daripada teks. Hanya 
saja, sosok sosio-legal sendiri masih ramai 
diperdebatkan. Pertanyaan pokok yang kerap 
dimunculkan adalah apakah sosio-legal itu 
termasuk ke dalam kerabat studi ilmu hukum 
atau studi ilmu sosial? Lalu, apa perbedaan 
antara sosio-legal dan sosiologi hukum?

Tatkala Brian Z. Tamanaha menulis 
bukunya Realistic Socio-legal Theory: 
Pragmatism and a Social Theory of Law (1997), 
ia mengakui bahwa ia memiliki tiga tujuan 
sekaligus. Pertama, ia ingin menampilkan 
secara komprehensif pendekatan realistis atas 
kajian sosiolegal. Kedua, ia ingin merasuki 
kedalaman teori hukum dengan berangkat 
dari sudut pandang ilmu sosial. Ketiga, ia ingin 
memberi tanggapan atas pengaruh yang terus 
meningkat dari klaim sepihak penganut aliran 
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kritis teori sosio-legal.4 Atas dasar itu, maka ia 
menawarkan satu varian teori sosio-legal yang 
disebutnya dengan “sosio-legal realistis”, yang 
berangkat dari paham pragmatisme Amerika. 
Tamanaha menjelaskan pengertian sosio-
legal realistis ini dengan tidak memasukan 
kajian ilmu-ilmu sosial terhadap hukum 
sebagai sosiologi hukum. Dalam buku berjudul 
Karakteristik Penalaran Hukum, saya sempat 
memposisikan ilmu-ilmu sosial sebagaimana 
disebut oleh Tamanaha ini ke dalam kelompok 
ilmu-ilmu empiris yang berobjekkan hukum 
(karena itu lebih tepat disebut: ilmu-ilmu 
empiris hukum dan bukan: ilmu-ilmu hukum 
empiris).

Dari pendapat Nicola Lacey, kajian sosio-
legal dapat dimengerti sebagai bentuk kajian 
hukum yang menggunakan perspektif ilmu-
ilmu sosial terhadap hukum, tetapi dilakukan 
sebagai internal critique. Sasaran kritiknya 
adalah kelemahan-kelemahan praktis hukum 
tatkala bersentuhan dengan kenyataan sosial. 
Tamanaha sendiri memberi penjelasan berbeda 
terkait apa yang disebut dengan kajian internal 
dan eksternal sosio-legal itu. Menurutnya:

4  Brian Z. Tamanaha, Realistic Socio-Legal Theory: Prag-
matism and A Social Theory of Law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 1997), hlm. xi-xii.

This dynamic involves the fact that participants 
in the effort to apply social science to law 
come from very different backgrounds—social 
science and law—with contrasting interests, 
paradigms, knowledge, language, ways of 
thinking, and modes of action. This dynamic 
operates on two levels, external and internal. 
The internal level involves cross-disciplinary 
interaction within the community of socio-legal 
scholars, which consists of participants from 
social science faculties and from law faculties; 
the external level involves the interaction 
between the socio-legal community and legal 
professionals, academics as well as practicing 
lawyers.

Pemahaman tentang yang disebut 
“internal” dan “eksternal” di sini sebenarnya 
cukup rumit karena perdebatan yang me-
ngitarinya. Akar debat itu adalah perbedaan 
antara norma sosial dan norma hukum, serta 
siapa di antara pelaku sosial dan pelaku hukum 
itu yang paling layak untuk memahami hakikat 
hukum. Bagi H.L.A. Hart misalnya, untuk 
memahami apa itu hukum dan sistem hukum 
(terkait aturan sekunder dan primer, serta 
kewajiban yang dibebankan oleh hukum), 
maka sudut pandang masyarakat (sosiologis) 
yang menjadi subjek sasaran norma hukum 
itu wajib untuk diperhatikan. Ia sendiri lebih 
memilih sudut pandang internal daripada 
eksternal. Baginya, hukum tidak memadai 

Shidarta
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jika diteropong dari sudut pandang seorang 
pengamat eksternal yang ekstrem dengan 
mengabaikan persepsi masyarakat yang men-
jalankan hukum itu (sebagai perilaku internal 
mereka).5

Pada prinsipnya dapat disepakati bahwa 
sosio-legal bukanlah sebuah ilmu, melainkan 
sebuah pendekatan dalam memahami feno-
mena hukum. Sebagai sebuah pendekatan, 
kajian sosio-legal dapat saja memulai titik 
tolaknya tidak dari satu basis ilmu tunggal 
tetapi dari beberapa ilmu sekaligus. Dari catatan 
Reza Banakar dan Maz Travers, barangkali 
bisa dikatakan bahwa mayoritas pegiat sosio-
legal itu berumah di fakultas-fakultas hukum.6 
Maka masalah yang mencuat kini adalah 
problematika epistemologis taktala konstruksi 
sosio-legal ala Tamanaha dikawinkan dengan 
struktur ilmu hukum dalam konstelasi ilmu-
ilmu yang mengitarinya.

Epistemologi Sosio-legal
Berdasarkan hubungan fungsi-fungsi ilmu,7 
tampak bahwa dogmatika hukum dapat di-
kategorikan sebagai ilmu praktis yang 
normologis. Sebagai ilmu praktis, ia berfungsi 
menjawab langsung kebutuhan praktis ma-
syarakat, sehingga tempatnya sangat dekat 
dengan kenyataan sosial. Eksponen-eksponen 
masyarakat yang hidup dalam kenyataan 
sosial itu akan langsung mengevaluasi kinerja 

5  Lihat : H.L.A. Hart, The Concept of Law (Oxford: Oxford 
University Press, 1961), hlm. 86-87.

6  Reza Banakar & Max Travers, ed. Theory and Method in 
Socio-Legal Research (Oxford: Hart Publishing, 2005), 
hlm. 1.

7 Lihat: Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam 
Konteks Keindonesiaan (Bandung: Utomo, 2006), hlm. 
52, 442-444.

dogmatika hukum. Tanggapan masyarakat 
ter  hadap kinerja dogmatika hukum ini kerap 
ditengarai sebagai kinerja keseluruhan sistem 
hukum itu sendiri.

Jurang hukum (legal gap; lacone) yang 
terjadi merupakan pekerjaan rumah yang ha-
rus diatasi oleh para pengemban hukum teore-
tis. Di sinilah kajian sosio-legal dapat mengam-
bil peranannya. Para pengkaji hukum tersebut 
akan melakukan internal critique terhadap 
kelemahan-kelemahan praktis hukum seba-
gaimana direaksikan oleh masyarakat. Untuk 
mencari tahu reaksi masyarakat itu, penstudi 
sosio-legal kemudian memakai perspektif 
ilmu-ilmu empiris yang berobjekkan hukum, 
seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, 
dan lain-lain.

Secara epistemologis, Tamanaha sendiri 
memperlihatkan terdapat sedikitnya dua 
“pertarungan” (dinamika) yang harus dilalui 
bagi setiap ahli hukum dan/atau ilmuwan 
sosial yang ingin menggunakan pendekatan 
sosio-legal. Pertama-tama, mereka harus 
mencocokkan cara-cara dan ciri-ciri kerja 
ilmu masing-masing pada dinamika tingkat 
internal, sebelum akhirnya harus maju ke 
“pertarungan” berikutnya di tingkat eksternal. 
Dengan perkataan lain, dua “pertarungan” yang 
disebutkan Tamanaha ini adalah optimisme 
yang terlalu simplistis, mengingat mayoritas 
petarung itu sendiri—yang oleh Banakar dan 
Travers dianggap bermukim di satu fakultas—
sudah harus bergelut dalam rumahnya sendiri. 
Pergelutan ini sebenarnya tidak hanya terjadi 
di rumah kaum ilmuwan hukum, tetapi juga di 
zona milik para ilmuwan sosial. Pergelutan di 
dalam rumah ilmuwan hukum itu terkadang 
demikian “mengerikan” karena dapat me-

“Jurang hukum (legal gap; lacone) yang terjadi merupakan peker-
jaan rumah yang harus diatasi oleh para pengemban hukum teo-
retis. Di sinilah kajian sosio-legal dapat mengambil peranannya”
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nyingkirkan posisi keilmuan para penstudi 
sosio-legal itu dari rumahnya sendiri.

Dalam posisi pertarungan demikian, pen-
studi sosio-legal harus benar-benar menyiap-
kan diri secara baik, agar kaum profesional 
hukum–yakni mereka yang senantiasa bekerja 
dengan menggunakan sistem logika tertutup, 
dan yang memanfaatkan inferensi secara 
deduktif dengan menderivasi sumber hukum 
ter saji menjadi premis mayor–tidak melabel-
kan kajian sosio-legal sebagai “underdeveloped 
theory”.

Penutup
Polemik seputar metode penelitian hukum 
dan berbagai variasi pendekatannya seringkali 
menyita energi ekstra untuk diperdebatkan. 
Padahal, semua pilihan di atas harus mengacu 
pada formulasi permasalahan yang ingin 
di pecahkan dan kebutuhan para pihak 
yang berkepentingan. Dalam hal seperti 
ini, terkadang menjadi tidak relevan lagi 
untuk mempertanyakan apakah suatu corak 
penelitian masih dalam lingkup satu disiplin 
atau sudah lintas-disiplin.

Di sisi lain, diskursus tentang pilihan-
pilihan di atas juga masih belum tuntas untuk 
diperbincangkan. Sebagai contoh, di kalangan 
peminat atau penstudi sosio-legal (dengan 
meminjam kata-kata Tamanaha), kondisinya 
masih “in the process of forming”. Apa yang 
disebut internal/eksternal ilmu hukum 
kerapkali masih dirancukan dengan internal/
eksternal masyarakat pengguna hukum, 
sehingga mana posisi kami dan mana posisi 
mereka justru menjadi pemicu perdebatan 
yang kontraproduktif bagi masa depan kajian 
sosio-legal tersebut.

Sikap terbaik yang seharusnya di-
peragakan adalah semua pihak membuka 
diri pada masing-masing posisi untuk saling 
menyapa dan belajar. Kaum penstudi ilmu 
hukum “murni” (?) didorong untuk lebih banyak 
memahami teori-teori dari ilmu-ilmu empiris 
tentang hukum, demikian pula sebaliknya. 
Syukur-syukur apabila ranah teoretis yang 
mereka pelajari itu bisa pula menyentuh hingga 

ke dimensi filosofis masing-masing domain 
keilmuan. Sebab, jangan-jangan “pertarungan” 
selama ini muncul hanya karena kita semua 
mengabaikan petuah Sokrates bahwa orang 
bijak yang sejati adalah orang yang tahu kalau 
dia tidak tahu.8
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Penelitian sosial adalah sebuah upaya 
– yang dilakukan berdasarkan metode 
keilmuan (the scientific method)  untuk 

mencari dan menemukan pengetahuan yang 
tidak kleliru tentang struktur kehidupan 
bermasyarakat,  berikut dinamika yang ber-
sebab dari perilaku individu-indvidu warganya 
yang indeterministik.  Kajian seperti ini akan 
banyak berseluk beluk dengan persoalan 
hubungan fungsional antara ‘otoritas kon-
trol yang dikendalikan oleh struktur’ dan 
‘kebebasan warga untuk berprakarsa membuat 
penyimpangan dari standar kontrrol yang 
ada’.  Kontrol dikerjakan dengan suatu otoritas 
normatif yang disebut ‘hukum’, apapun konsep 
dan bentuk norma yang disebut hukum itu.  
Berbicara tentang hukum sebagai sarana 
kontrol, yang digerakkan sebagai suatu power 
exercise, tak pelak lagi perbincangan akan 
juga menyangkut permasalahan objek yang 
dikontrol itu, ialah masyarakat.  Tak salah kalau 
sejak dulu orang seperti Cicero menyatakan 
bahwa ubi ius ibi societas.  Di mana ada hukum 
di situ selalu ada masyarakat, law is society. 

Akan tetapi, Cicero hidup pada suatu era 
tatkala pemerintah-
an demokratik be-
lum lazim, dan para   
pemegang kekua-
saan menggenggam 
seluruh kekuasaan 
politik – dan de-
ngan demikian juga 
kebijakan-kebijakan 
politik yang ditu-
ang dalam bentuk 
hukum – akan me-
nentukan kuatnya 

Penelitian Sosial Berobjek Hukum

Soetandyo Wignjosoebroto

kontrol pada kehidupan bermasyarakat.   Law 
is society.  Tetapi, ketika zaman baru datang, 
perubahan terjadi sebagai fakta tak terbantah 
dan bahkan akhir-akhir ini seperti kian bersi-
cepat saja, law is not always society  dan bah-
kan terkadang law is not society. Terjadi apa 
yang disebut the legal gaps.

Apabila demikian itu halnya, society lalu 
bisa menjadi fenomena tersendiri, dan akan 
menjadi sasaran kajian tersendiri, bahkan bisa-
bisa menjadi yang utama.  Law tiba-tiba saja 
menjadi fungsi society, dan tidak sebaliknya.  
Hukum dan paradigmanya akan terusik dan 
berubah bila-bila masyarakatnya berubah, dari 
old societies ke a new state dan dari nation states 
ke the phenomenon of a one world different but 
never divided.  Hukumpun berubah dari yang 
moral based traditions ke unified and codified 
law dan pada akhirnya lebih terwujud sebagai 
petit narrations seperti yang dibayangkan oleh 
Lyotard atau mobile law seperti yang dikatakan 
von Benda-Beckman.

Perubahan masyarakat oleh sebab ter-
jadinya berbagai invensi dan inovasi, yang 
pada abad-abad terakhir ini berlangsung 

dengan kecepatan 
yang kian ekspo-
nensial.  Di tengah 
kenyataan seperti 
itu, hukum juga 
mesti ikut berubah, 
menjaga fungsinya.  
Hukum bukan lagi 
norma abadi yang 
akan mengontrol 
masyarakat da-
lam suatu status 
yang terkonser-

Soetandyo Wignjosoebroto
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vasi.  Hukum mesti berubah dari yang tradis-
ional beraura religi ke yang lebih progresif, 
dalam makna nya sebagai unsur yang adaptif.  
Manakala tidak, maka akan terjadi tegangan 
antara hukum dan masyarakatnya. Hukum pun 
akan kehilangan fungsinya, dan bahkan tak 
muhal kalau justru menjadi unsur yang dis-
fungsional. 

Dalam perkembangan, hukum lalu 
men  jadi sebatas teks yang hanya bisa dikaji 
sebagai objek keilmuan bila-bila ditaruh di 
tengah konteks sosial-kulturalnya. Hukum 
bukan lagi idea, melainkan fungsi di tengah 
struktur kehidupan nasional. Kajian-kajian 
dan penelitiannya acap diharapkan akan bisa  
memberikan hasil-hasil akademik untuk betul-
betul memberikan pencerahan tentang apa 
yang sesungguhnya tengah terjadi (knowing 
what happens) dan mengapa kejadiannya kadi 
begini atau bnegitu (knowing why that change 
could happen), sehingga pada akhirnya barulah 
dapat memperoleh kecerahan bagaimana 

“Hukum bukan lagi norma abadi yang akan mengontrol masyarakat 
dalam suatu status yang terkonservasi.  Hukum mesti berubah 
dari yang tradisional beraura religi ke yang lebih progresif, dalam 
maknanya sebagai unsur yang adaptif.”

sebaiknya kebijakan diambil (knowing how 
everything should be managed). 

Tak pelak lagi, kajian-kajian dan  pene-
litian-penelitian seperti ini adalah penelitian 
yang tak hanya akan bincang tentang hukum 
(undang-undang) sebagai preskripsi-preskrip-
si yang terekam sebagai dead letters law, tapi 
juga sebagai kekuatan sosial-politik yang ter-
struktur di dalam organissi penegakannya, 
berikut proses-prosesnya di tengah konteks 
sosio-kulturalnya.  Ini adalah studi-studi den-
gan penelitian tentang text in context. Inilah 
yang dalam kepustakaan international  disebut 
penelitian non-doktrinal. Disebut demikian 
karena kajian-kajiannya bersifat a posteriori; 
artinya, idea dan teori datangnya belakangan, 
sedangkan fakta dan data akan tertampakkan 
lebih dahulu.  Strategi pemikiran dalam kajaian 
non-doktrinal ini, dengan demikian, akan ber-
sifat induksi.  Idea hanyalah hipotesis, harus 
ditunjang pembuktian data agar bisa terangkat 
sebagai tesis.  (***)
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Sekalipun tak boleh dikatakan tepat 
benar, ada pembedaan secara dikotomik 
atas kajian-kajian hukum – yang dengan 

demikian juga metodenya  – dalam dua kategori 
besar.  Yang pertama ialah kajian hukum – dan 
dengan demikian juga metode penelitiannya – 
yang disebut kajian hukum doktrinal;  dan yang 
kedua ialah kajian hukum yang nondoktrinal.  
Pada kajian dan penelitian hukum yang 
doktrinal, logika formil dengan silogismanya 
yang deduktif itulah yang terlazim banyak 
dipakai. Sementara itu, pada penelitian-
penelitian hukum yang nondoktrinal, logika 
materiil dengan silogismanya yang induktif 
itulah yang akan lebih lazim dipakai.

Kajian hukum yang doktrinal adalah kajian 
hukum yang obsesinya adalah upaya untuk 
membuktikan kesahan atau kebenaran suatu 
putusan akal – yang dalam praktik pengadilan 
disebut ‘amar putusan’ – guna menghakimi 
suatu masalah sengketa tertentu.  Pembuktian 
dilakukan lewat suatu proses pembuktian 
(disebut ‘silogisma’) deduksi, bertolak dari 
suatu proposisi umum (disebut premis mayor) 
yang sudah tak terbantah kebenarannya (self-
evident, given). Dalam kajian ilmu hukum 
positivistik (positive jurisprudence atau yang 
di Amerika disebut secara sinis sebagai 
mechanical jurisprudence) proposisi mayor ini 
harus dicari di sumber-sumbernya yang formal, 
ialah hukum perundang-undangan dan/atau 
doktrin-doktrinnya. Hanya norma-norma 
per undang-undangan dan/atau doktrin atau 
ajaran hukum sajalah orang akan dipandang 
sah sebagai premis-premis dasar in abstracto 
yang secara logis akan mensahkan kebenaran 
suatu simpulan akal yang akan difungsikan 
sebagai norma hukum yang in concreto, yang 

Metode Penelitian Sosial/Nondoktrinal 
untuk Mengkaji Hukum  dalam Konsepnya 

Sebagai Realitas Sosial

Soetandyo Wignjosoebroto

dipakai untuk menjawab “apa hukumnya untuk 
sesuatu perkara”.  

Tidak demikianlah halnya dengan kajian 
dan penelitian hukum yang nondoktrinal.  
Penelitian nondoktrinal menempatkan hasil 
amatan atas realitas-realitas sosial untuk tidak 
ditempatkan sebagai proposisi umum alias 
premis mayor itu.  Di sini yang dicari lewat 
proses searching and researching bukanlah 
dasar-dasar pembenaran berlakunya sesuatu 
norma abstrak atau amar putusan yang 
kongkret, melainkan pola-pola keajegan atau 
pola-pola hubungan -- entah yang korelasi 
entah yang kausal -- antara berbagai gejala yang 
memanifestasikan hadirnya hukum di alam 
kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak 
oleh indra pengamatan.  Maka, yang penting 
dalam kajian dan penelitian nondoktrinal ini 
bukan cuma penguasaan metode berpikir 
deduktifnya melainkan terutama juga yang 
induktif sebagai bagian dari proses untuk 
– lewat metode penelitian yang terbilang 
penelitian saintifik (khususnya di bidang ilmu 
sosial) – akan memperoleh simpulan yang 
(sekalipun!) pada gilirannya akan difungsikan 
jkembali sebagai premis mayor dalam suatu 
silogisme deduktif.  

Tibalah sekarang waktunya untuk 
mengurai dan menjelaskan masing-masing 
metode (yang doktrinal maupun yang 
nondoktrinal). Sekalipun pada asasnya metode 
dalam penelitian hukum itu dapat dibedakan 
secara umum dalam ke dua kategori saja, 
ialah yang doktrinal dan yang nondoktrinal, 
akan tetapi mengingat keragaman konsep 
yang menyebabkan keragaman tipe kajiannya 
itu, maka metode penelitian hukum itu 
sesungguhnya – dalam metodologi maupun 



11

dalam praktik-praktik pelaksanaannya, se-
bagaimana akan dapat kita lihat nanti -- nyatalah 
kalau akan amat lebih bervariasi daripada 
yang cuma dua itu saja.  Variasi itu sebenarnya 
tidak pertama-tama berkenaan dengan 
ihwal prosedur berpikirnya – baik deduktif 
maupun induktif – melainkan khususnya 
berkenaan dengan konsep mengenai apa yang 
dimaksud dengan hukum itu.  Konsep memang 
meruopakan fungsi metode.  Manakala hukum 
– sebagai objek penelitian  – dikonsepkan 
secara dikotomik berbeda, ialah antara yang 
norma/doktrin dengan yang realitas sosial 
maka konsekuensinya akan ada dua metode 
pencarian data penelitian atas objek yang telah 
diperbedakan itu.  

Demikian juga manakala hukum sebagai 
realitas sosial masih akan dibedakan lagi antara 
fenomennya yang empirik dan fenomennya 
yang simbolik, maka metode itu akan lebih 
bervariasi lagi.  Berikut ini diuraikan dalam 
garis besar ihwal hukum sebagai realitas 

sosial yang bisa dikaji sebagai objek menurut 
konsepnya yang ‘empirical-behavioral pada 
tatarannya yang makro-institutional’ dan 
menurut konsep teoretiknya yang symbolic-
interactional pada tatarannya yang mikro-
interindividual.  Uraian tentang hukum sebagai 
objek ini akan disusul dengan sedikit uraian 
preview mengenai metodologi penelitiannya 
yang juga tak akan bersifat tunggal sebagai 
konsekuensi keragaman konsep sang objek. 

Pendekatan Makro Teori Struktural-Fung-
sional:  Hukum Dikonsepkan sebagai Insti-
tusi Sosial yang Objektif (dan Konsekuensi 
Metodologiknya).
Di dalam kehidupan yang mulai banyak menga-
lami perubahan-perubahan transformatif yang 
amat cepat, terkesan kuat bahwa hukum (po-
sitif) tak dapat berfungsi efektif untuk menata 
kehidupan.  Dikesan bahwa hukum bahkan se-
lalu tertinggal di belakang segala perubahan 
dan perkembangan itu.  Tanpa ayal lagi, berba-
gai cabang ilmu-ilmu sosial – khususnya sosi-
ologi yang akhir-akhir ini mulai banyak meng-
kaji dan meneliti ihwal perubahan-perubahan 
sosial – «dipanggil» untuk ikut menyelesaikan 
berbagai masalah sosial dan perubahan sosial 
yang amat relevan dengan permasalahan hu-
kum.  Ilmu-ilmu sosial -- yang mulai «diten-
gok» dalam kerangka ajaran sociological ju-
risprudence mulai banyak pula dimanfaatkan 
untuk memungkinkan usaha memper-baharui 
dan memutakhirkan norma-norma hukum 
(kalaupun tidak untuk menginterpretasi ulang 
yang eksis in abstracto) – tanpa ragu lagi diakui 
kemanfaatannya untuk lebih memfungsikan 
hukum sebagai pengarah perubahan.  Kajian-
kajian sociology of law – dengan metode so-
sialnya yang nomologik-induktif, dan tak lagi 
murni normologik-deduktif – kini dikembang-
kan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan 
memberikan jawaban tentang masalah keefek-
tifan bekerjanya seluruh struktur institusional 
hukum.

Maka, di sini, tak terelakkan lagi hukum 
pun lalu dikonsepkan secara sosiologik se-
bagai suatu gejala empirik yang dapat diamati 

Soetandyo Wignjosoebroto
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di dalam kehidupan. Hukum tidak lagi 
dikonsepkan secara filosofik-moral sebagai 
norma ius constituendeum atau law as what 
ought to be, dan tidak pula secara positivistik 
sebagai norma ius constitutum atau law as 
what it is in the books, melainkan secara 
empirik sebagai law as what it is (functioning) 
in society.  Dikonsepkan sebagai gejala empirik 
yang teramati di alam pengalaman itu, hukum 
jelas kalau tidak lagi dimaknakan sebagai 
norma-norma yang eksis secara eksklusif di 
dalam suatu sistem legitimasi yang formal.  Dari 
segi substansinya, kini hukum terlihat sebagai 
suatu kekuatan sosial yang empirik wujudnya, 
namun yang terlahir secara sah, dan bekerja – 
dengan hasil yang mungkin saja efektif akan 
tetapi mungkin pula tidak – untuk memola  
perilaku-perilaku aktual warga masyarakat.  
Sementara itu, dari segi stukturnya, hukum 
kini terlihat sebagai suatu institusi peradilan 
yang kerjanya mentransformasi masukan-
masukan (tegasnya materi hukum in abstracto, 
yaitu produk sistem politik) menjadi keluaran-
keluaran (tegasnya keputusan-keputusan 
in concreto), yang dengan cara demikian 
mencoba mempengaruhi dan mengarahkan 
bentuk serta proses interaksi sosial yang 
berlangsung di dalam masyarakat (tentu saja 
dengan memperhitungkan pengaruh faktor-
faktor lain non-hukum yang juga bekerja di 
dalam masyarakat).

Karena dikonsepkan sebagai gejala yang 
berada dan bergerak atau beroperasi di dun-
ia empirik, hukum – baik sebagai substansi 

kekuatan sosial maupun sebagai struktur in-
stitusi pembuat keputusan in concreto yang 
berkekuasaan – dari perspektif ini kini hukum 
akan menampakkan diri sebagai fakta alami 
yang tentunya akan tunduk kepada keajegan-
keajegan (regularities, nomos) atau keseraga-
man-keseragaman (uniformities) yang sesung-
guhnya tak selamanya bersifat mutlak melaink-
an selalu berkemungkinan untuk bervariasi.  
Dengan demikian, menurut konsepnya, hukum 
akan dapat diamati, namun sebagai variabel.  
Kalau demikian halnya, hukum yang dikonsep-
kan secara sosiologik ini akan dapat dijadikan 
objek penelitian yang dikerjakan secara sain-
tifik, non-doktrinal, dan tidak akan lagi dijadi-
kan “sekadar” objek penggarapan-penggara-
pan untuk menyusun sistem normatif yang ko-
heren belaka (atas dasar prosedur logika yang 
deduktif semata-mata, dengan premis-premis 
yang diperoleh dari bahan-bahannya (yang 
primer atau yang sekunder) atau dari sumber-
sumbernya di ranah normatif (baik yang formil 
maupun yang materiil).  Perubahan konsep 
hukum – dari konsep positivistik ke konsep 
empirik-sosiologik – ini tak pelak akan menim-
bulkan konsekuensi metodologik yang cukup 
jauh juga, yaitu digunakannya metode saintifik 
untuk pengkajian dan penelitiannya.

Adapun ciri metode yang saintifik ini 
tampak jelas pertama-tama pada peran logika 
induksi yang amat mengedepan untuk me-
nemukan asas-asas umum (relative uniformi-
ties in the empirical world) dan teori-teori (baik 
yang miniatur atau yang middle range maupun 

“...dari segi stukturnya, hukum kini terlihat sebagai suatu 
institusi peradilan yang kerjanya mentransformasi masukan-
masukan (tegasnya materi hukum in abstracto, yaitu produk 
sistem politik) menjadi keluaran-keluaran (tegasnya keputusan-
keputusan in concreto), yang dengan cara demikian mencoba 
mempengaruhi dan mengarahkan bentuk serta proses interaksi 
sosial yang berlangsung di dalam masyarakat (tentu saja dengan 
memperhitungkan pengaruh faktor-faktor lain non-hukum yang 
juga bekerja di dalam masyarakat)”
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yang grand) melalui silogisma-silogisma juga, 
ialah silogisma induksi.  Dalam silogisma in-
duksi ini, proposisi-proposisi antesedennya 
(yang disebut premisa-premisa) selalu berupa 
hasil pengamatan yang diverifikasi.  Di sinilah 
letak bedanya dengan model penelitian doktri-
nal yang dikerjakan oleh para filosof-moralis 
ataupun teoretisi positivis untuk menemukan 
putusan-putusan atas dasar norma-norma 
perundang-undangan atau asas-asasnya yang 
umum (yang disebut doktrin). Penelitian-pe-
nelitian doktrinal selalu bertolak secara de-
duktif dari norma-norma yang kebenarannya 
bernilai formal, dan tidak – seperti dalam pe-
nelitian-penelitian nondoktrinal tatkala men-
deduksikan simpulan hipotetik – berasal dari 
hasil pengamatan yang kebenaran materialnya 
selalu dipersoalkan dan karenanya selalu di-
cek.  Kedua, karena menggunakan silogisma 
induksi dan memperoleh simpulan-simpulan 
dari suatu proses induksi, simpulan-simpulan 
yang diperoleh sebagai conclusio di dan dari 
dalam silogisma induksi dalam penelitian-pe-
nelitian nondoktrinal itu selalulah berupa dis-
kripsi atau eksplanasi tentang ada-tidaknya 
hubungan (entah kausal atau entah korelatif) 
antara berbagai variabel sosial-hukum.

 Ilustrasi berikut ini dapatlah dikemuka-
kan untuk menggambarkan perbedaan an-
cangan antara metode doktrinal yang normatif-
normologik pada silogisma deduktif itu dengan 
metode nondoktrinal yang empirik-nomologik 
pada silogisma yang induktif.  Dengan metode 
yang normologik-deduktif itu, bertolak dari 
premis ‘peradilan harus cepat dan murah’ 
(bunyi pasal 14 UU Pokok Kehakiman), orang 
akan menyimpulkan bahwa ‘peradilan dalam 
perkara warisanpun di mana-mana di Indonesia 
ini akan berlangsung cepat dan murah’. Namun, 
dengan metode yang nomologik-induktif, orang 
akan menemukan simpulan hubungan kausal 
antara kecepatan proses peradilan itu dengan 
gejala-gejala lain di dalam masyarakat, yang 
mungkin sekali lain dengan apa yang telah 
disimpulkan lewat proses deduksi di muka.  
Sebagai contoh:  Apabila di alam amatan ‘besar 
(atau kecil)nya jumlah harta warisan yang 

dipersengketakan di muka pengadilan’ selalu 
berseiring atau selalu diikuti oleh fakta ‘cepat 
(atau lambat)nya penyelesaian perkara warisan 
itu), maka dengan mengamati frekuensi 
keseiringan itu di berbagai situasi dapatlah 
disimpulkan bahwa ada ‘hubungan antara 
jumlah harta warisan yang dipertaruhkan 
dengan kecepatan pengadilan menyelesaikan 
perkara itu’. Dikatakan bahwa makin besar 
jumlah harta warisan yang dipertaruhkan akan 
makin bersegera pula persidangan menyudahi 
perkaranya; dan sebaliknya, makin kecil jumlah 
harta warisan yang dipertaruhkan akan makin 
lamban pula persidangan mengakhiri perkara 
itu.

Hasil penelitian yang nondoktrinal ini 
jelas kalau bukan berupa imperativa (yang 
tentu saja bersifat formal pula).  Penelitian-
penelitian nondoktrinal yang sosial dan empirik 
atas hukum akan menghasilkan teori-teori 
tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam 
masyarakat, berikut perubahan-perubahan 
yang terjadi dalam proses-proses perubahan 
sosial.  Teori-teori ini dikembangkan dari hasil-
hasil penelitian  yang  beruanglingkup  luas,  
makro, dan umumnya juga amat kuantitatif 
untuk mengelola data yang amat massal, 
terorganisasi dalam suatu gugus yang disebut 
the social theories of law.  Seluruh hasil kajian 
disistematisasikan ke dalam suatu cabang 
kajian khusus yang terkateorikan tidak hanya 
sebagai cabang kajian ilmu-ilmu sosial akan 
tetapi juga tengah diperjuangkan agar boleh 
juga diaku dan diakui sebagai bagian dari 
kajian ilmu hukum (dalam arti dan batasannya 
yang luas dan luwes), disebut dengan nama 
kajian Law in Society (atau kalau di Amerika 
Serikat lebih dikenal dengan nama Law 
and Society). Penelitian-penelitian empirik 
cabang kajian ini lazim disebut socio-legal 
research, yang pada hakikatnya -- seperti telah 
disebutkan berulangkali di muka -- merupakan 
bagian dari penelitian sosial.  Di sini metode 
penelitian yang konvensional, seperti yang 
banyak dipraktekkan di berbagai cabang ilmu 
pengetahuan, mulai dari yang fisika dan ilmu 
hayat, akan banyak dirujuk.  (***)         
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1

Walau sama-sama merupakan kajian 
interdisiplin, tapi socio-legal studies 
berbeda dari sosiologi hukum 

(sociology of law). Socio-legal studies adalah 
sebuah titik temu metodologis (bangunan 
teori, ideologi, dan metode argumentasi) 
dari berbagai kajian humaniora tentang atau 
terhadap hukum. Di dalamnya ada sosiologi 
hukum, antropologi hukum, filsafat hukum, 
sejarah hukum, linguistik hukum, geografi 
hukum, pluralisme hukum, teori diskursus 
hukum, kajian gender dan seksualitas terhadap 
hukum, film dan hukum, seni dan hukum, sastra 
dan hukum, dan lain sebagainya.  Sementara 
sosiologi hukum adalah kajian sosiologi ter-
hadap hukum.2 

Mengacu kepada pendapat Banakar dan 
Travers, socio-legal studies bisa dikatakan 
sebagai sebuah ruang atau perspektif yang 
mempertemukan berbagai disiplin pengkaji 
hukum.3 Di dalamnya berbagai metode, teori 
dan ideologi keilmuan dari berbagai disiplin 
itu dilibatkan dalam jalinan disiplin-disiplin, 
seperti, geografi sosial, studi gender, dan teori 
diskursus terhadap sejumlah hukum positif, 
yang dapat menghasilkan sebuah kajian 
interdisiplin (socio-legal studies) tentang hu-
bungan antara hukum dan perempuan. Kajian 
interdisiplin ini dapat merumuskan berbagai 
permasalahan yang tak dapat dirumuskan oleh 

1  Donny Danardono adalah pengajar Filsafat Hukum, Hu-
kum dan Gender, dan Filsafat Ruang di Fakultas Hukum 
dan PMLP (Program Magister Lingkungan dan Perkotaan) 
Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

2  Dermot Feenan, “Foreward: Socio-Legal Studies and the 
Humanities”, International Journal of Law in Context (tan-
pa tahun), h. 236.

3  Reza Banakar and Max Travers, 2005, “Law, Sociology and 
Method” dalam Theory and Method in Socio-Legal Re-
search, Reza Banakar and Max Travers (eds.),  Oxford and 
Portland Oregon, Hart Publishing, h. 18.

Metode, Teori dan Ideologi dalam Studi 
Perempuan Interdisiplin terhadap Hukum

Donny Danardono1

kajian monodisiplin tentang hukum, misalnya: 
bagaimana hukum membatasi dan/atau mem-
perluas ruang gerak perempuan, mengapa 
untuk membela diri secara hukum perempuan 
korban diskriminasi gender perlu membentuk 
ruang-ruang hukum khusus (LBH Perempuan 
dan Perlindungan Perempuan dan Anak 
sebagai sebuah unit khusus di Kantor Polisi), 
atau bagaimana hukum merupakan sebuah 
diskursus di antara berbagai diskursus sosial 
pembentuk identitas individu dan kelompok?

Makna dan Bentuk Studi Interdisiplin 
terhadap Hukum
Banakar dan Travers tidak menyebutkan apa 
itu studi monodisiplin terhadap hukum. Tapi, 
saya kira yang mereka maksudkan adalah studi 
hukum normatif (studi dogmatisme hukum 
atau positivisme hukum). Dengan mengikuti 
Franz Magnis-Suseno saya menganggap studi 
hukum normatif (studi dogmatisme hukum atau 
positivisme hukum) penting bagi para penegak 
hukum, khususnya hakim, dan bagi kepastian 
hukum. Menurut Franz Magnis, seorang pe-
nganut positivisme hukum tidak dengan 
sendirinya anti pada moralitas (keadilan). 
Yang mereka tolak adalah penegakan hukum 
yang digantungkan pada moralitas.4 

Namun pembelaan terhadap penting 
dan perlunya teori positivisme hukum itu 
tak membuat Franz Magnis buta terhadap 
kelemahan teori positivisme hukum, yakni 
teori ini mudah dimanfaatkan oleh rezim yang 
otoriter untuk memasukkan kepentingannya 
dalam undang-undang. Hitler, Suharto dan 
rezim kapitalisme global telah dan tengah 

4  Franz Magnis-Suseno, 1994, Etika Politik: Prinsip-Prinsip 
Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta, PT Gramedia 
Pustaka Utama, h. 102.
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melakukan hal ini. Karena itu, menurut Franz 
Magnis, seorang hakim saat memeriksa 
perkara tidak mungkin tidak akan menilai 
(menafsirkan) kaitan antara quaestio facti (apa 
yang terjadi) dan quaestio iuris (bagaimana 
harus dinilai), terutama ketika ia meragukan 
kewajaran suatu norma hukum.5 

Pendapat ini mengingatkan saya pada 
argumentasi Jürgen Habermas, seorang filsuf 
terakhir mazhab Frankfurt, tentang perlunya 
seorang hakim, dalam proses ajudikasi, meng-
kaitkan penafsiran konstruktifnya (seperti yang 
diusulkan oleh Ronald Dworkin) atas perkara 
yang sedang ia periksa dengan diskusi publik 
tentang perkara dan dasar hukum perkara itu. 
Ini adalah bentuk penerapan teori komunikasi 
untuk mengatasi kelemahan dan sekaligus 
menggabungkan kekuatan teori hukum kodrat 
dan positivisme hukum.6

Argumentasi Franz Magnis-Suseno dan 
Jürgen Habermas ini adalah untuk menunjukkan 
bahwa kajian interdisiplin―misalnya socio-
legal studies―bukanlah kajian yang anti 

5  Ibid., h. 107.
6  Jürgen Habermas, 1996, Between Facts and Norms: Con-

tribution to a Discourse Theory of Law and Democracy, 
Cambridge,  The MIT Press, h. 223.

terhadap atau akan menyingkirkan studi hukum 
normatif (kajian hukum dogmatis, positivisme 
hukum). Socio-legal studies, seperti yang juga 
dikatakan oleh Banakar dan Travers, justru 
mau menunjukkan pentingnya metode hukum 
tradisional, keterbatasannya, dan sekaligus 
melampauinya. Jadi, studi interdisiplin terhadap 
hukum (socio-legal studies) diperlukan, seperti 
yang saya sampaikan di bagian awal, untuk 
merumuskan berbagai pertanyaan, metode dan 
teori baru tentang hukum yang punya dampak 
pada realitas individual dan sosial, berbagai 
pertanyaan, metode dan teori yang tak dapat 
dirumuskan oleh studi hukum normatif.

Namun demikian Banakar dan Travers 
menganggap tak mungkin membakukan pe-
nger tian dan metode studi interdisiplin. 
Pem bakuan ini hanya akan menghasilkan 
studi monodisiplin baru. Ketakmungkinan 
pembakuan definisi interdisiplin itu disebabkan 
setiap peneliti menggunakan metode inter-
disiplin dengan motivasi dan tujuan yang 
berbeda-beda dan dengan demikian juga 
menggunakan metode dan teori dari berbagai 
disiplin dalam kadar yang berbeda-beda.

Metode, Teori dan Ideologi dalam Kajian 
Interdisiplin: Socio-Legal Studies
Argumentasi Franz Magnis-Suseno dan Jürgen 
Habermas tentang teori komunikasi sebagai 
strategi mengkaitkan teori hukum kodrat dan 
positivisme hukum itu secara tak langsung 
menunjukkan betapa teori komunikasi me-
rupakan sebuah bangunan metodologi (rasio-
nalitas argumentasi) yang dengan demikian 
sekaligus mengandung teori, ideologi keilmuan 
dan metode untuk menghasilkan kebenaran 
epistemologis tertentu.

Epistemologi teori komunikasi dalam 
disiplin hukum adalah, seperti yang dikatakan 
oleh Habermas, kebenaran hukum tak bisa 
dihasilkan secara sendirian oleh subjek ter-
tentu, misalnya hakim, dengan mendasarkan 
pada asas-asas hukum tertentu saja, tapi harus 
mengkaitkannya dengan pengetahuan para 
subjek hukum tentang hukum dan perkara 
yang sedang diperiksa itu. Untuk itu dalam 

Donny Danardono
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memeriksa sebuah perkara, hakim bukan 
hanya harus memperhatikan pendapat publik 
di media massa, ia juga perlu mempertahankan 
argumentasi ajudikasinya di media massa. 
Teori komunikasi hukum merupakan sebuah 
epistemologi yang mengkaitkan praktik hukum 
dengan demokrasi. Teori komunikasi hukum ini 
akan menunda (bukan menyingkirkan) studi 
hukum tradisional (teori hukum dogmatis) 
sebagai studi yang esoteris dan solipsistis, 
yakni dengan menjadikan pengetahuan 
hakim berdasarkan asas-asas hukum tertentu 
bukan sebagai pengetahuan yang paling 
benar. Pengetahuan hakim itu masih harus 
dipertaruhkan dalam debat publik.

Sebagai sebuah epistemologi, teori ko-
munikasi pun memiliki keyakinan ideologis 
berupa anggapan bahwa kebenaran tidak 
dimunculkan oleh otoritas tertentu, tidak di-
turunkan dari ajaran filosofi tertentu, tapi 
diturunkan dari komunikasi publik. Komunikasi 
juga merupakan sebuah metode untuk me-
rumuskan dan meretas masalah bersama 
subjek-subjek yang terkait. Perumusan 
dan penyelesaian masalah tidak dilakukan 
oleh subjek tertentu berdasarkan otoritas 
akademik atau politik yang ia punyai. Dalam 
sebuah epistemologi (disiplin pengetahuan), 
metode bukan sekedar persoalan teknis, tapi 
senantiasa terkait dengan teori. Tentang hal ini 
Banakar dan Travers menulis. 

“Methods are not simply techniques that can be 
used in obtaining facts about the social world, 
but are always use as part of a commitment 
to a theoretical perspective, even if this is not 
discussed explicitly in a research project”.7

Karena itu sebagai sebuah perspektif 
interdisiplin dalam studi hukum, socio-legal 
studies bukan sekedar merupakan gabungan 
berbagai disiplin―geografi sosial, studi 
gender atau teori diskursus hukum―tanpa 
mempedulikan ideologi keilmuan yang ada 
di balik teori-teori itu. Seorang peneliti harus 
memiliki aliran ideologi tertentu yang ia 
pungut dari berbagai ideologi yang ada atau 

7  Banakar and Travers, op.cit. h. 19.

yang ia rumuskan sendiri.
 
Metode, Teori dan Ideologi Keilmuan dalam 
Studi Perempuan terhadap Hukum
Studi perempuan bukan sekedar perspektif ak-
ademis mengenai berbagai persoalan perem-
puan dalam masyarakat. Studi perempuan 
merupakan epistemologi yang mengandung 
berbagai konflik ideologi, teori dan metode. 
Karena itu berbagai bentuk diskriminasi sosial 
terhadap perempuan akan ditafsirkan dan di-
atasi secara berbeda oleh Feminisme Liberal, 
Feminisme Radikal (Marxis), Feminisme Kul-
tural, dan Postfeminisme.8 

Feminisme Liberal menganggap perem-
puan sama dengan pria. Keduanya adalah 
makhluk otonom, yakni mampu membuat 
keputusan rasional sendiri tanpa bantuan 
orang atau institusi lain. Diskriminasi terhadap 
perempuan terjadi, karena ada pengingkaran 
terhadap kesamaan itu. Negara harus mem-
berlakukan hukum yang membuat perem-
puan bisa berperan di ruang publik. Affirma-
tive actions―tindakan-tindakan istimewa bagi 
perempuan ―merupakan strategi Feminis Lib-
eral untuk memungkinkan perempuan bekerja 
di ruang publik sama seperti pria. Kesetaraan 
merupakan tujuan yang ingin dibangun dari 
strategi ini.

Feminis Radikal mengkritik Feminis Lib-
eral. Menurut mereka strategi affirmative ac-
tions untuk menyamakan kesempatan dan 
kemampuan perempuan-pria di ruang publik 
yang diusulkan oleh Feminis Liberal itu sebe-
narnya adalah strategi membuat kehidupan 
(nilai-nilai) perempuan dan pria di ruang pub-
lik menjadi sama. Dengan kata lain strategi 
ini adalah penundukkan (pengasimilasian) 
perempuan pada nilai-nilai pria yang lebih 
dulu berlaku di ruang publik. Jadi yang diang-
gap bermasalah adalah perempuan, bukan 
pria dan ruang publik yang telah ditata secara 
patriarki. Feminis Radikal memandang perem-
puan sebagai sebuah kelas yang didominasi 

8  Lihat Patricia A. Cain, 1993, “Feminism and the Limits of 
Equality” dalam D. Kelly Weisberg (ed.), Feminist Legal 
Theory: Foundations, Philadelphia, Temple University 
Press, h. 237-247.
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oleh kelas lain (pria). Kar-
ena itu kesetaraan (equality) 
antara pria dan perempuan 
hanya mungkin diwujudkan 
bila perbedaan (differences) 
itu diakui. Persoalannya 
adalah berbagai perbedaan 
yang baik tersebut telah 
dikonstruksikan sedemikian 
rupa, sehingga menimbulkan 
ketidaksetaraan (inequality) 
yang merugikan perempuan, 
sehingga penyamarataan 
tidak bisa begitu saja diter-
apkan. Maka solusi Feminis 
Radikal adalah ruang publik 
yang patriarkis itu harus di-
tata ulang dengan menyerta-
kan perempuan.

Feminis Kultural juga mendasarkan 
teorinya pada anggapan tentang perbedaan 
biologis dan kultural antara perempuan 
dan pria. Namun ―berbeda dari Feminis 
Radikal yang menganggap patriarki sebagai 
pengkonstruksi perbedaan gender tersebut 
dan karenanya negatif ―mereka menganggap 
perbedaan ini baik dan perlu. Menurut 
mereka kategori/konsep “perempuan” hasil 
rumusan pria sebenarnya tidak terlalu keliru. 
Masalahnya adalah tujuan pria merumuskan itu 
untuk menganggap diri lebih baik dan unggul. 
Menurut Carol Gilligan perbedaan pengalaman 
hidup perempuan dan pria ini telah membuat 
perempuan punya “suara yang berbeda 
(different voice)”, dan dengan demikian juga 
punya kemampuan yang berbeda. Maka, me-
nurut Gilligan, teori-teori kebudayaan,  moral 
dan hukum hanya akan menjadi teori-teori 
feminis bila mampu menonjolkan “suara yang 
berbeda” ini. Perubahan masyarakat harus di 
dasarkan pada pandangan tentang perbedaan 
budaya kedua jenis kelamin tersebut, sebuah 
perbedaan yang dapat menjamin kesetaraan. 
Para pemikir hukum yang beraliran Feminisme 
Kultural menganggap teori dan norma hukum 
patut didasarkan pada asumsi tentang setiap 
individu sebagai makhluk yang secara esensial 

berbeda, namun mempunyai 
keterkaitan satu dengan yang 
lain. 

Feminis Postmodern 
me nolak ide tentang kebe-
naran sejati-utuh (unitary 
truth) dan realitas objektif. 
Bagi mereka keduanya tak 
lebih dari kategori-kategori. 
Sebagai kategori keduanya 
hanya ada bila dikonstruk-
sikan secara sosial. Karena 
itu berbagai kategori, sep-
erti kebenaran, objektivitas, 
realitas, gender, kesetaraan 
dan bahkan emansipasi juga 
merupakan konstruksi sosial. 
Menurut Feminis Postmodern, 
manusia memang tak dapat 

bebas dari berbagai kategori tersebut, namun 
manusia harus mewaspadai dampaknya, yaitu 
mereduksi kemanusiaan berdasarkan katego-
ri-kategori tersebut. Untuk itulah Feminisme 
Postmodern menawarkan strategi dekonstruk-
si. Melalui dekonstruksi akan diketahui bahwa 
berbagai kategori tersebut hanya mungkin ter-
wujud, karena disusun dalam kata-kata yang 
dipasangkan secara berlawanan dan hierarkis 
(oposisi-biner). Misalnya, sebagai sebuah kat-
egori, ke-pria-an tak pernah dapat dipahami 
pada dirinya sendiri, tapi harus dipasangkan 
secara oposisional dan hierarkis dengan istilah 
lawannya, yakni ke-perempuan-an. Itu sebab-
nya pria dianggap lebih baik atau unggul dari-
pada perempuan. Dekonstruksi akan menya-
darkan seseorang, bahwa tak ada realitas yang 
bisa hadir tanpa bahasa, dan bahwa semua 
hal―termasuk kategori pria dan perempuan-
hanya mungkin ada karena telah dikonstruksi-
kan melalui bahasa yang oposisi-biner. 

Sampai di sini, mungkin bisa dibayangkan 
bahwa keempat feminisme itu merupakan 
empat epistemologi yang berbeda dalam hal 
teori, ideologi keilmuan dan metode. Oleh 
karena itu kajian interdisiplin, misalnya, 
antara “geografi sosial―feminisme―hukum” 
tidak dengan sendirinya bisa merumuskan 

“Sebagai sebuah 
epistemologi, teori 

komunikasi pun 
memiliki keyakinan 

ideologis berupa 
anggapan bahwa 
kebenaran tidak 

dimunculkan oleh 
otoritas tertentu, 
tidak diturunkan 

dari ajaran filosofi 
tertentu, tapi 

diturunkan dari 
komunikasi”
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permasalahan yang baru, metode penelitian 
yang baru dan teori yang baru tanpa 
memperhatikan ideologi-ideologi dalam 
feminisme dan juga dalam geografi sosial itu. 
Dalam hal ini, socio-legal studies berupaya 
untuk mengolah karakteristik epistemologi 
seperti yang dimaksud.

Penutup
Dalam hal tertentu socio-legal studies sama 
dengan critical legal studies (CLS), yaitu sama-
sama merupakan perspektif interdisiplin da-
lam mengkaji hukum. Perbedaannya adalah 
CLS, terutama yang berideologi neo-Marxisme, 
cenderung anti terhadap teori hukum dogma-
tik (teori hukum normatif, positivisme hukum). 
Socio-legal studies justru dimunculkan sebagai 
titik temu berbagai bentuk kajian interdisiplin 
terhadap hukum hanya untuk makin memung-

kinkan melihat posisi hukum dalam konteks 
sosial yang lebih luas. Dan dengan demikian 
socio-legal studies merasa yakin bisa meru-
muskan permasalahan hukum secara baru, 
teori hukum baru dan metode penelitian hu-
kum baru.

Namun demikian seorang pengguna socio-
legal studies tak cukup hanya menggabungkan 
berbagai disiplin keilmuan untuk mengkaji 
hukum. Mereka juga harus memperhatikan 
aspek ideologi dan perdebatan ideologis dalam 
setiap disiplin itu. Seorang pengguna socio-
legal studies harus entah menjadi seorang 
marxis, neo-marxis, post-marxis, liberalis, 
atau post-modern. Hanya dengan cara ini ia 
tak akan menjadikan teori dan metode sebagai 
sekedar alat analisa, tapi sebagai sebuah alat 
yang memiliki jiwa dan kepedulian sosial yang 
unik. 

“...keempat feminisme (Liberal, Radikal, Kultural, dan Postmodern) 
itu merupakan empat epistemologi yang berbeda dalam hal teori, 
ideologi keilmuan dan metode. Oleh karena itu kajian interdisiplin, 
misalnya, antara “geografi sosial―feminisme―hukum” tidak 
dengan sendirinya bisa merumuskan permasalahan yang 
baru, metode penelitian yang baru dan teori yang baru tanpa 
memperhatikan ideologi-ideologi dalam feminisme dan juga 
dalam geografi sosial itu. Dalam hal ini, socio-legal studies 
berupaya untuk mengolah karakteristik epistemologi seperti 
yang dimaksud.”
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1∗

1. Mengapa Good Governance? 

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia 
hari ini sungguh problematis. Sejak 
reformasi bergulir, jumlah kelembagaan 

negara yang dibentuk baru mencapai lebih dari 
70 lembaga, baik di bawah pilar kekuasaan 
eksekutif maupun kekuasaan yudisial. De-
mokrasi berjalan secara prosedural dan 
sarat dengan politik representasi liberal 
pemilu, tanpa sanggup mengidentifikasi ke-
perluan mendasar bagi kesejahteraan sosial. 
Desentralisasi melahirkan penyebaran korupsi, 
dengan elite-elite lokalnya yang merampok 
sumberdaya alam dengan ditopang oleh 
kebijakan dikriminatif, represif, dan kekuatan 
aliansi politik-ekonomi yang dominan. 
Hak asasi manusia, sekalipun di awal telah 
melengkapi suasana konstitusionalisme UUD 
RI 1945, dalam prakteknya diseleksi untuk 
menuruti kebutuhan liberalisasi pasar, dan 
pelanggaran masih terus terjadi. 

Salah satu wacana yang paling atraktif, 
ofensif, dan pada akhirnya terformalisasi 
dalam wacana hukum ketatanegaraan adalah 
good governance. Ia hadir seperti mitos, yang 
begitu gampang dipercaya baik oleh pengambil 
dan pelaksana kebijakan, kaum intelektual 
dan celakanya, sebagian besar rakyat. Rasa 
penasaran inilah yang menggerakkan, 
apa yang sebenarnya ‘good’ dalam ‘good 
governance’, dan mengapa? Apa hukum berikut 
institusi [hukum] yang dipergunakan untuk 
mentransmisikan wacana itu? Apakah ia juga 

1  Epistema Institute, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universi-
tas Airlangga, PhD Researcher, Faculteit der Rechtsgeleed-
heid, Universiteit Leiden . Email: herlambangperdana@
yahoo.com. Tulisan ini pula diterbitkan dalam versi jurnal, 
“Jurnal Hukum dan Peradilan”, Mahkamah Agung Repu-
blik Indonesia, Volume 2 No. 1 Tahun 2013. 
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Refleksi dalam Penelitian Socio-Legal

Herlambang P. Wiratraman1

memperbincangkan atau mengupayakan per-
lindungan dan pemenuhan HAM, ataukah tidak? 
Bilamana good governance kuat ditancapkan, 
mengapa situasi yang disebut di muka masih 
saja kerap terjadi?   

Penasaran kian bertambah tatkala Rival 
Gulam Ahmad, menghadiahi sebuah buku 
yang ditulis Rita Abrahamsen.2 Buku yang 
berangkat dari studi di empat negara Afrika 
itu menginspirasi untuk mengontekstualisasi 
dalam konteks Indonesia, dan mempertegas 
keterkaitannya dengan hukum.3  

2. Socio-Legal: Awal Ketertarikan 
Menyadari sedari awal, kajian hukum 
perundang-undangan tidaklah cukup men-
jawab pertanyaan tersebut, maka tampak 
tidak mungkin untuk tidak mendayagunakan 
disiplin ilmu lain untuk memahami hukum 
dan penegakannya. Sekalipun demikian, pe-
nelusuran dalam rangka penelitian good 
governance setidaknya dilandasi atas tiga hal: 
Pertama, pertanyaan itu sendiri kunci yang 
mengarahkan pada metodologi yang lebih 
presisi. Kedua, menempatkan kajian socio-legal 
menjadikan lebih memungkinkan menjangkau 
segala disiplin ilmu, memberdayakan segala 
teori sosial (politik dan ekonomi) untuk 
membedahnya, sekaligus mendapatkan ar-
gumentasi yang lebih melegakan. Ketiga, 
dibuat dalam kerangka tesis master program 
HAM dan Pembangunan Sosial, sehingga jelas 
tak memungkinkan studi hukum doktrinal 

2  Abrahamsen, Rita (2000) Disciplining Democracy: Devel-
opment Discourse and Good Governance in Africa. New 
York : Zed Books.

3 Keterkaitan dengan hukum ini yang kurang mendapat per-
hatian dalam studi Abrahamsen (2000). 
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semata.4 Salah satu objek yang hendak dikaji 
adalah isu legal reform dalam kerangka good 
governance di Indonesia, dengan pemilihan 
isu legal reform yang berkaitan dengan isu hak 
buruh (ketenagakerjaan).

3. Membongkar Mitos 
Dengan mudah kita menyaksikan atau men-
dengar dari dekat bahasa santun nan elok ‘good 
governance’, tetapi dengan sangat gampang 
pula di sekitar kita terlihat centang perenang 
terjadi korupsi sistematik, legalisasi suap 
antar lembaga kekuasaan, pelanggaran hak 
asasi manusia dan kebijakan imperial lainnya. 
Sepertinya, beda tipis antara apa yang disebut 
dengan ’good’ (baik) dengan ’bad’ (buruk) atau 
‘poor’ (miskin) dalam tata kelola pemerintahan, 
karena keduanya berjalan seiring bak lintasan 
rel kereta yang didisain kuat menancap dengan 
‘bantalan’ teori dan mistifikasi kekuasaan, 
yang keluar masuk stasiun mengangkut (baca: 
memperdagangkan) penumpang sebanyak-
banyaknya. Persis seperti good governance 
yang diinjeksikan dari negara satu ke negara 
lain yang menebarkan pengaruh tentang 

4  Untuk alasan ketiga ini, saya harus berterima kasih ke-
pada Prof Soetandyo Wignyosoebroto, yang merekomen-
dasikan ambil program master di Mahidol University, yang 
dibilangnya saat itu sebagai “menyeberangi ilmu, melinta-
si pengalaman berbeda...”. Sekalipun tak memungkinkan 
sekadar penelitian hukum normatif atau doktrinal, dalam 
proses perumusan penelitian hingga ujian senantiasa me-
libatkan penguji dari Fakultas Hukum.   

kebenaran absolut pengelolaan urusan negara 
(ketatanegaraan).    

Mitos good governance ini kian beranak-
pinak dalam sejumlah mitos lainnya yang 
membuat teori-teori yang menopang di 
bawahnya sangatlah absurd, latah dan meng-
gelikan karena telah jauh meninggalkan 
substansi serta paradigma ketatanegaraan. 
Lihat saja, ‘good sustainable development 
governance’ (Partnership Initiatives 2002), 
‘good financial governance’ (Soekarwo 2005), 
‘good environmental governance’ (Wijoyo 
2005: 44), ‘good coastal governance’, dan lain 
sebagainya. Kritik terhadap good governance 
pun bukanlah hal yang baru, karena sudah 
banyak studi atau riset yang dilakukan 
untuk membongkar wacana ini dalam 
berbagai pendekatan, baik itu pendekatan 
politik, ekonomi, sejarah, hukum, sosiologi 
internasional, hubungan internasional dan 
pendekatan disiplin ilmu lainnya (Abrahamsen 
2000; Bello 2002, 2005; Bendana 2004; George 
1995; Parasuraman, et. al. 2004; Pieterse 2004; 
Quadir et al. 2001; Robinson 2004; Selznick 
1969; Gathii 1998; Hosen 2003). 

Bank Dunia merupakan pencetus ga-
gasan yang memperkenalkannya sebagai 
‘program pengelolaan sektor publik’ (public 
sector management program), dalam rangka 
penciptaan ketatapemerintahan yang ba ik 
dalam kerangka persyaratan bantuan pem-

Herlambang P. Wiratraman
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bangunan (World Bank 1983: 46). Good 
governance dalam konteks ini merupakan 
suara pembangunan. Dalam konteks Asia, 
proyek-proyek good governance sesungguhnya 
telah lama diperkenalkan ke sejumlah negara, 
utamanya ke negara-negara yang memiliki 
ketergantungan atas bantuan hutang luar 
negeri. Proyek tersebut sama sekali tidak 
mempedulikan rezim yang berkuasa adalah 
rezim yang koruptif dan diktatorial. Saat 
Soeharto masih berkuasa, proyek-proyek yang 
dikembangkan di Indonesia praktis gagal dan 
tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan 
korupsi yang dilakukan atas bantuan hutang 
luar negeri tersebut diketahui Bank Dunia, 
namun Bank Dunia melakukan pembiaran atas 
hutang-hutang yang dikorupsi tersebut. Inilah 
yang disebut ‘criminal debt’ (hutang kriminal), 
yang ironisnya harus dibayar oleh rakyat 
dan dibebankan pada generasi bangsa pasca 
Soeharto (Winters 1999; 2002).

Tekanan Bank Dunia dalam urusan 
pembaruan ketatapemerintahan disuntikkan 
lebih dalam setelah terjadinya krisis finansial 
di Asia di paruh akhir 1990an. Praktek dan 
justifikasi Bank Dunia melalui diagnosa 
antara ketatapemerintahan yang ‘buruk 
dan baik’ menjadi wacana utama dalam 
mempengaruhi faktor-faktor kegagalan dalam 
konteks krisis tersebut. Dan seiring bersama 
dengan gerakan reformasi yang dilakukan 
oleh mahasiswa tahun 1998, seolah proponen 
neo-liberal diberi ‘pintu masuk’ untuk kembali 
menanamkan proyek-proyeknya (juga melalui 
utang) kepada pemerintah. Ratusan juta 
dolar dikucurkan untuk pemerintah dalam 
membiayai pembaruan kebijakan dan institusi 
politik, hukum dan ekonomi, sehingga tak 
terelakkan bahwa good governance menjadi 
arus utama pembaruan birokrasi dan hukum 
sebagai penopang proyek ketatapemerintahan 
tersebut. 

Desentralisasi yang terjadi di awal 
reformasi telah memuluskan dan menyuburkan 
wacana good governance, karena ia menjadi se-
suatu yang seksi, segar, populer, dan diucapkan 

secara berulangkali baik oleh pejabat tinggi 
hingga level yang paling rendah di daerah. Tak 
terkecuali, agenda-agenda gerakan akademisi 
dan organisasi non-pemerintahan menjadi 
ikut pula termoderasi dan mempercayai good 
governance sebagai obat mujarab bagi tatanan 
birokrasi politik-ekonomi Indonesia. Mengapa 
transmisi wacana good governance tersebut 
demikian kuat diusung oleh Bank Dunia dan 
kemudian ditransplantasikan dengan rapi oleh 
agen-agen negara maupun non-negara? 

Sejumlah dokumen Bank Dunia telah 
mem perlihatkan bahwa pendekatan yang 
digunakan oleh Bank Dunia, khususnya dalam 
me negaskan isu-isu penting akuntabilitas dalam 
good governance, sesungguhnya ditujukan 
dalam rangka mengupayakan pembaharuan 
untuk stabilitas politik dan pembangunan 
ekonomi yang diperlukan dalam proses 
liberalisasi pasar. Konsep politik ekonomi yang 
demikian sesungguhnya berfokus pada model 
demokrasi liberal dan liberalisasi ekonomi, 
dan good governance-nya pun merupakan 
model neo-liberal, yakni ‘good governance free 
market assistance’ (Wiratraman 2006). 

Watak neo-liberalisme good governance 
dapat dilihat dari sasaran-sasarannya yang 
senantiasa berpusat pada efisiensi pengelolaan 
sumberdaya dan menopang pasar bebas. 
Elemen-elemen kuncinya adalah akuntabilitas, 
rule of law, transparan, dan partisipasi. 
Sungguh, elemen-elemen ini juga menjadi 
kebutuhan masyarakat Indonesia di tengah 
euforia reformasi, namun elemen kunci tersebut 
sebenarnya menyimpan rencana besar untuk 
melucuti peran-peran negara di sektor publik 
dan menggantikannya dengan peran dominan 
swasta atau privat. Urusan perlindungan hak-
hak asasi manusia misalnya, bukanlah urusan 
yang penting dalam skema good governance 
ini. A contrario, berarti, good governance yang 
demikian hanya akan menempatkan posisi 
pasar secara dominan, dan urusan-urusan 
publik yang dimaksudkan pun telah diseleksi 
(baca: dipangkas) berbasiskan iklim liberalisasi 
pasar.  
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4. Good Governance dan HAM: Inkoheren 
plus Subordinasi

Dalam riset disimpulkan bahwa good 
governance tak ubahnya semacam teknologi 
peluruhan kedaultan rakyat. Selain bentuknya 
yang imperatif dan penuh dengan mitos 
‘kebaikan’, good governance juga menggunakan 
teknologi yang dalam prakteknya justru 
mengsubordinasi atau bahkan bertentangan 
dengan upaya pemajuan, perlindungan dan 
pemenuhan hak asasi manusia.

Bagaimana teknologi ini bekerja dan 
berpengaruh dalam mensubordinasi hak-hak 
asasi manusia? Pertama, munculnya good 
governance tidak terpisahkan dengan tekanan 
untuk liberalisasi pasar dalam bentuknya yang 
lebih santun. Good governance pun sekarang 
lebih tampil dalam diskursus hak asasi manusia, 
namun terseleksi dan mengharuskan ramah 
terhadap pasar (market friendly human rights 
paradigm). Apa Yang kita saksikan sekarang 
ini, good governance sebagai teknologi yang 
mendisiplinkan demokrasi melalui kerangka 
hukum untuk pembangunan. Uniknya, 
teknologi dipergunakan secara latah baik bagi 
kalangan pemerintahan itu sendiri maupun 
di luar pemerintahan, seperti organisasi non-
pemerintah, pusat studi kampus, jurnalis dan 
kelompok-kelompok masyarakat lainnya. 
Mungkin tidak sedikit akademisi dan pusat-
pusat studi di perguruan tinggi yang penuh 
dengan kesadaran mentransmisikan gagasan 
neo-liberalisme ketatanegaraan melalui good 
governance. Namun dari perspektif Derrida 
tentang ’difference’, good governance yang 
dilanggamkan oleh sejumlah pihak nampak 
seragam, tetapi agenda-agenda secara 
substansi dibaliknya sungguh berbeda, baik 
secara historis, konseptual, prinsip, dan narasi-
narasinya. Tentunya, ketika memperbincangkan 
konsepsi dominan, wacana Bank Dunialah 
yang paling kuat dan berpengaruh untuk 
lebih bisa menancap pada disain kebijakan 
pemerintahan, termasuk pembaruan hukum 
dalam konteks ketatanegaraan.

Kedua, teknologi yang digunakan untuk 
mentransmisikan good governance juga 

mendasarkan pada strategi mistifikasi ke-
kuatan-kekuatan yang sebenarnya tidak 
berimbang. Bank Dunia tidak bekerja sendiri 
di Indonesia, ia melibatkan pekerja-pekerja 
wacana yang memuluskan proyek-proyek 
pembaruan. Mistifikasi wacana dan mesin 
institusional merupakan teknologi rasional 
yang secara sistematik memproduksi konsep 
‘kebenaran dan pengetahuan good governance’, 
merupakan cara menghaluskan penindasan 
neoliberal. Yang ketiga, teknologi perundangan 
yang dibingkai dalam wacana good 
governance, dengan menggunakan doktrin 
rule of law sebagai prasyarat pembangunan 
ekonomi, dipergunakan untuk membenarkan 
imperialisme pasar dengan promosi prinsip-
prinsip liberalisasi pasar yang jauh lebih 
kuat dibandingkan perlindungan bagi rakyat 
miskin.

Inilah yang publik percayai tentang 
kebaikan-kebaikan dalam good governance, 
yakni ‘good for governing neoliberal per-
formance.’  Bila secara sistematik dilakukan 
dengan teknologi pembenaran melalui pem-
baruan peraturan perundang-undangan, maka 
telah terang bahwa good governance yang sangat 
menekankan proseduralisme melahirkan 
proses-proses pelanggaran hak asasi manusia 
yang difasilitasi oleh hukum yang ada atau 
dibentuknya (legalized violations of human 
rights). Good governance sebagai teknologi 
neoliberal telah benar-benar rapi disiapkan 
untuk meluruhkan kedaulatan rakyat melalui 
pintu pembaruan ketatanegaraan Indonesia.

5. Penjelasan Socio-Legal, Rengkuhan 
‘Kenikmatan’  

Melalui studi socio-legal, memang terjelas-
kan bahwa telah terjadi perubahan yang cu-
kup banyak termasuk lompatan-lompatan 
pembentukan dan kerja kelembagaan negara 
yang kian melengkapi percaturan politik ken-
egaraan Indonesia. Dari sudut pandang politi-
cal economy of law, nampak bahwa bagi Bank 
Dunia, hukum dan implementasinya dilihat se-
bagai faktor-faktor penting untuk memperkuat 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 
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Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan 
sistem pasar bebas, salah satu elemen prinsip 
good governance adalah ‘legal framework for 
development’ (kerangka perundang-undangan 
untuk pembangunan) (World Bank 1992). 
Dalam kerangka perundangan yang demikian, 
rule of law adalah konsep utama yang secara 
instrumental dan substansial penting, karena 
ia mengkonsentrasikan pada keadilan (justice), 
kejujuran (fairness) dan kebebasan (liberty). 
Bank Dunia menegaskan suatu sistem hukum 
yang ‘fair’, yang kondusif untuk menyeimbang-
kan pembangunan (World Bank 1992: 29-30). 
Ini sebabnya, tidak terlampau mengejutkan, 
perspektif Bank Dunia dalam good governance 
terkait utamanya dengan kebutuhan-kebutu-
han perundangan bagi aktor-aktor komersial 
dalam pasar (LCHR 1993: 53). 

Pendapat cukup kritis dilontarkan dalam 
menganalisis hubungan antara rule of law dan 
kerangka perundangan untuk pembangunan 
dibawah agenda agenda good governance 
telah ditulis oleh Tsuma (1999). Menurutnya, 
Bank Dunia memulai mengarahkan proyek 
pembaruan hukum dalam 1990an ketika 
good governance menjadi bagian dari agenda 
pembangunan (World Bank 1992; 1995a). Di 
sini, Bank Dunia meletakkan doktrin rule of law 
sebagai suatu prasyarat untuk pembangunan 
ekonomi. Tetapi bila dilihat lebih jauh, 
perspektif rule of law dengan memperkuat 
prosedural dan institusional semata, dalam 
rangka menjamin stabilitas dan predikbilitas 
yang menjadi elemen mendasar suatu iklim 
usaha, adalah suatu perspektif yang lebih 

dipengaruhi oleh model Weberian dalam 
hukum. Weber (1978: 24-26) mengidentifikasi 
empat jalan dalam orientasi aksi sosial: rasional 
secara instrumen, rasional nilai, memiliki 
daya pengaruh, dan tradisional. Ia telah 
mengargumentasikan bahwa prediktabilitas 
dan perhitungan dalam sistem perundangan 
adalah penting bagi pembangunan kapitalis. 
Maka, rule of law sebagai prasyarat untuk 
liberalisme kapital adalah konversi segala 
bentuk produksi – buruh, tanah dan modal – 
ke dalam komoditas-komoditas yang memiliki 
nilai daya tukar mereka dalam pasar (Tshuma 
1999: 85). Dalam hal ini, konversi kapitalistik 
berarti proses transformasi ke dalam ko-
moditas-komoditas yang menggunakan ke-
kuatan paksa negara untuk merampas hak-hak 
rakyat dalam jumlah besar.

Dalam konteks Indonesia, tekanan desain 
ketatanegaraan neoliberal sangat jelas terlihat 
ketika upaya pembaruan hukum tidak mele-
takkan arah perubahannya pada sistem yang 
lebih berkeadilan bagi rakyat banyak, melain-
kan lebih menuruti kepentingan atau selera 
pasar dalam penciptaan iklim usaha. Dalam 
soal pembaruan kelembagaan negara, hal ini 
bisa dicontohkan pada pembentukan institusi 
peradilan khusus bagi buruh melalui UU No. 2 
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial (PPHI). Pembentukan 
mekanisme peradilan baru seperti ini merupa-
kan bagian dari proyek pembaruan peradilan 
(judicial reform) yang disponsori Bank Dunia 
dan bertujuan untuk sekadar meningkatkan 
‘wajah’ perekonomian suatu bangsa.

Dalam konteks Indonesia, tekanan desain ketatanegaraan 
neoliberal sangat jelas terlihat ketika upaya pembaruan hukum 
tidak meletakkan arah perubahannya pada sistem yang lebih 
berkeadilan bagi rakyat banyak, melainkan lebih menuruti 
kepentingan atau selera pasar dalam penciptaan iklim usaha. 
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Proyek pembaruan peradilan dilihat 
sebagai bagian penting upaya membuat sistem 
perundangan di negara berkembang dan 
selatan serta negara dengan ekonomi transisi 
lebih ramah pasar. Dalam implementasinya, 
upaya pembaruan ini dilakukan dengan segala 
bentuk cara mulai dari proses perencanaan 
dan perancangan kebijakan, merevisinya, 
mengajarkannya kepada menteri yang terkait 
dengan hukum dan perundang-undangan dan 
mengajaknya untuk berfikir lebih strategis 
dalam mendorong liberalisasi pasar. Good 
governance dalam konsepnya yang demikian, 
memperlihatkan hubungan sangat erat antara 
upaya-upaya pembaruan hukum (termasuk 
pembaruan peradilan) dengan bagaimana 
menciptakan sistem keuangan yang ‘sehat’ 
bagi parsyarat liberalisasi pasar. Terbentuknya 
Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia, 
sungguh bukan hal yang susah untuk diamati 
sebagai kepentingan neo-liberal yang di-
mainkan Bank Dunia, karena sejak awal Bank 

Dunia telah mendorong negara-negara yang 
berhutang untuk membuat aturan-aturan 
dan mekanisme hukum baru. Sekali lagi, 
good governance lebih bertumpu pada disain 
substantif kerangka hukum untuk (sekadar) 
liberalisasi pasar. Faktanya, justru berbahaya 
dan mensubordinasi hak asasi manusia. 

Dengan hasil penelitian yang demikian, 
tentu terasa ‘kenikmatan’ suatu studi yang 
berada dalam sisi lain suatu mainstream yang 
memandang good governance sebagai suatu 
hal yang baik atau tak bermasalah. Secara 
personal, tak hanya merasakan berada di 
sisi lain, tetapi sekaligus memahami hukum 
dan segala konteks, implementasi, strategi 
transmisi maupun injeksi, serta kontroversi 
dibaliknya. Tentu saja, temuan itu bisa jadi  
tak (mudah) populer di kalangan akademisi 
hukum, tetapi setidaknya, hasil kajian ini 
seolah menjadi ‘catatan kaki’ dari setiap norma, 
kebijakan, ketentuan beserta realitasnya soal 
good governance.    
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1

1. Pendahuluan
Makalah ini disusun untuk membagikan 
pengalaman saya melakukan penelitian terkait 
dengan masalah penguasaan tanah dan sumber 
daya hutan (selanjutnya disebut tenurial 
hutan) dengan menggunakan metode sosio-
legal. Penelitian dimaksud dilakukan pada 
periode 2004-2006 sebagai bahan penyusunan 
disertasi saya di Universitas Leiden dengan 
judul: Forest tenure in Indonesia: the sosio-legal 
challenges of securing communities’ rights.2

Lebih dari itu, saya juga ingin menjelaskan 
bagaimana menjadikan penelitian ini menjadi 
bahan untuk membangun argumentasi dalam 
advokasi kebijakan dan menyediakan konsep 
untuk merumuskan kebijakan baru. 

Untuk seluruh tujuan di atas, saya 
menuliskan makalah ini ke dalam enam 
bagian. Setelah bagian pendahuluan ini maka 
di bagian kedua saya memaparkan cara 
membangun argumentasi yang mendasari 
penelitian saya. Bagian ketiga berisikan tentang 
cara perumusan masalah. Bagian keempat 
membahas secara khusus masalah yang saya 
hadapi ketika mengumpulkan data. Bagian 
kelima menjelaskan bagaimana transformasi 
hasil penelitian ke dalam advokasi kebijakan 
saya lakukan sembari membandingkannya 
dengan upaya yang disebut sebagai pendekatan 
transdisiplin. Terakhir adalah beberapa pe-
tikan pelajaran dari pengalaman melakukan 
penelitian.

1 Direktur Eksekutif Epistema Institute, Ketua Program Studi 
Ilmu Hukum President University, dan koordinator koaliasi 
masyarakat sipil untuk reformasi tenurial lahan dan hu-
tan.

2 Sebagian bab dalam disertasi ini dapat diunduh di tau-
tan berikut: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/ 
1887/16242; versi Bahasa Indonesia akan segera terbit.

Menjadikan Penelitian Sosio-Legal 
Bermakna bagi Advokasi Kebijakan 

Tenurial Kehutanan

Myrna A. Safitri1

2. Membangun Nalar Penelitian untuk 
Masalah Tenurial Hutan 

Dasar dilakukannya penelitian ini terkait 
perkembangan kebijakan dan proyek iklim 
di sektor kehutanan. Wacana dan aksi untuk 
menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) 
terus diperbincangkan dan diperdebatkan 
di tingkat internasional dan nasional. Upaya 
untuk menurunkan akumuluasi emisi 
GRK yang disebabkan oleh deforestasi dan 
degradasi hutan di negara-negara berkembang 
dikenal dengan skema Reducing Emissions 
from Deforestation and Forest Degradation 
(REDD), namun kemudian berubah menjadi 
REDD+ ketika upaya aktif untuk meningkatkan 
cadangan karbon menjadi bagiannya. 

Suatu hal yang menarik bagi saya 
adalah mempertanyakan sejauh mana proyek-
proyek REDD+ dapat memberikan manfaat 
bagi masyarakat. Bagaimana proyek-proyek 
REDD+ dapat mengekspresikan sebuah 
kewajibah etis untuk mencapai keadilan bagi 
masyarakat tersebut, baik dalam aspek sosial 
maupun lingkungan? 

Literatur tentang hukum dan pembangu-
nan kehutanan menyatakan bahwa pada um-
umnya masyarakat tidak mampu memberikan 
kontribusi bagi proyek-proyek perlindungan 
hutan, kecuali jika mereka mendapatkan pen-
gakuan yang membuat hak-hak tenurial hutan 
mereka lebih aman (Wily 2006; Christy, dkk. 
2007; Ellsworth dan White 2004). Ini tentu 
saja berlaku pula bagi proyek-proyek yang tu-
rut menjadi bagian dari kerangka kerja REDD+. 
Dengan penalaran yang sama, REDD+ bisa 
menimbulkan ketidakadilan jika tidak mam-
pu memperkuat hak-hak tenurial hutan dari 
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komunitas-komunitas lokal 
(Cotula dan Mayers 2009: 
Angelsen, dkk. 2009:xii). 
Maka, sangatlah penting 
bagi kebijakan dan hukum 
nasional untuk menjamin 
keamanan tenurial hutan 
itu. 

Dengan adanya legal-
isasi pada akses masyarakat 
terhadap kawasan hutan 
berdasarkan peraturan men-
genai hutan kemasyarakat, 
maka saya memilih mem-
fokuskan diri pada isu hutan 
kemasyarakatan. Sebuah 
Peratuan Menteri Kehu-
tanan terkait REDD menya-
takan bahwa REDD juga 
akan dilakukan di kawasan-
kawasan di mana perizinan 
Hutan Kemasyarakatan telah 
diberikan. 

Penelitian ini saya namakan penelitian 
sosio-legal karena ia mempelajari pertemalian 
faktor-faktor hukum, sosial, dan politik lokal, 
baik yang membuka kesempatan maupun 
yang menghambat pengamanan tenurial hutan 
masyarakat. 

3. Merumuskan Masalah Penelitian  
Penelitian ini menganalisis peraturan per-
undangan tentang Hutan Kemasyarakatan 
secara menyeluruh, dalam artian akan 
memeriksa dimensi-dimensi materi muatan 
dalam peraturan, pembuatan hukum, 
penerapan dan dampak sosial serta respon-
respon yang timbul. Untuk itu, saya membagi 
pertanyaan-pertanyaan penelitian ke dalam 
empat kelompok. 

Kelompok pertama terkait dengan 
isi dan sejarah peraturan perundangan na-
sional, misalnya: Bagaimana pengaturan ten-
tang tenurial hutan negara dan tenurial hutan 
masyarakat diatur dalam peraturan perundan-
gan Indonesia yang ada sekarang ini? Sejauh 
mana peraturan perundangan ini dapat mem-

berikan hak-hak yang terja-
min aman baik bagi negara 
maupun bagi masyarakat? 
Bagaimana kebijakan na-
sional tentang pengelolaan 
hutan berbasis masyarakat 
sudah ditransformasikan 
ke dalam peraturan perun-
dangan? Kelompok kedua 
mengedepankan pelaksan-
aan peraturan perundang-
undangan nasional tentang 
Hutan Kemasyarakatan di 
tingkat provinsi dan kabu-
paten, misalnya: Bagaimana 
peraturan perundangan 
nasional tentang Hutan 
Kemasyarakatan dan ke-
bijakan-kebijakan tentang 
pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat secara umum 

telah ditafsirkan oleh dan di-
laksanakan melalui peraturan 

daerah di Lampung dalam periode 1998–2006? 
Bagaimana undang-undang pemeritahan daer-
ah mempengaruhi peraturan-peraturan daerah 
tersebut? Kelompok pertanyaan ketiga ber-
hubungan dengan norma dan praktik tenurial 
hutan masyarakat, misalnya: Bagaimana sebuah 
kelompok masyarakat di dalam dan sekitar hu-
tan di Lampung mengkonstruksi dan menerap-
kan norma-norma tenurial hutan? Apa ciri-ciri 
pokok dari hak kepemilikan (property rights) di 
dalam sistem tenurial hutan ini? Pertanyaan-
pertanyaan kelompok keempat berurusan 
dengan kemampuan peraturan perundangan 
dan kebijakan Hutan Kemasyarakatan untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, keberlan-
jutan hutan dan menyelesaikan konflik-konflik 
atas hutan. Pertanyaan-pertanyaan peneliti-
annya misalnya adalah: Bagaimana perizinan 
Hutan Kemasyarakatan di tapak-tapak tertentu 
telah mampu menyediakan sebuah kehidupan 
yang lebih baik bagi masyarakat di dalam dan 
sekitar hutan dan sebuah kondisi lingkungan 
yang lebih baik pula dari hutan serta mengu-
rangi konflik atas hutan di tingkat masyarakat? 

Myrna A. Safitri
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Apa saja faktor-faktor dan siapa saja aktor-ak-
tor yang telah berperan memperkuat atau mem-
perlemah keamanan tenurial hutan masyarakat 
di tapak-tapak tersebut?

Penelitian ini tidak mengandaikan 
adanya keseragaman peraturan yang bisa 
menjadi resep umum bagi penyelesaian 
sebuah persoalan kehutanan Indonesia. 
Secara khusus di kawasan-kawasan penuh 
konflik – dan ada banyak yang seperti itu di 
Lampung – sangatlah penting untuk menggali 
keterbatasan-keterbatasan peraturan per-
undangan tentang Hutan Kemasyarakatan 
untuk dapat mengetahui di mana dan kapan 
peraturan perundangan tersebut dapat 
diterapkan dengan baik. Oleh karena itu 
pertanyaan penelitian terakhir adalah: Apa 
saja keterbatasan-keterbatasan peraturan 
perundangan tentang Hutan Kemasyarakatan 
di dalam menyelesaikan konflik-konflik atas 
hutan, jika peraturan perundangan itu harus 
dilaksanakan di kawasan-kawasan di mana ada 
banyak sekali konflik atas tanah?

4. Melakukan Penelitian 
Setelah menjelaskan bagaimana masalah 
dan pertanyaan penelitian dibuat, maka 
pada bagian ini saya menjelaskan bagaimana 
cara saya melakukan penelitian, dilema 
apa yang dihadapi dan bagaimana cara me-
minimalkannya.
(a) Memilih Lampung sebagai lokasi 

penelitian: Pertimbangan praktis dan 
kewajiban moral 

Saya melakukan penelitian lapangan di 
Lampung. Untuk sejumlah alasan, Lampung 
adalah tapak penelitian yang menarik untuk 
mempelajari tenurial hutan dan konteks 
hukum, sosial dan lingkungannya. Kerusakan 
hutan, kemiskinan dan konflik adalah tiga 
masalah utama di Provinsi Lampung. 

Penelitian lapangan saya di Lampung me-
musatkan perhatian pada Desa Langkawana. 
Penelitian lanjutan dilakukan juga di tiga desa 
lainnya, yaitu Gedong Gajah dan Kebagusan 
di Kabupaten Lampung Selatan District 
dan Mataram Raja di Kabupaten Lampung 

Tengah.3
Pemilihan daerah Langkawana di-

dorong oleh pengalaman saya melakukan 
pendampingan masyarakat Langkawana 
sebagai bagian dari program penelitian 
antropologi terapan, yang dilaksanakan 
oleh Program Penelitian dan Pengembangan 
Antropologi Ekologi Universitas Indonesia, 
P3AE-UI, Jakarta. Alasan praktis ini me-
mudahkan saya untuk memperoleh data yang 
terkait dengan masalah penelitian. 

 
(b) Pengumpulan data: Peluang dan 
keterbatasan bagi seorang peneliti-aktivis

Menggabungkan penelitian dan advokasi 
sungguh menarik. Tetapi lebih menarik lagi 
justru mentransformasikan keduanya ke 
dalam kegiatan memfasilitasi masyarakat. 
Kesempatan ini yang saya dapatkan dalam 
penelitian di Langkawana. Sebagai peneliti 
langsung, saya mendapatkan kesempatan 
untuk mendapatkan ‘data tangan pertama’ 
(first-hand data) dengan menyaksikan 
langsung kejadian-kejadian terkini. Penelitian 
juga memanfaatkan bantuan seorang asisten 
peneliti pria dalam memperoleh data yang 
saya inginkan. Survei digunakan secara 
khusus untuk mendukung analisis kualitatif 
tentang distribusi manfaat ekonomi yang 
diperoleh dari hutan setelah penduduk desa 
mendapatkan sebuah pengakuan hukum atas 
tenurial hutan mereka.

Sebagai orang yang pernah terlibat dalam 
fasilitasi masyarakat di Langkawana dan 
advokasi kebijakan, saya sering merasakan 
kesulitan untuk mengatasi hambatan aka-
demis dan jarak terhadap masyarakat. 
Dengan penelitian ini, saya mencoba untuk 
mendapatkan pemahaman kritis tentang 
tindakan-tindakan para aktor dengan me-
nafsirkannya dengan cara sebagaimana 
yang dikatakan oleh Kemmis dan McTaggart 
(2000:587): ‘tindakan atau aksi yang dibentuk 
secara sosial, historis, dan diskursif’.

Pada hal lain, saya mengumpulkan dan 

3  Makalah ini menggunakan nama samaran untuk desa-
desa dan informan demi menghormati privasi mereka.
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menganalisis peraturan-perundang-undangan 
tentang tanah dan pengelolaan sumber daya 
alam dan otonomi daerah di tingkat nasional, 
provinsi, dan kabupaten. Analisis hukum yang 
saya lakukan atas peraturan perundangan ini 
menunjukkan konsistensi dan inkonsistensi 
dari klausul-klausul hukum pada tingkat-ting-
kat legislasi dan regulasi yang berbeda. Begitu 
juga halnya dengan analisis terhadap putusan-
putusan pengadilan terkait. Selama penelitian 
lapangan saya di Lampung, saya mengumpul-
kan data dari lembaga-lembaga pemerintah 
setempat di tingkat provinsi dan kabupaten, 
seperti dokumen-dokumen dan wawancara 
dengan pejabat-pejabat di lembaga tersebut.

Selain wawancara formal dan terencana, 
banyak informasi juga diperoleh selama 
komunikasi pribadi dalam sejumlah kegiatan 
yang tak terencana. Informasi dari para 
penggiat masyarakat sipil di Lampung sangat 
membantu untuk memahami realitas yang 
kompleks dari tenurial hutan dan konflik-
konflik. Informasi tentang perubahan peraturan 
perundangan dan kebijakan di tingkat nasional 
dan daerah saya terima hampir setiap hari 
dari mailing lists dan web-sites. Melakukan 
penelitan lapangan tidaklah cukup bilamana 
mempelajari Lampung dalam konteks sosial 
dan historis yang lebih luas. Studi dokumen 
adalah bagian integral dari penelitian ini.

(c) Memahami situs dan data 
Tinjauan tentang metode dan teknik 

pengumpulan data di atas menunjukkan 
sebuah variasi yang luas. Meskipun penelitian 
saya terpusat pada implementasi peraturan 
perundangan tentang Hutan Kemasyarakatan 
di desa-desa, hal itu tidak berarti saya melulu 
bersandar pada desa-desa sebagai satu-
satunya situs penelitian. Proses pengumpulan 
data sampai tingkat tertentu merupakan 
proses yang siklis ketimbang linear. Saya 
memulainya dengan kerja lapangan lalu 
menulis makalah-makalah dan bab-bab. 
Selama penulisan, pertanyaan-pertanyaan 
sering timbul dan meminta data yang lebih 
lengkap lagi dan analisis yang lebih dalam. 

Ini mengkonfirmasi pernyataan Richardson 
(2009:923) bahwa dalam penelitian kualitatif, 
menulis bukan sekedar ‘kegiatan menyisihkan 
hambatan dan menjawab persoalan pada 
penghujung sebuah proyek penelitian’ me-
lainkan lebih mencerminkan sebuah ‘proses 
belajar untuk mengetahui’ dan ‘sebuah 
metode untuk menemukan dan menganalisis’. 
Dengan demikian data tambahan seringkali 
dikumpulkan ketika sedang menulis.

5. Bergerak ke Ranah Advokasi: Kebutu-
han Pendekatan Transdisiplin 

Pada mulanya, saya memahami studi saya 
sebagai sebuah studi dengan pendekatan 
interdisipliner yang menggunakan dan 
mendialogkan disiplin hukum dengan disiplin 
ilmu sosial yang meliputi antropologi, 
administrasi publik, ekonomi dan politik. 
Namun, kemudian saya menemukan sebuah 
penjelasan lain yang menunjukkan bahwa apa 
yang saya lakukan tersebut lebih tepat disebut 
sebagai pendekatan transdispliner. Nordhal 
dan Koefoed (1978) yang menutip Meeth 
menginspirasi pemahaman saya mengenai 
hal ini.4 Mereka menjelaskan perbedaan dan 
level pemanfaatan disiplin ilmu pada berbagai 
tipologi pendekatan dalam penelitian. Gambar 
1 menunjukkan perbedaan tersebut.

Gambar 1. Hierarki relasi antar disiplin 
Sumber: Nordahl dan Koefoed, www.sefi.be/wp-
content/ abstracts/1065.pdf (diakses 6-7-2012).

4  Penjelasan mengenai pendekatan transdisipliner ini be-
rasal dari artikel saya berjudul “Keniscayaan transdisipli-
naritas dalam studi sosio-legal tentang hutan, hukum dan 
masyarakat”, dalam: Kartodihardjo, H. (ed), 2012.  Kem-
bali ke jalan lurus: Kritik penggunaan ilmu dan praktik ke-
hutanan Indonesia. Bogor: Forci-IPB, hlm. 12-18.
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Pada aras bawah, dinyatakan sebagai 
tingkatan monodisiplin, yaitu upaya memahami 
persoalan yang diisolasi hanya pada satu 
disiplin tertentu (intradisciplinary). Pada lapis 
kedua adalah lintas-disiplin (crossdisciplinary) 
yakni ketika permasalahan dalam satu disiplin 
dilihat dengan perspektif disiplin lainnya, tetapi 
batasan antar disiplin tetap dipertahankan. 
Pada tingkatan ketiga adalah multi-disiplin 
(multidisciplinary) yakni suatu level analisis 
dimana beberapa disiplin digunakan bersama-
sama, dalam posisi setara (juxtaposition of 
discipline) yang masing-masing menawarkan 
analisisnya tetapi tidak ada upaya peng-
integrasian. Setingkat di atasnya adalah 
inter-disiplin (inter-disciplinary) yaitu ketika 
terhadap beberapa disiplin itu diupayaka 
pengintegrasiannya untuk memahami suatu 
perso-alan. Akhirnya adalah tingkatan 
transdisiplin (transdisciplinary). 

Perbedaaan antara pendekatan trans-
disiplin dan inter-disiplin terletak dari cara 
memulai pengintegrasian disiplin-disiplin 
itu. Pada pendekatan inter-disiplin, upaya 
pengintegrasian dilakukan setelah diketahui 
bahwa permasalahan sangat kompleks dan 
tidak mungkin dijelaskan oleh satu disiplin. 
Sementara pada transdisiplin, kesadaran me-
ngintegrasikan itu telah sejak awal dimiliki 
karena sejak dini telah memahami kompleksitas 
permasalahan dalam penelitian (Gambar 2).

Untuk kepentingan advokasi kebijakan, 
saya merasa bahwa pendekatan transdisiplin 
lebih dibutuhkan. Argumen ini didasarkan pada 
alasan yang disampaikan Apgar, Argumedo dan 
Allen (2009:258) bahwa transdisiplinaritas 
mendorong terwujudnya aksi kolektif yang 
partisipatoris. Pada sisi ini, pendekatan 
trans disiplin tidak hanya mengintegrasikan 
berbagai disiplin demi tujuan pengembangan 
ilmu pengetahuan, tetapi meruntuhkan sekat 
teori dan praksis.

Gambar 2. Kesadaran Integrasi dalam Interdisipli-
naritas
Sumber: Nordahl dan Koefoed, www.sefi.be/wp-
content/abstracts/ 1065.pdf (diakses 6-7-2012).

6. Catatan penutup
Pengalaman melakukan penelitian sosio-
legal memberikan saya sejumlah pelajaran. 
Pertama, saya belajar bahwa penelitian ini 
mensyaratkan keterbukaan cara pandang 
terhadap ‘kebenaran’ berbagai disiplin ilmu, 
yakni dengan menggunakan, men-dialog-
kan dan mengintegrasikan berbagai disiplin 
ilmu. Kedua, peneliti perlu luwes untuk 
mengkonstruksikan istilah-istilah kunci, 
serta inovasi untuk membangun konsep-
konsep baru yang sesuai dengan data yang 
ditemukan. Karena itu konstruksi teori yang 
digunakan bukanlah hal yang selesai ketika 
desain penelitian dibuat. Ketiga, pengumpulan 
data adalah proses kreatif yang dinamis. 
Kebutuhan akan data berkembang di lapangan. 
Ini mensyaratkan kesediaan peneliti untuk 
mendayagunakan segala kemampuannya un-
tuk memburu data.

Bagi seorang peneliti-aktivis, diperlukan 
sikap jujur dan rendah hati terhadap data 
yang diperoleh sekalipun tidak sesuai 
dengan misi perubahan yang dibawa seorang 
aktivis. Selain itu diperlukan kemampuan 
untuk menyampaikan apa yang terjadi dan 
disuarakan masyarakat kepada publik dan 
pembuat kebijakan melalui argumentasi yang 
dibangun berbasis pada kepentingan bersama 
(common interests).
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1

Pada kesempatan ini saya akan membagi 
pengalaman menggunakan pendekatan 
socio-legal dalam meneliti penguasaan 

dan pemanfaatan sumberdaya pesisir di Delta 
Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, 
Kalimantan Timur. Sumberdaya pesisir 
dalam hal ini meliputi sumberdaya hutan, 
perikanan, pertambangan minyak dan gas 
serta pertanahan. Pengalaman penelitian 
yang dikemukakan terdiri atas tiga bagian: 
(i) proses merumuskan masalah; (ii) proses 
mengumpulkan data; dan (iii) analisa data. 
Selain akan menggambarkan proses penelitian 
tersebut, saya juga akan menginformasikan 
kedudukan penelitian saya dalam sebuah 
proyek penelitian di mana saya bergabung 
di dalamnya. Sejumlah catatan reflektif dari 
hasil melakukan penelitan tersebut juga akan 
mengisi makalah ini yang ditaruh di bagian 
akhir. 

Organisasi Penelitian
Penelitian doktoral yang saya lakukan 
merupakan bagian dari sebuah proyek 
penilitan yang diberi nama East Kalimantan 
Project (EKP). Proyek penelitian ini melibatkan 
sejumlah post-doc dan PhD researchers baik 
yang berlatarbelakang ilmu eksakta maupun 
ilmu non-eksakta. Peneliti kelompok ilmu 
eksakta memiliki disiplin ilmu biologi, 
geologi, klimatologi dan teknik. Adapun 
peneliti kelompok ilmu non-eksakta memiliki 
disiplin ilmu antropologi dan ilmu hukum. 
Dengan adanya latar belakang keilmuan yang 

1 Penulis adalah anggota Perkumpulan HUMA Indonesia.

beragam, sedari awal proyek penelitian ini 
meniatkan untuk menggunakan pendekatan 
interdisipliner, baik antar disiplin ilmu dalam 
kelompok ilmu eksakta dan non-eksakta 
maupun antara kelompok ilmu eksakta 
dengan kelompok ilmu non-eksakta. Ada 
dua alasan EKP menggunakan pendekatan 
interdisipliner. Pertama, untuk mendapatkan 
gambaran menyeluruh mengenai perubahan 
lingkungan fisik serta kelembagaan sosial 
dan hukum di Delta Mahakam, berikut 
penyebab-penyebabnya. Kedua, agar dapat 
mengusulkan rekomendasi-rekomendasi yang 
bersifat integratif untuk keperluan mendorong 
perubahan. 

Perumusan Masalah Penelitian
Penelitian EKP bermula dari data dan fakta 
mengenai perubahan (baca: kerusakan) 
lingkungan fisik Delta Mahakam dan 
sekitarnya. Parameter utama yang digunakan 
untuk menyimpulkan kerusakan lingkungan 
tersebut adalah deforestasi yang pada saat 
penilitian dimulai tahun 2007 sudah mencapai 
85% dari ± 110.000 ha luas hutan mangrove 
Delta Mahakam. Menurut logika keilmuan, 
deforestasi ini pada akhirnya melahirkan 
kerusakan lanjutan yaitu abrasi, erosi, 
sedimentasi, pencemaran air, naiknya salinitas 
air laut dan penurunan keanekaragaman 
hayati. Kerusakan utama dan ikutan tersebut 
pada gilirannya menyebabkan degradasi, yaitu 
penurunan kemampuan hutan mangrove 
menjalankan sejumlah fungsi alamiahnya. 
Data-data mengenai kerusakan ini didapatkan 
dari berbagai dokumen diantaranya sejumlah 

Penelitian Socio-Legal dalam Studi 
Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengalaman Penelitian di Delta Mahakam, 
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

Rikardo Simarmata1
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laporan penelitian kondisi biofisik Delta 
Mahakam sejak tahun 1980-an sampai 2000-an 
awal. Di samping itu, dari dokumen-dokumen 
yang dibaca juga berisi informasi dan data 
mengenai aktivitas pemanfaatan sumber daya 
alam di Delta Mahakam, kondisi sosio-ekonomi 
dan sosio-budaya para pengguna sumber daya, 
serta bentuk hukum dan kelembagaan. Tersaji 
juga dalam dokumen-dokumen tersebut data-
data mengenai sengketa atau konflik pemilikan 
dan pemanfaatan sumberdaya alam.   

Bagi para peneliti kelompok ilmu eksakta, 
data-data tersebut memancing keinginan 
untuk mengetahui lebih detail bentuk dan 
pola perubahan lingkungan beserta faktor-
faktor penyebabnya. Sementara itu, bagi 
peneliti kelompok ilmu eksakta, data-data di 
atas melahirkan ketertarikan untuk mencari 
tahu penyebab-penyebab perubahan dari 
aspek hukum dan kelembagaan (institution). 
Ketertarikan tersebut distimulus oleh 
pengetahuan akan teori-teori atau konsep 
mengenai kelembagaan yang mewadahi 
hubungan manusia dengan alam. Teori 
dimaksud adalah property rights atau land/
resource tenure. Dengan merujuk pada teori ini, 
penelitian kelompok ilmu sosial (hukum dan 
antropologi) merumuskan anggapan bahwa 
kerusakan lingkungan fisik beserta sengketa 
dan konflik sosial yang berlangsung di Delta 
Mahakam berkaitan dengan pengaturan dan 
kelembagaan mengenai penguasaan dan 

pemanfaatan sumber daya alam (Hanna et al. 
1996; Heltberg 2002; McCarthy 2006). 

Karena penelitian kelompok ilmu non-
eksakta menggunakan pendekatan socio-
legal, maka paradigma yang digunakan bahwa 
pengaturan dan kelembagaan yang dimaksud 
bukan hanya yang berbentuk sebagai gejala 
normatif melainkan juga sebagai gejala empirik. 
Karena itu, hukum dan kelembagaan yang 
mengatur relasi antara pengguna sumberdaya 
alam di Delta Mahakam dengan alam tidak 
dipahami sebagai sebatas seperangkat aturan 
mengenai kepastian hak serta kewenangan 
untuk mengecualikan orang lain yang tidak 
memiliki legitimasi (Bromley 1989), namun 
lebih melihatnya sebagai jariangan relasi sosial 
yang menentukan atau mengontrol siapa yang 
memperoleh akses dan hak atas sumberdaya 
alam (Crocombe 1971; Dekker 2001).

Ada pun rumusan pertanyan-pertanyaan 
penelitian adalah sebagai berikut:

Bagaimana pengaturan mengenai pe-1. 
nguasaan dan pemanfaatan sumber daya 
alam yang terdapat pada level negara 
dan komunitas? Bagaimana sistem 
pengaturan tersebut telah berkembang 
sebelum dan sesudah desentralisasi? 
Mengapa pembuatan dan implementasi 
pengaturan penguasaan dan pemanfaatan 
sumberdaya alam tersebut berlangsung 
dengan cara tertentu dan apa faktor 
ekonomi, sosial dan politik yang 

Rikardo Simarmata
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mempengaruhi?
Seberapa jauh pengaturan mengenai 2. 
penguasaan dan pemanfaatan sumber-
daya telah berkontribusi atau tidak 
berkontribusi pada pengelolaan sumber-
daya berkelanjutan di Delta Mahakam? 
Apa perubahan-perubahan lingkungan 
di Delta Mahakam selama dua dekade 
terakhir dan bagaimana perubahan-
perubahan tersebut telah berdampak 
pada dinamika pemanfaatan sumberdaya 
alam di Delta Mahakam?
Bagaimana pengaturan mengenai pe-3. 
nguasaan dan pemanfaatan sumberdaya 
alam tersebut telah berdampak pada 
perubahan lingkungan dan sebaliknya?
Bagaimana pengaturan penguasaan dan 4. 
pemanfaatan sumberdaya alam tersebut 
bisa diperbaiki sehingga mengarah pada 
pengelolaan sumberdaya alam yang ber-
kelanjutan?

Pengumpulan Data
Sebagai sebuah penelitian socio-legal, pe-
nelitian yang saya lakukan menggunakan 
data-data hukum (baca: teks otoritatif), 
sosial dan fisik secara bersamaan. Data-data 
hukum dan fisik didapatkan lewat metode 
penelusuran dokumen, sedangkan data-
data sosial didapatkan utamanya dengan 
wawancara dan sebagian lewat penelusuran 
dokumen, pengamatan (tidak terlibat) dan 
survei. Survei tersebut sebenarnya dilakukan 
untuk keperluan peneliti post-doc, namun saya 
menggunakan beberapa data-data relevan. 
Jadi, berkenaan dengan metode. 

Dari berbagai metode pengumpulan data, 
wawancara merupakan pengalaman paling 
menarik. Latar belakang saya sebagai mantan 
aktivis LSM serta juga memiliki pengetahuan 
yang memadai mengenai hukum sumberdaya 
alam, sedikit banyak mempengaruhi men-
tal berpikir dan suasana psikologis selama 
melangsungkan wawancara. Ada dua situasi 
yang menarik di sini. Pertama, karena memi-
liki pengetahuan hukum yang relatif lebih baik 
dibandingkan dengan sejumlah orang yang 

diwawancarai (mayoritas birokrat provinsi, 
kabupaten dan kecamatan), dalam sejumlah 
kesempatan saya mengubah peran, dari pe-
neliti ke pelaku advokasi. Misalnya, setelah 
melakukan wawancara beberapa kali dengan 
sejumlah staf Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kutai Kartanegara, saya mengusulkan agar 
mereka mengembangkan hutan kemasyaraka-
tan (HKm) sebagai pilihan kebijakan. Tinda-
kan yang sudah merupakan merupakan aksi 
ini tentu saja sedikit banyak mempengaruhi/
mengintervensi konsep berpikir responden. 
Itu artinya pada kesempatan wawancara beri-
kutnya pendapat mereka bisa jadi sudah men-
gandung sebagian dari konsep berpikir saya 
selaku peneliti. Tindakan mengubah peran ini 
makin menggoda apalagi bila ternyata ketidak-
tahuan piihak-pihak tersebut menyebabkan 
mereka menunda atau tidak memberi akses 
dan hak pada penduduk lokal untuk mengua-
sai atau memanfaatkan sumberdaya alam. 

Kedua, sebagai mantan aktivis LSM, ber-
pikir a priori sering mengintervensi. Misal-
nya berpikir bahwa birokrat lokal yang 
diwawancarai tidak kompeten dan pemburu 
keuntungan pribadi dan kelompoknya. Mental 
berpikir serupa juga muncul saat mewawancarai 
sejumlah broker kasus. Akibatnya ada ke-
tidakmampuan menggambarkan keragaman 
atau kompleksitas atas gejala atau realitas. Hal 
ini menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti 
S2 maupun S3 yang berlatar belakang aktivis.
 
Analisa Data
Sebagai sebuah penelitian interdisipliner, pe-
nelitian ini menggunakan pendekatan dok-
trinal dan non-doktrinal secara bersamaan. 
Berikut gambaran mengenai bagaimana kedua 
pendekatan tersebut digunakan.

Analisa doktriner
Analisa doktriner digunakan untuk dua 

keperluan yaitu, Pertama, menggambarkan 
aturan hukum (peraturan perundangan, 
putusan pengadilan) terhadap isu yang menjadi 
topik penelitian saya. Kedua, seberapa jauh 
aturan hukum tersebut konsisten dan padu 
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satu sama lain sehingga dapat menyediakan 
kepastian dan kesamaan baik bagi pemanfaat 
sumberdaya, institusi pelaksana dan penegak 
hukum. 

Analisa non-doktriner
Analisa non-doktriner dipakai untuk 

mengorganisir dan menganalisa data sehingga 
memberikan gambaran bekerjanya hukum 
yang dalam hal ini adalah: (i) seberapa jauh 
aturan hukum dilaksanakan oleh birokrasi 
lokal; (ii) faktor-faktor utama yang membuat 
birokrasi lokal melaksanakan atau tidak 
melaksanakan aturan hukum, sehingga dapat 
diketahui implementabilitas aturan hukum 
dilihat dari kemampuan kelembagaan hukum 
untuk melaksanakan dan menegakannya; 
dan (iii) interaksi konkrit  antara pemanfaat  
sumberdaya dengan pegawai-pegawai la-
pangan (street-level bureucrats, front line 
officials) yang memecahkan kebuntuan (baca: 
kesenjangan) antara apa yang diatur oleh 
hukum formal dengan apa yang diperlukan 
oleh situasi empirik.

Secara umum, analisis doktriner dan 
non-doktriner di atas digunakan untuk melihat 
efektivitas sistem pengaturan, kelembagaan 
penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam 
di Delta Mahakam. Lalu untuk menunjukkan 
asal-muasal dari masalah ketidakefektivan 
implementasi dan penegakkan hukum yang 
terjadi. Status inkonsistensi dan ketidakpaduan 
sebagai asal dari ketidakefektivan aturan 
hukum tersebut berakar dari sejumlah faktor 
yang ditemukan dari pernyataan sejumlah 
aparatus pelaksana dan penegak hukum. 
Bersama dengan faktor sejarah, ekonomi, 
politik dan administrasi pemerintahan, faktor 
tersebut disebutkan sebagai hal-hal yang 
menyebabkan aparat pelaksana dan penegak 
hukum tidak melaksanakan atau melaksanakan 
aturan hukum di delta Mahakam. Faktor-faktor 
tersebut juga digunakan sebagai argumen 
untuk justru melegitimasi penguasaan dan 
pemanfaatan sumberdaya yang tidak berdasar 
aturan hukum.

Hal lain yang terjadi selama penelitian 

adalah perubahan masalah penelitian dengan 
alasan untuk menyesuaikannya dengan data 
yang dikumpulkan. Perubahan pertanyaan 
juga dilakukan dengan mempertimbangkan 
beberapa hal penting, seperti kesulitan 
penarikan kesimpulan dan implikasi 
metodologis dari sifat pertanyaan preskriptif. 
Dan rumusan akhir pertanyaan penelitian 
disertasi saya menjadi:

Bagaimana pengaturan hukum formal 1. 
mengenai penguasaan dan pengelolaan 
sumber daya pesisir di Delta Mahakam?
Seberapa jauh dan dengan cara bagaimana 2. 
birokrasi lokal melaksanakan aturan 
formal tersebut dan apa faktor-faktor 
utama yang mempengaruhi implementasi 
tersebut?
Bagaimana proses pembuatan sejumlah 3. 
aturan formal tersebut dipengaruhi 
oleh konteks politik dan administrasi 
pemerintahan?

Catatan Reflektif
Mendudukan pendekatan doktrinal dalam •	
penelitian socio-legal:

Seperti sudah disebutkan sebelumnya A. 
bahwa pendekatan doktrinal bisa juga 
digunakan untuk menjelaskan efektivitas 
keberlakukan aturan hukum. Paling tidak 
ada dua syarat bila pendekatan doktriner 
digunakan untuk memeriksa efektivitas 
yaitu: 

Perlu menggunakan analisis doktrinal 1. 
secara ketat, yaitu dengan memeriksa 
konsistensi dan kepaduan dalam 
sistem aturan hukum (dengan antara 
lain mengaplikasi metode penalaran) 
untuk sampai menemukan muatan 
kepastian dan kesamaan yang 
diasumsikan akan berdampak pada 
hasil guna dan daya guna.  
Mencocokan data-data penelitian so-2. 
sial yang menyebut-nyebut mengenai 
kepaduan dan konsistensi sebagai 
faktor yg mempengaruhi implemen-
tasi hukum. Proses pencocokan ini 
dapat juga dikatakan sebagai per-
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temuan antara pendekatan internal 
(baca: peneliti menganggap menjadi 
bagian dari sistem hukum) dengan 
pendekatan eksternal (peneliti ber-
peran sebagai pengamat).

Penelitian saya belum sampai pada tahapan B. 
mengintegrasikan data-data penelitian 
doktrinal dengan data-data penelitian 
sosial. Penelitian saya baru pada tahap 
apa yg umum dilakukan oleh penelitian 
socio-legal yaitu mengkombinasikan data-
data penelitian doktrinal dengan data-
data penelitian sosial. Pengkombinasian 
tersebut dilakukan untuk memeriksa 
bagaimana aturan hukum senyatanya 
berfungsi. Penelitian saya tidak secara 
mendalam memeriksa kompatibilitas 
antara asumsi-asumsi yang terkandung 
dalam asas/prinsip hukum dengan fakta-
fakta sosial dan kemudian mendiskusikan 
asas/prinsip hukum untuk keperluan 
perubahan. Dengan kata lain penelitian 
yang saya lakukan belum menjawab satu 
kebutuhan lain dari studi socio-legal 
yaitu bagaimana membuat aturan hukum 
bisa berfungsi. Seperti saya sebutkan 
sebelumnya hal ini disebabkan oleh 
dihapuskannya pertanyaan yang bersifat 
preskriptif dari penelitian saya. 
Terdapat beberapa gagasan tentang 
karakter preskriptif dalam penelitian 
socio-legal. Salah satunya adalah gagasan 
yang mengangkat isu integrasi antar data 
yang didapatkan dengan menggunakan 
sejumlah disiplin ilmu. Integrasi tersebut 
bisa dilakukan adalah menggunakan 
data-data penelitian sosial untuk 
mendiskusikan asas atau prinsip hukum 
sehingga pendekatan socio-legal tidak 
hanya mengusulkan perubahan pragmatik 
(Campbell&Wiles 1976; Posner 1981). 
Cara ini disebut juga sebagai upaya untuk 
membuat studi hukum doktrinal memiliki 
karakter keilmuan (Scharama 2011) atau 
memunculkan nuansa originalitas dalam 
peneltian hukum (Siems 2008) yaitu 

dengan menjawab pertanyaan bagaimana 
hukum seharusnya (Posner 1981). Ini 
berbeda dengan penelitian hukum yang 
tidak berkarakter keilmuan karena lebih 
menjawab pertanyaan apa hukumnya 
(Smits 2007).
Terkait isu integrasi, terdapat pula 
gagasan yang melihat perlunya mem-
pertahankan karakter preskriptif dalam 
studi socio-legal. Ini berhubungan dengan 
pandangan awal bahwa kajian socio-
legal harus dibedakan dengan kajian-
kajian sosial mengenai hukum seperti 
sosiologi hukum, antropologi hukum 
dan psikologi hukum yang berkarakter 
deskriptif. Kajian socio-legal adalah kajian 
hukum yang meminjam pendekatan 
ilmu-ilmu sosial dengan maksud: (i) 
mampu menggambarkan bagaimana 
hukum senyatanya berfungsi; dan (ii) 
bagaimana hukum bisa berfungsi. Poin 
yang kedua menghendaki kajian socio-
legal pada akhirnya menawarkan formula 
preskriptif, yaitu bagaimana hukum bisa 
berfungsi. 

Penelitian •	 socio-legal bertemakan pe-
ngelolaan sumber daya alam  harus meng-
gunakan data-data penelitian ilmu eksakta 
yang terkadang (menurut pengalaman 
saya) mengejutkan sekaligus menyulitkan. 
Mengejutkan karena data-data penelitian 
ilmu eksakta memiliki kesimpulan berbeda 
dengan pengetahuan yang bahkan hendak 
dijadikan titik berangkat penelitian dok-
trinal dan penelitian sosial. Menyulitkan 
karena: (1) tidak mudah untuk memahami 
istilah dan logika ilmu-ilmu eksakta, dan 
(2) perbedaan cara pandang, ilmu eksakta 
cenderung memperlakukan sesuatu sebagai 
statik dan absolut, sementara pendekatan 
socio-legal (baca: yang tidak positivistik) 
memperlakukan sebagai sesuatu yang di-
na mik dan relatif. Perbedaan paradigma ini 
pada akhirnya menyulitkan untuk membuat 
rekomendasi yang bisa mengakomodir per-
bedaan tersebut. 
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Antusias Peserta Pelatihan 
Metodologi Penelitian Sosio-Legal

Pada bulan April – Juni 2013 ini, Epistema 
Institute dengan didukung beberapa 
lembaga dan Universitas mengadakan 
serangkaian Pelatihan Metodologi 
Penelitian Sosio-Legal. Pelatihan 
Angkatan I diselenggarakan Epistema 
Institute, Asosiasi Filsafat Hukum 
Indonesia (AFHI), Asosasi Sosiologi 
Hukum Indonesia (ASHI), President 
University dan Binus University pada 10 
– 11 April 2013 dan diikuti oleh 35 orang 
dari akademisi dan NGO.

Pada 15 – 16 April 2013 berkat kerjasama 
Epistema Institute, Indonesia Jentera 
School of Law (IJSL) dan Asosiasi Filsafat 
Hukum Indonesia (AFHI), Angkatan II 
pelatihan ini diadakan dengan diikuti 35 
orang dari lembaga negara dan NGO.

Untuk Angkatan III, Pelatihan 
Metodologi Penelitian Sosio-Legal 
diadakan di Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro, Semarang pada 10 – 11 
Mei 2013 dan dihadiri 54 peserta dari 
kalangan akademisi dan NGO di wilayah 
Jawa Tengah dan DI Jogjakarta. Kegiatan 
ini diselenggarakan oleh Epistema 
Institute, Asosiasi Filsafat Hukum 
Indonesia (AFHI), Asosasi Sosiologi 
Hukum Indonesia (ASHI), dan Fakultas 
Hukum Universitas Diponegoro.
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Dan pada 14 – 15 Juni 2013, Epistema Institute dan Pontianak Institute secara khusus mengadakan Pelatihan 
Metodologi Penelitian Sosio-Legal untuk isu Masyarakat Adat dan Agraria. Sebanyak 20 peserta dari kalangan 
mahasiswa dan NGO di Kalimantan Tengah ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Pelatihan ini diadakan untuk menjawab untuk menjawab permasalahan hukum yang kompleks yang memerlukan 
penyelidikan lebih luas dari penelitian hukum dogmatis. Penggunaan berbagai disiplin ilmu lain mau tak mau 
menjadi kebutuhan yang sangat penting, seperti disiplin ilmu social. Metode penelitian ilmu sosial digunakan 
untuk meneliti dimensi empirik dalam permasalahan hukum. Penggunaan metode ilmu sosial itu diyakini tidaklah 
sama dengan metode penelitian hukum.

Penelitian sosio-legal ini bersifat interdisipliner. Narasumber dalam pelatihan ini berasal dari beragam disiplin 
ilmu, seperti Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, Dr. Shidarta, Myrna A. Safitri, PhD, Donny Danardono, S.H., 
M.A, Rikardo Simarmata, Ph.D dan Herlambang P. Wiratraman.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi Filsafat Penelitian Hukum dari Dr. Shidarta, Penelitian Sosial 
Berobjek Hukum dan Metode Penelitian Sosial/Nondoktrinal untuk Mengkaji Hukum  dalam Konsepnya Sebagai 
Realitas Sosial dari Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA. 

Sementara itu, Myrna A. Safitri, PhD, Donny Danardono, S.H., M.A, Rikardo Simarmata, Ph.D dan Herlambang 
P. Wiratraman memaparkan tentang penelitian sosio-legal yang telah dilakukannya. Peserta juga diajak untuk 
berdiskusi dan membedah pengalaman penelitian yang dilakukan oleh para peserta. 

“Pelatihan ini menjadi penting bagi saya, setelah pengalaman praktis di lapangan harus kembali 
“dicuci” agar pilihan mendengarkan “cerita rakyat yang luhur” membongkar paradigma berbagai 
ilmu yang dipelajari di kampus. Pikiran harus kembali “bersih” setelah klaim kebenaran dari negara 
yang membuat kita kembali mempertanyakan “ilmu untuk manusia”. Bukan manusia mengabdi 
untuk hukum. Sebuah slogan yang sering didengung-dengungkan setelah ilmu gagal “memanusiakan 
manusia”. Itulah kesan dari Musri Nauli, salah satu peserta pelatihan yang berasal dari Jambi. [ ]
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Agenda Kegiatan

MENJELANG KONFERENSI AFHI III DI SURABAYA

Pada 27 – 29 Agustus 2013 nanti, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan 
Epistema Institute akan menghelat kegiatan akbar, yakni Konferensi Nasional Filsafat Hukum.

Konferensi Nasional yang ketiga ini mengangkat tema “Melampaui Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori 
Hukum Kodrat”, dengan Pembicara Kunci Ketua Mahkamah Agung RI.

Konferensi Nasional Filsafat Hukum pertama kali diadakan di Bandung pada tahun 2011, dan untuk konferensi 
kedua diadakan di Semarang pada 2012.

Pada Konferensi ketiga ini, akan dibagi dalam 3 panel, yaitu : (1) Pemikiran Positivisme dan Teori Hukum Kodrat: 
Kritik dan Perdebatan yang melampauinya, (2) Positivisme, Hukum Kodrat dan Berbagai Perspektif lain dalam 
Pembentukan Hukum, (3) Menyeimbangkan Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penegakan Hukum: Sejumlah 
Tantangan dan Harapan. 

Pada Panel 1 akan mengkaji secara kritis pemikiran filsuf atau pemikir hukum yang menyeimbangkan kaitan antara 
bentuk dan isi hukum, termasuk kritik terhadap positivisme hukum dan teori hukum kodrat, atau kritisisme hukum 
yang lain. Di Panel 2 akan didiskusikan mengenai proses pembentukan hukum yang menekankan keseimbangan 
aspek bentuk dan isi hukum berdasarkan perspektif Pluralisme Hukum, Socio-Legal Studies, Geography of 
Law dan perspektif-perspektif hukum yang lain. Dan di Panel 3 akan mengkaji proses penegakan hukum yang 
menekankan keseimbangan aspek bentuk dan isi hukum berdasarkan perspektif Pluralisme Hukum, Socio-Legal 
Studies, Geography of Law dan perspektif-perspektif hukum yang lain.

Untuk sesi Pleno akan dibagi dalam 2 pleno, yaitu (1) Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat: Kepastian 
Hukum dan Keadilan, dengan narasumber Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M dan Dr. Shidarta, 
S.H., M.Hum, dan (2) Bahasa, Positivisme Hukum dan Keadilan dengan narasumber Dr. Karlina Supelli dan Donny 
Danardono, S.H., M.A.

Saat ini telah terpilih 98 panelis yang akan mengisi ke dalam 3 panel tersebut. Selanjutnya para panelis harus 
mengirimkan makalah lengkap paling lambat 15 Agustus 2013. Untuk registrasi awal ditutup pada 30 Juni 2013 
dan registrasi periode II diakhiri pada 25 Agustus 2013.

Informasi lengkap mengenai kegiatan ini dapat dibuka di www.afhi.epistema.or.id 
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Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa 
metode penelitian hukum doktrinal, 
dogmatik atau normative (research 

of law) merupakan metode penelitian yang 
dipandang paling sesuai dengan tujuan hukum, 
dan metode paling penting dalam arus utama 
disiplin hukum. Namun banyak pula ahli dan 
praktisi hukum yang menilai metode tersebut 
terlalu sempit, menjadi terlalu rigid dan kaku, 
formalistic, close-minded dan melemahkan 
daya Kritis para akademisi dan praktisi hukum. 
Keinginan untuk menyerap hukum yang hidup 
atau kebutuhan untuk mengkritisi peraturan 
perundang-undangan tak mungkin berjalan 
apabila penelitian dan penalaran hukum 
diberlakukan sekadar mengikuti sistem logika 
tertutup.

Di tengah perubahan-perubahan trans-
formatif yang cukup 
pesat, menjadi sulit bagi 
hukum (positf) untuk 
dapat berfungsi efektif 
dalam menata kehidu-
pan jika hukum masih 
bersifat tertutup seperti 
sebelumnya. 

Menurut Shidarta, 
interaksi disiplin hukum 
dengan disiplin non hu-
kum paling mungkin 
dilakukan pada teori 
hukum, karena teori 
hukum bersifat interdi-

Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum

sipliner, sehingga terletak “pintu masuk” un-
tuk menjalin kerjasama dengan ilmu-ilmu lain 
disiplin ilmu hukum. Pengkajian teori hukum 
membutuhkan kerja sama tak hanya dnegan 
ilmu empiris hukum seperti antropologi, sosi-
ologi, dll tetapi juga dengan ilmu empiris lain 
seperti bahasa.

Kritik terhadap produksi pengetahuan 
monodisipliner atau disiplin tunggal dan 
kebutuhan akan produksi pengetahuan non 
disipliner telah melahirkan beberapa konsep 
mengenai produksi pengethuan, di antara 
cross-disipliner, multidisipliner, interdisipliner, 
transdisipliner dll. 

Sementara itu, Lyall melihat bahwa 
penelitian disipliner dan interdisipliner saling 
melengkapi. Penelitian berbasis disiplin 
menyediakan seperangkat penting standar 
atau cara terkait dengan framing, penggunaan 
teori kunci dan metode. Namun model kajian 
dan analisis interdisipliner lebih mampu 
menjawab persoalan yang kompleks.

Lyall juga berpendapat bahwa penelitian 
interdisipliner itu ada 2, yaitu penelitian yang 
berorientasi akademis dan berorientasi pada 
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masalah. Keduanya memiliki 
tujuan, metode dan hasil yang 
berbeda.

Dalam buku ini, Penu-
lis membuat perbandingan 
antara penelitian cross  di-
sipliner, multidisipliner dan 
interdisipliner dalam konteks 
penelitian hukum. Perbandin-
gan ini dibuat karena ketigan-
ya merupakan sifat penelitian 
yang paling banyak ditemukan 
dalam penelitian yang meli-
batkan lebih dari satu disiplin 
ilmu.

Pada penelitian cross 
disipliner, peneliti hanya 
meminjam metode dan teori 
dai disiplin ilmu lain, khususnya ilmu social. 
Sementara pada penelitian multidisipliner 
tentang ilmu hukum, peneliti disiplin ilmu 
hukum dan ilmu social bersepakat meneliti 
suatu topic yangmenjadi isu bersama dalam 
proses penelitian terpisah. Komunikasi 
dan integrasi dilakukan hanya terbatas dan 
sifatnya hanya komparasi saja. Kesimpulan 
akhir penelitian bersifat saling menguatkan 

ataumembantah analisis 
disiplin ilmu lain. 

Dan untuk penelitian in-
terdisipliner tentang hukum, 
baik disiplin ilmu hukum 
ataupun ilmu sosial, mereka 
terlibat dalam komunikasi 
dan integrasi sejak awal pe-
nyusunan  desain penelitian. 
Mereka tak hanya sekedar 
meminjam metode dari di-
siplin ilmu lain, tetapi benar-
benar terjadi integrasi dari 
beberapa disiplin ilmu men-
jadi satu analisis dan erspek-
tif baru dalam melihat suatu 
masalah.

Penulis buku ini tidak 
memiliki latar belakang pendidikan formal 
di disiplin hukum, sehingga buku ini bisa 
dikatakan sebagai perspektif eksternal disiplin 
hukum.

Oleh penulis, buku ini dijadikan sebagai 
upaya untuk memperkenalkan dan memperka-
ya wacana mengenai penelitian interdisipliner 
tentang hukum di Indonesia, khususnya bagi 
mahasiswa dan peneliti di daerah.

Di tengah peruba-
h a n - p e r u b a h a n 
transformatif yang 
cukup pesat, men-
jadi sulit bagi hu-
kum (positf) untuk 
dapat berfungsi 
efektif dalam me-
nata kehidupan jika 
hukum masih bersi-
fat tertutup seperti 
sebelumnya. 




