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I. Latar Belakang 

 

Banyak pihak mempertanyakan kontribusi pendidikan hukum di Indonesia di 

tengah karut marut pengaturan norma dan penegakan hukum pasca reformasi. 

Sebagai sumber utama penyuplai sumber daya manusia di bidang hukum, civitas 

pendidikan hukum dianggap gagap dan menikmati status quo mereka dibalik 

menara gading yang semakin elit pasca menikmati dana pendidikan yang cukup 

besar dari. 

Tantangan untuk melakukan penyadaran akan peran penting pendidikan 

hukum, harus dimulai dari penyebaran gagasan yang progresif di kalangan 

pengajarnya. Hukum yang dipahami sebagai ilmu “sui generis’’ nampaknya harus 

menjadi menjadi bahan gugatan di tengah fenomena hukum yang kian akut. Riset-

riset yang dikerjakan oleh ribuan akademisi hukum Indonesia tidak banyak 

berpengaruh dalam menjawab tantangan pembangunan Negara hukum yang sejak 

lama dicita-citakan.  

Kajian interdisipliner hukum sebetulnya bukanlah hal yang baru di 

Indonesia, perdebatan pemberlakuan hukum Adat yang dimotori oleh Van 

Vollenhoven menjadi bukti bahwa pertarungan ide tentang isu hukum positive telah 

ada bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. 

Kajian sosio legal sebagai kajian hukum interdisipliner dilakukan dengan 

cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum, termasuk 

diantaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan 

hukum, studi ilmu politik peradilan, dan ilmu perbandingan, dengan mengupas dan 

menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah, karena praktis 

untuk memahami situasi kompleksnya maka studi normatif dilakukan terlebih 

dahulu, sehingga untuk kemudian dibongkar habis sisi lain dari teks-teks, norma, 

dan kerja-kerja doktrinal hukum yang selanjutnya studi dengan pendekatan 

doktrinal itu dirasakan tidak memberikan kepuasan, terutama menjawab konteks 



keadilan yang lebih susbtantif dan lebih diterima oleh publik. (Bedner et all (ed.) 

2012: vi dalam Herlambang, 2013)  

Interdisipliner yang demikian sesungguhnya memberikan peluang 

(ketimbang membacanya sebagai ‘bahaya’) bagi kalangan penstudi hukum termasuk 

dalam pendidikan tinggi hukum, terutama merefleksikan konteks negara hukum 

Indonesia hari ini yang menghadapkan realitas begitu banyak pelanggaran hak 

asasi manusia, lemahnya penegakan hukum, arah kebijakan dan politik hukum 

yang kian berkiblat pada pasar, serta sistematiknya korupsi di sejumlah lembaga 

Negara. (Herlambang, 2013) 

Oleh karenanya Pusat Pengembangan Studi Sosio Legal Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya bersama dengan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia dan 

Epistema Institute bermaksud untuk mengadakan pelatihan penelitian sosio legal 

bagi kalangan peneliti hukum yang rencananya akan diselenggarakan di kota 

Malang. 

 

II. Tujuan Pelatihan  

 

 Memperdalam perbedaan filosofi dan metode penelitian hukum dan penelitian 

ilmu sosial tentang hukum; 

 Membahas penelitian sosio-legal sebagai penelitian interdisipliner; 

 Mendiskusikan pengalaman penelitian sosio-legal dalam berbagai aspek dan 

tujuan akademik; 

 Membangun jaringan peminat studi sosio-legal. 

 

III. Materi Pelatihan  

 

 Disiplin ilmu hukum dan metode penelitian hukum 

 Studi ilmu sosial tentang hukum: Varian dan implikasi metodologisnya 

 Studi sosio-legal sebagai studi interdisipliner 

 Pendekatan transdisiplin dalam advokasi berbasis studi sosio-legal  

 Menerapkan Kajian Sosio-Legal dalam isu Hukum Tata Negara dan Hak Asasi 

Manusia 

 Menerapkan Kajian Sosio-Legal dalam isu Penegakan Hukum 

 

 



IV. Narasumber 

 

Prof. Dr. B. Arief Sidharta 

Dr. Shidarta 

Myrna A. Safitri, PhD 

Imam Koeswahyono, S.H, M.H 

Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A 

Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH 

 

V. Fasilitator 

 

Myrna A. Safitri, PhD 

Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A 

Joko Purnomo, SIP., MA 

 

VI. Peserta 

 

Pelatihan ini diharapkan diikuti oleh maksimal 20 orang dosen dan atau mahasiswa 

pascasarjana, yang berminat pada pengembangan studi sosio-legal yang mengirimkan 

abstrak penelitian yang telah/sedang/akan dilakukan 

 

VII. Fasilitas 

 

Pelatihan selama 2 (dua) hari ini dikenakan biaya sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus 

Lima Puluh RIbu Rupiah). Peserta memperoleh sertifikat, materi pelatihan, buku-buku 

penelitian sosio-legal dan konsumsi selama pelatihan. Panitia tidak menyedikan 

fasilitas penginapan dan tidak menanggung biaya perjalanan ke/dari tempat pelatihan. 

 

VIII. Tempat pelatihan 

 

Ruang SIdang 2 Lantai 6, FAkultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono, 

169 Malang 

  

 

 



IX. Agenda Pelatihan 

 

Selasa, 18 Februari 2014 

08.00-08.15 Pembukaan PPSL FH UB, Epistema Institute 

08.15-10.00 Disiplin Ilmu Hukum dan 

metode penelitiannya 

Prof. Dr. B. Arief Sidharta 

10.00-10.30 Rehat  

10.30.12.00 Studi Ilmu Sosial tentang 

Hukum: Varian dan implikasi 

metodologisnya 

Imam Koeswahyono, S.H, M.H 

12.00-13.00 Istirahat dan Makan siang  

13.00-14.00 Diskusi kelompok: Berbagi 

pengalaman melakukan 

penelitian hukum dan 

penelitian sosial tentang hokum 

Fasilitator 

14.00-14.30 Rehat  

14.30-16.00 Studi sosio-legal sebagai studi 

interdisipliner 

Dr. Shidarta 

16.00-17.00 Rangkuman materi hari 

pertama dan penugasan pada 

peserta  

Fasilitator 

Rabu, 19 Februari 2014 

08.00-09.30 Menerapkan Kajian Sosio-Legal 

dalam isu Hukum Tata Negara 

dan Hak Asasi Manusia 

Herlambang Perdana, S.H., M.A 

09.30.10.00 Rehat  

10.00-11.30 Pendekatan transdisiplin dalam 

advokasi berbasis studi sosio-

legal  

Dr. Myrna A. Safitri 

11.30-13.00 Menerapkan Kajian Sosio-Legal 

dalam isu Penegakan Hukum 

Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH 

13.00-14.00 Makan siang  

14.00-15.30 Diskusi pembahasan desain 

penelitian peserta 

Narasumber dan fasilitator 

15.30-16.00 Rehat Panitia 

16.00-16.30 Rangkuman materi pelatihan Fasilitator 

16.30-17.00 Penutupan dan pembagian 

sertifikat 

Panitia 



XI. Penutup 

 

Demikian TOR ini kami susun sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan training 

ini. Semoga kegiatan ini dapat diselenggarakan dengan baik dan lancar. 

 

            

         Malang, 24 January 2014 

         Panitia 

 

 

         PPSL – EPISTEMA - AFHI 

 

 

 


