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Abstract 

The nature of research about law in Indonesia is 
determined by the system of legal education applied. The 
system of legal education in Indonesia is characterized by 
two features i.e. legal practice oriented and comprehension 
of positive law. These features become a burden for law 
students. These features also affect the nature of research 
about law in F acuity of Law. Research about law in 
Faculty of Law is undertaken from two perspectives. The 
first perspective is legal research based on the logical 
characteristics of the science of law or jurisprudence. The 
object of this research is norms and principles of 
applicable law. The characteristics of this research are 
prescriptive and practical. The second one is sociological 
research (research about law from social science 
perspective). This research analyses community 's 
responses to the law. These two perspectives often lead to 
confusion in F acuity of Law. The author of this article 
argues that there is a need to renew the understanding of 
research about law from both perspectives proportionally. 
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PENDAHULUAN 

Judul tersebut di atas menuntut penjelasan penelitian hukum 
seperti apa yang tepat untuk Pendidikan Tinggi Hukum. Begitu pula 
pertanyaan bisa dikemukakan apakah penelitian hukum yang saat ini ada 

· sudah sesuai dengan tuntutan sistem Pendidikan Tinggi Hukum? Bisa 
pula judul tersebut menceritakan kenyataan penelitian hukum pada 
Pendidikan Tinggi Hukum saat ini. 

Tulisan ini sesungguhnya merupakan refleksi ataupun basil 
perenungan penulis tentang penelitian hukum pada Fakultas Hukum yang 
dialami sejak penulis menjadi mahasiswa, ketika penulis menjadi 
pengajar Fakultas Hukum hingga penulis menjadi pengajar METODE 
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PENELITIAN HUKUM pada Fakultas Hukum dalam program Strata 1 
tentunya. 

Di era tahun 1970 an hingga akhir tahun 1990 matakuliah 
penelitian hukum di beberapa Fakultas Hukum diajar /diampu oleh 
pengajar metode penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, hal ini 
dibenarkan juga oleh Peter Mahmud yang agaknya ketika bermahasiswa 
ada dikurun waktu tersebut. Pendapatnya tersebut terdapat dalam 
bukunya PENELITIAN HUKUM 1 Memang kemudian bisa diduga 
pengajaran Metode Penelitian dengan Jatar belakang ILMU SOSIAL 
tersebut isi I substansinya bisa dipastikan bermuatan penelitian Sosial 
yang bertumpu pada atau menginduk ke Ilmu Sosial. Bahkan di 
tingkatan Srata 2 yang pemah penulis alami ditahun 1990 an pada 
program Ilmu Hukum terdapat 2 jenis matakuliah Metode Penelitian. 
Yang pertama bersubstansi penelitian Kuantitatif bahkan sangat 
kuantitatifkarena pengajamya dari Fakultas Farmasi (dilengkapi dengan 
matakuliah Statistik pengajamya dari Fakultas Kedokteran). Kemudian 
yang kedua matakuliah Penelitian Hukum bersubtansi penelitian hukum 
sosiologis dengan pengajar dari Fakultas Sosial Politik yang kebetulan 
pengajamya mempunyai Jatar belakang hukum. Memang kemudian 
nuansa kualitatif lebih kental. Kalau boleh dikatakan maka pada saat itu 
Metoda Penelitian tetap bemuansa Ilmu Sosial. Pola ini agaknya 
berlangsung hingga tahun 2000 an bahkan sampai dengan 2004 sekalipun 
kemudian di Strata 2 telah mulai diampu pengajar berlatar belakang Ilmu 
Hukum ( entah sekarang). Bila di Strata 2 mungkin masih hi sa dimengerti 
karena orientasi Strata2 berbeda dengan orientasi Strata 1. Strata 2 lebih 
berorientasi keilmuan. Sementara Strata 1 seharusnya lebih menekankan 
pendidikan vocational. Tetapi benarkah Strata 1 sekarang ini 
menekankan pendidikan vocational? Hikmahanto mengatakan tidak2

• 

Menurutnya orientasi Strata 1 kini mengarah ke keilmuan maupun 
profesi. Alasan Hikmahanto pendidikan strata 1 juga berorientasi profesi 
melihat pada adanya matakuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran 
Hukum (PLKH) yang kemudian oleh beberapa Fakultas Hukum 
dielaborasi menjadi 12 sks dari 6 sks. Menurut penulis malah lebih ke 
keilmuan .tita matakuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum 
tidak mencapai 12 sks. 

Penelitian hukum seperti apa harusnya di Fakultas Hukum 
sebenamya mengikuti sistem pendidikan hukum yang dianut, dia tidak 
bisa berdiri sendiri karena kondisi Indonesia yang sistem pendidikan 

2 

Peter Mahmud Marzuki, 2005, PENELITIAN HUKUM, Kencana, Prenada Media, 
Jakarta, h. 3 
Hikrnahanto, Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia, 2003, 
JENTERA EDISI KHUSUS, Jakarta, h.88 
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hukumnya salah kaprah, itu sebutan Prof Mardjono Reksodipuro3
. 

Karena nu tdealnya dtperkenalkan penehttan hukum yang beronentas1 
pada orientasi pendidikan vocational I pendidikan profesi maupun 
keilmuan, ini langkah kompromi. Hemat penulis ini bijak sekalipun ada 
yang mengklaim harusnya hanya penelitian-penelitian yang membekali 
profesional hukum I praktek hukum. Tidak selayaknya ada klaim 
demikian karena ini mengurangi kualitas intelektual yang mempunyai 
sifat dasar menghormati juga adanya sudut pandang lain terhadap hukum 
terlebih di era sekarang. Tulisan ini hendak membahas tentang: 

1. penelitian hukum pada program Ilmu Hukum Strata 1 yang hingga 
sekarang orientasi Pendidikan Tinggi Hukum belum diubah yaitu 
penguasaan Hukum Positif, Applied Law (penerapan hukum), 
Vocational Education yang bersifat Preskriptif. Orientasi 
demikian bukannya tanpa alasan, sebab pendidikan Hukum strata 
I bertujuan menghasilkan Profesional-Profesional Hukum yang 
hanya bisa dilahirkan oleh ibu yang bernama Fakultas Hukum, 

2. juga Penelitian Hukum yang ada pada Pendidikan Tinggi Hukum 
pada saat ini ataupun yang seharusnya sesuai dengan orientasi 
pendidikan hukum strata I. 

Hal-hal tersebut akan dituangkan dalam dua tahapan pembahasan 
yaitu Pendidikan Tinggi Hukum dan Penelitian Hukum baru 
kemudian Kesimpulan. 

PENDIDIKAN TINGGI HUKUM 

Pendidikan Hukum pada tulisan ini mesti diuraikan dahulu 
sebagai dasar corak penelitian seperti apa di Fakultas Hukum dan 
penelitian apa yang seharusnya dilakukan di Fakultas Hukum. Oleh 
karena suatu model penelitian mengikuti sistem pendidikannya. Begitu 
pula dalam Pendidikan Tinggi Hukum harus dilihat sistem seperti apa 
atau orientasinya kemana maka model penelitiannya akan mengikuti 
sistem pendidikannya. 

Penyebutan Pendidikan Tinggi Hukum dimaksudkan sama 
dengan Pendidikan Hukum. Jika menengok landasan hukum tentang 
Pendidikan Hukum di Indonesia maka nampak telah terjadi beberapa kali 
mengalami perubahan orientasi atas pendidikan hukum yaitu: 

1. SK.MENDIKBUD no 019811972 tentang kurikulum 
minimum pada F akultas Hukum 

2. KEPUTUSAN DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI 
DEPDIKBUD no 30/DJ/Kepll983 tanggal 27 April 1983 ~ 
kurikulum inti~ menitik beratkan pada fungsi pengadilan dan 
pemerintahan. 

Mardjono Reksodipuro, Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalarn Pembaruan Hukum 
Indonesia, 2003, JENTERA EDISI KHUSUS, Jakarta, h. 21-28 
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3. SK.MENDIKBUD no. 171DIOI1993 tangga1 24 Februari 1993 
tentang kurikulum takultas Hukum 

4. SK.MENDIKBUD no 0325/Uil994 berlaku secara Nasional 
tanggal 9 Desember 1994 

5. SK MENDIKBUD No. 232 I U I 2000 tentang Pedoman 
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian 
Hasil Bela jar Mahasiswa, 20 Desember 2000 

Masing-masing peraturan tersebut memiliki orientasi yang 
berbeda-beda dalam Pendidikan Hukum yang menunjukkan adanya 
perubahan orientasi pada setiap periode. Perubahan itu agaknya 
disesuaikan dengan tuntutan yang ada sehingga bisa pula dikatakan 
kurikulum sebagai dasar berpijak Pendidikan Hukum di Perguruan Tinggi 
dibuat se-up to date mungkin atau sebaru mungkin disesuaikan dengan 
perkembangan yang ada. Adapun masing-masing peraturan tersebut di 
atas berbicara tentang sebagai berikut: 

1. SK.MENDIKBUD no 019811972 tentang kurikulum minimum pada 
Fakultas Hukum. 

Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dimulai dengan 
didirikannya Rechtsschoo/ pada tahun 1924 kemudian ditingkatkan 
menjadi Rechtshogeschoo/ pada tahun 1928. Sekolah ini didirikan dimasa 
Pemerintahan Hindia Belanda dengan Jatar belakang minimnya ahli 
hukum bergelar Meester in de Rechten lulusan Universitas Negeri 
Belanda yang mau bekerja di Hindia Belanda. Kurikulum pada 
Pendidikan ini dengan 4 kelompok matakuliah yaitu Ilmu Hukum, Ilmu 
Pendudukung Ilmu Hukum, Bahasa, Penelitian . Dengan porsi matakuliah 
pendukung , bahasa dan penelitian sekitar 50 %. Ini berarti betapa 
pentingnya materi diluar Ilmu Hukum. Kemudian terjadi perubahan di 
tahun 1972 namun perubahan di tahun ini tidak terlalu signifikan dengan 
orientasi sebelumnya. Perubahan itu tertuang dalam SK.MENDIKBUD 
no 019811972 dengan nama Kuriku/um Minimum tetapi masih 
berorientasi 

1 
pada kurikulum Rechtshogeschool dengan pembatasan 

pengambilan matakuliah dan ditambahkan matakuliah KKN, Pendidikan 
Hukum Klinis untuk mengakomodasi praktek Hukum (legal practis) 
dalam rangka peningkatan ketrampilan hukum bagi Iulusan Fakultas 
Hukum sehingga Lababoratorium Hukum mulai dikenalkan atau masuk 
kurikulum disekitar tahun 1976 dan dimulailah diperkenalkan moot trial 
dan atau moot court. 
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2. KEPUTUSAN DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI DEPDIKBUD 
no 30/DJ/Kep/19~3 tanggal 27 Apnl 1983 yang menitik beratkan pada 
fungsi pengadilan dan pemerintahan 

Gagasan yang kemudian dituangkan dalam surat keputusan 
tersebut dimulai tahun 1982 dengan pola Kurikulum Inti . Dengan 
kurikulum demikian terdapat perubahan yang signifikan dalam orientasi 
Pendidikan Hukum di negeri ini yaitu sistem kredit semester, mahasiswa 
dapat menentukan pilihan dan porsi dalam mengambil matakuliah 
Kurikulumnya berstruktur: MKDU, MKDK, MKK dengan komponen 
perkuliahan terdiri dari doktrin, hukum positif dan kasus .Memang 
perubahan ini dikritik karena apa yang diperoleh mahasiswa menjadi 
tidak bulat I keseluruhan, sumir dan perlu perubahan mental set dosen 
dalam pengajaran dan mahasiswa dalam pembelajaran 

3. SK.MENDIKBUD no. 17 I D I 0 I 1993 tanggal 24 Februari 1993 
tentang kurikulum Fakultas Hukum diperbaharui dengan 
SK.MENDIKBUD no 0325/UI1994 tentang Kurikulum Fakultas Hukum 
dengan pola Pendidikan dengan Kurikulum Inti. 

Dengan SK MENDIKBUD no. 17 tahun 1993 ini terdapat 
perubahan sungguh besar dalam sistem belajar dan pembelajaran di 
Pendidikan Tinggi Hukum jika dibandingkan dengan ketentuan 
sebelumnya. Ketentuan sebelumnya menuai berbagai kritik, meragukan 
kesiapan dosen dan mahasisa dalam proses pendidikan, maka kemudian 
dilakukan perubahan lagi di tahun 1993 dengan dikeluarkan 
SK.MENDIKBUD no. 17/DI0/1993 tanggal 24 Februari 1993 yang 
diubah dengan SK.MENDIKBUD no 0325/U/1994 berlaku secara 
nasional tanggal 9 Desember 1994 . Perubahan itu bermaksud untuk 
mengadakan reorientasi dalam pendidikan Hukum. Perubahan ini 
dilakukan karena banyaknya keluhan pengguna lulusan Fakultas Hukum 
terhadap lulusan Fakultas Hukum yang tidak siap pakai dan tidak 
menjawab kebutuhan pasar . 

Untuk menjawabnya kemudian dilansir matakuliah Pendidikan 
dan Latihan Kemahairan Hukum sejak itu. Arah pendidikan hukum 
kemudian juga untuk kebutuhan publik tanpa meninggalkan aspek 
akademiknya. Mulai periode ini kurikulum di Fakultas Hukum tidak lagi 
bertumpu pada teori tetapi juga aspek praktek dalam rangka professional 

' school yang dicita-citakan Mochtar Kusuma Atmadja. Dengan 
Professional School ini diharapkan Fakultas Hukum sebagai dapur 
penyiapan lulusan yang berkarir di bidang hukum. Untuk itu dalam 
rangka mendekatkan dengan praktek hukum (menerapkan hukum dalam 
masalah konkrit) Fakultas-Fakultas Hukum didorong untuk mempunyai 
Laboratorium Hukum sebagai unit sumber daya dasar untuk 
pengembangan cabang ilmu, tehnologi atau seni tertentu. 
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4. SK MENDIKBUD No. 232 I U 12000 tentang Pedoman Penyusunan 
r-..unkulurn l:'endidtkan l mggt dan .Pemlamn Hasti BELAJAk l'vlahastswa 
20 Desember 2000. 

Dalam SK ini dijelaskan bahwa kurikulum inti program sarjana 
sekitar 40 80%, 
kemudian kurikulum institusional sebagai ganti kurikulum lokal yang 
ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi sebagai ciri khas dan 
kebutuhan lingkungan adalah sisanya. 

Konsep dalam SK ini sebenamya hendak konteks ke kini an. 
Kurikulum tahun 2000 ini berorientasi pada I berbasis kompetensi 
dengan proses bela jar life long learning dengan sistem evaluasi tidak lagi 
bertumpu pada DIKTI melainkan ada self evaluation dan stakeholder I 
publik sebagai evaluator lulusan. 

Dari 5 landasan hukum untuk Pendidikan Tinggi Hukum tersebut 
di atas menampakkan pada hernat penulis ada perubahan perubahan 
orientasi dalam pendidikan hukum. Perubahan-perubahan orientasi ini 
dimaksudkan hendak mendekatkan F akultas Hukum dengan pengguna 
lulusannya, dengan stakeholdemya yang menghendaki adanya 
penguasaan pengetahuan hukum bagi lulusan Fakultas Hukum serta 
kemahiran penyelesaian masalah hukum. Sekalipun terdapat perubahan
perubahan maka hemat penulis aspek praktek hukum tetap menempati 
posisi penting bahkan inti. Yang dimaksudkan dengan Praktek Hukum 
adalah penguasaan praktis I praktek hukum sehingga lulusan F akultas 
Hukum yang utama adalah dapat menerapkan hukum I pengetahuan 
hukum yang diperolehnya dari perguruan tinggi terhadap persoalan
persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini nampak sejak 
kurikulum tahun 1983 dan dipertegas hingga kurikulum 1994 bahkan 
pada kurikulum tahun 2000 bahwa praktek hukum sebagai yang utama 
sehingga kemudian matakuliah Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum 
dalam kurikulum tahun 2000 mendapat porsi 8 sks yang sebelumnya 
hanya6 sks. 

Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum dengan 6 sks di banyak 
Perguruan Tinggi menjadi 12 sks. Sebanyak itu karena menyadari bahwa 
praktek hukttm memang merupakan inti dari Pendidikan Hukum ataupun 
persoalan-persoalan hukum memang harus dikuasai oleh lulusan Fakultas 
Hukum agar pada saatnya para lulusan ini dapat menyelesaikan rnasalah
masalah hukum ataupun berkarir di bidang Hukum I Praktek Hukum dan 
mengisi posisi-posisi hukum. 

Sekalipun berganti-ganti atau berubah-ubah kurikulum dari waktu 
ke waktu praktek hukum tetap ada pada setiap kali perubahan dan bahkan 
pada kurikulum 1994 dan 2000 praktek hukum memperoleh penegasan 
harus dalam porsi lebih besar dengan menaruh sks besar dan makin besar. 
Artinya sesungguhnya siapapun yang mengerti hukum dan 
mempelajarinya mengakui bahwa praktek hukum bagi Fakultas Hukum 

36 
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itu harus dan tidak bisa ditawar-tawar lagi atau bahkan mungkin harga 
mau. Hal tnt sesuat dengan stfat dan karak.tek dmu hukum yang ak.an 
dikemukakan di bawah nanti. Namun hila dicermati benar apa yang 
dikatakan oleh Hikmahanto, bahwa kurikulum Fakultas Hukum dari 
waktu ke waktu sebenarnya membawa misi ganda ( istilah penulis) 
sekalipun porsi praktek hukum I vocational memperoleh porsi makin 
besar. Misi ganda itu nampak pada tetap dipertahankannya penguasaan 
terhadap pengetahuan hukum (aspek akademis) yang berorientasi ke
ilmu-an sehingga disebutnya pendidikan yang berorientasi akademik dan 
tetap memberi porsi makin besar pada praktek hukum yang nampak pada 
kurikulum-kurikulum tersebut di atas disebutnya pendidikan yang 
berorientasi pada profesi hukum. Sebenarnya sangat berat ditempuh oleh 
mahasiswa terlebih dengan masa studi 4 tahun4 dengan sistem semester 
apalagi 3.5 tahun dengan sistem trimester(???) 

PENELITIAN HUKUM 

Penelitian berfungsi untuk pengembangan ilmu. Setiap ilmu 
mempunyai visi dan misinya masing-masing sehingga setiap ilmu 
mempunyai visi dan misi yang berbeda mirip ataupun sama. Demikian 
juga penelitian dalam Ilmu Hukum, penelitian mempunyai fungsi yang 
tidak berbeda pula yaitu untuk pengembangan Ilmu Hukum. Untuk apa 
Ilmu Hukum perlu pengembangan? Selain karena sifat hakekat suatu 
ilmu termasuk ilmu hukum pengembangan ilmu hukum bertujuan untuk 
memberikan sumbangan pada praktek hukum yang pada akhimya untuk 
mewujudkan keadilan yang tepat yang kontekstual. Di bidang pengajaran 
menurut hemat penulis penelitian terhadap suatu bidang ilmu termasuk 
ilmu hukum sangat bermanfaat untuk pembaharuan ilmu itu sendiri 
secara material baik secara keilmuan maupun praktek hukum . Sebab 
dengan penelitian berbagai hal akan diperoleh pembaharuan baik 
kemajuan ataupun reduksi-reduksi baik konsep-konsep, kaidah-kaidah, 
maupun doktrin-doktrin. Sebagai contoh tentang konsep 
onrechtmatigedaad, sejak abad 19 mengalami perubahan tidak lagi 
dimaknai sebagai melanggar undang-undang saja (hukum tertulis) tetapi 
juga melanggar hukum (selain yang tertulis demikian juga yang tidak 
tertulis ). Hal ini dikarenakan pada masa itu dunia barat berkembang 
'faham humanisme sehingga ada re-konsep terhadap onrechtmitgedaad. 
Begitu pula kaidah tentang Batas Minimum Pemilikan Tanah Pertanian 
yang ditentukan 2 Ha pada tahun 1960. Kaidah demikian tentu saja 
memiliki filosofi yang mendasarinya dalam rangka mencapai keadilan 
dan kesejahteraan para petani yang hidup di negara agraris ini. Namun 
sejak tahun 1970 an kaidah tersebut di atas secara faktual terbantahkan 

4 Hikmahanto, Op. Cit. h. 94 

'l"7 
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melalui suatu penelitian5
. Fakta terse but dikuatkan oleh penelitian lain 

lagt r di dalam kurun waktu yang sama. lm merupakan mformast pentmg 
dalam pengajaran bahwa tidak selamanya hukum formal sebagaimana 
yang dirumuskan berlaku secara faktual. Seharusnya pula hal ini 
ditangkap oleh pembentuk undang-undang ataupun pengambil kebijakan 
agar keadilan dan kesejahteraan yang digariskan semula dalam rumusan 
kaidah yang berlaku sebagai hukum positip tetap dapat berwujud. 
Kemudian di tahun 2006 ditemukan fakta bahwa masyarakat menemukan 
jalan keluar agar kebutuhan kebutuhan konkrit di bidang ini dapat 
terpenuhi bahwa pemilikan kurang dari 2 Ha tetap dapat dipecah dengan 
aman7

• Pada hemat penulis mereka yang terlibat atau bahkan yang 
mempelopori cara berfikir ini telah melakukan interpretasi terhadap 
kaidah yang berbunyi Dilarang Melakukan Pemecahan Tanah Pertanian 
Menjadi Bagian Kecil-kecil. Interpretasi dilakukan terhadap kata 
pemecahan sehingga bagi pemilik tanah kurang dari 2 Ha (yang sejak 
tahun 1970 sebagian besar petani hanya memiliki 0.5 Ha pun hanya 10% 
) tetap dapat menjual sebagian tanahnya dengan sejahtera dan pembelinya 
bisa mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak. Begitu pula 
terhadap konsep HAM. Yang muncul sejak setelah perang dunia ke II 
sehingga dikenal8 HAM generasi Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dst... 
Adanya generasi-generasi tersebut menunjukkan adanya perkembangan 
pemahaman terhadap konsep HAM yang makin kontekstual yang 
mendekati keadilan yang sesungguhnya. Inilah pentingnya sebuah 
penelitian termasuk pengamatan. 

Demikian urgennya suatu penelitian dilakukan termasuk dia 
mengemban sebagai sarana mewujudkan keadilan sebagai tujuan hukum 
dan sebagaimana telah dikemukaan di awal tulisan ini bahwa penelitian 
hukum sebenamya mengikuti sistem pendidikan hukum yang dianut 
namun tidak bisa melepaskan diri dari visi dan misi dari sebuah I sebagai 
ilmu, ilmu hukum. Dengan kata lain lebih detail adalah penelitian hukum 
merupakan sub sistem dalam suatu proses pendidikan di mana core nya 
adalah orientasi pendidikan hukum serta hakekat ilmu hukum itu sendiri. 
Dengan denykian Penelitian Hukum bukan satu-satunya penentu mutu 
lulusan Fakukltas Hukum. 

Wenner Roll, 1983, STRUKTUR PEMILIKAN TANAH di Indonesia, Rjawali, 
Jakarta, h. 80 - 95 
Hiroyoshi Kano, 1984, Pemi1ikan Tanah dan Deferensiasi Masyarakat Desa di Jawa 
Abad XIX da1am DUA ABAD PENGUASAAN TANAH, Pola Penguasaan Tnah 
Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, Gramedia, Jakarta, h. 240-242 
Hermawan Yudi, 2006, PERALIHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN DI 
BAWAH 2 HA, Skripsi Fakultas Hukum Univ. Kristen Satya Wacana, Sa1atiga 
Puslit lAIN Syarif Hidayatullah, 2000, PENDIDIKAN KEWARGAAN, 
DEMOKRASI, HAM dan MASYARAKAT MADANI, lAIN Jakareta Press, h .. 
208-214 
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Oleh karena penelitian mempunyai fungsi untuk pengembangan 
llmu, demtktan pula penehtian hukum JUga untuk pengembangan Ilmu 
Hukum dan Ilmu Hukum yang dipelajari di Strata 1 mempunyai sifat 
serta karakter khas. Karena itu perlu diketahui terlebih dahulu sifat dan 
karakter Ilmu Hukum sehingga akan dapat ditentukan ataupun dimengerti 
penelitian hukum apa atau seperti apa yang tepat bagi Fakultas Hukum 
dengan strata 1 nya tersebut. 

Arief Sidarta dalam Workshop Pemutahiran Metode Penelitian 
Hukum di Bandung mengingatkan bahwa sifat dan karakter Ilmu Hukum 
adalah9 

1. sebagai Ilmu Dogmatik Hukum 
o. Ilmu yang kegiatan ilmiahnya meliputi kegiatan inventarisasi, 

memaparkan I mendis-kripsikan, menginterpretasi dan 
mensistimatisasi dan mengevaluasi keseluruhan hukum positif (teks 
otoritatif) yang berlaku dalam suatu masyarakat I Negara tertentu 10 

bi1a hukum positip maka sebenarnya tidak hanya hukum tertulis tetapi 
juga hukum tidak tertulis yang dapat menjadi obyek kajian ilmu 
hukum. Kalau teks otoritap adalah peraturan tertulis I undang-undang 
pada hemat penulis ketika hukum positif dimaknai sebagai teks 
otoritatif maka ada reduksi makna di sini 

o. sarananya konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-ketegori, 
teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, metode-metode yang 
dikembangkan khusus untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut 

o. kegiatan-kegiatan tsb merupakan upaya menemukan penyelesaian 
yuridik masalah hukum mikro maupun makro yang terjadi dalam 
masyarakat 

o. sehingga ilmu hukum menawarkan alternative penyelesaian yuridik 
terhadap masalah hukum konkret. 

o. alternative penyelesaian itu dirumuskan dalam bentuk putusan hukum 
yang disebut proposisi hukum 

o. proposisi hukum memuat penetapan tentang hak-hak dan kewajiban
kewajiban orang/subyek hukum tertentu sehingga memuat kaidah 
hukum 

2. sebagai Ilmu Praktikal 
o. adalah ilmu yang langsung mempelajari cara-cara menemukan dan 

menawarkan alternative penyelesaian masalah konkret 

9 Arief Sidarta, 2006, Kertas Kerja pada, WORKSHOP, Pemutahiran Metode Penelitian 
Hukum, Bandung 

10 lihat juga Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. h. 65 

'lO 
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.>. sebagat ilmu Praktikal Jems Normoiogzkal 
yaitu ilmu yang berupaya menemukan hubungan antara dua hal atau 
lebih 

o. berdasarkan asas imputansi (menautkan tanggungjawablkewajiban) 
o. menetapkan apa yang seharusnya teijadi atau yang menjadi 

kewajiban subyek hukum 
o. dalam situasi konkret tertentu sehubungan dengan teijadinya 

perbuatan atau peristiwa atau keadaan tertentu 
o. dengan demikian masalah inti dari ilmu hukum adalah 

-. Menentukan apa yang menjadi hukumnya pada situasi konkrit 
tertentu atau 

-. Menetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak 
berdasarkan hukum positif yang berlaku a tau 

-. Kewajiban apa, atas apa, terhadap siapa berkenaan dengan apa 
dalam situasi apa dan berdasarkan apa. 

Karena hal-hal itulah maka orientasi pendidikan hukum bertujuan 
untuk: 

1. Penguasaan hukum positif 
2. Menerapkan hukum 
3. Problem solving 
4. Pragmatis 
5. Pendidikan profesional 
6. Vocational training,legal training,legal mechanic 
7. Preskriptif 
8. Ilmu terapan. 

Bisa pula difahami dengan bahasa lain bahwa Pendidikan Tinggi 
Hukum (Strata I) melekat ~ Optik Preskriptif, Normatik, Positivistik 
(terkait erat pada sifat dan hakekat Ilmu Hukum itu sendiri): 
1. Orientasi pada pendidikan keahlian (Pendidilan Latihan Kemahiran 

Hukum) 
2. Sebagai tklaksana Udang-undang 
3. Bagaimana menjalankan hukum 
4. Wadah penyiapan pelaku profesional hukum 
5. Ilmu Hukum dipelajari lebih sebagai applied science 
6. Menekankan pada pemberian pengetahuan hukum 

Dengan sifat dan karakter Ilmu Hukum seperti tersebut diatas 
mak:a Penelitian Hukumnya akan senada dengan sifat dan karakter ilmu 
Hukum tersebut. Sehingga penelitian hukumnya merupakan suatu proses 
untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, teori, 
doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi untuk 
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menghasilkan argumentasi hukum, konsep barn sebagai preskripsi dalam 
mcnyclc::.aiakan masalah 

1 1 
Dengan :sifat dan karakter Ilmu Hukum yang 

demikian berarti penelitian yang tepat sejalan dengan sifat Ilmu Hukum 
adalah penelitian terhadap norma-norma I kaidah-kaidah. Lebih lanjut 
bisa difahami bahwa penelitian hukum ada tiga kategori yaitu: 

1. penelitian di aras dogmatik hukum yaitu suatu penelitian yang 
dilakukan apabila menghadapi masalah hukum yang terdapat 
aturan hukumnya relevan dengan fakta atau peristiwa yang 
dihadapai. Dalam penelitian jenis ini ditemui permasalahan 
adanya penafsiran yang berbeda terhadap teks Undang-undang 
baik karena ketidakjelasan Undang-undang yang ada I kaidah 
yang ada maupun karena tidak ada pengaturannya maka sarana 
analisisnya adalah logika dan interpretasi, 

2. penelitian di aras teori hukum adalah penelitian hukum yang 
masalah hukumnya mengandung kosep-konsep hukum. Penelitian 
di tataran teori hukum ini dalam rangka mencari sesuatu hal yang 
lebih dalam dari penelitian tataran dogmatig hukum. 

3. penelitian di aras filsafat hukum adalah penelitian yang 
menyangkut asas-asas hukum yang terdapat dalam kaidah huk:um 
maupun dalam peristiwa konkrit masyarakat. Sesuai dengan 
karaktemya maka sarana ataupun instrument yang bisa difilnakan 
adalah ontology dan epistemology suatu peraturan dibuat 2 

Soetandyo berpendapat13 bahwa hukum dapat dikonsepkan 
sebagai NORMA (kaidah) dan NOMOS (kenyataan sosial I konteks). 
Pengkonsepan demikian membawa konsekuensi pada konsep dan metode 
yang digunakan sehingga tekhnik penelitiannyapun berbeda. 

Ketika hukum dikonsepkan sebagai norma maka penelitiannya 
akan diarahkan pada teks I undang-undang atau tektual normatik, tidak 
lepas dari applied research, tidak dimulai dari hipotesis untuk praktisi 
maupun akademisi. Dalam bahasa lain fokus penelitian hukum adalah 
peraturan dengan proses logika I penalaran untuk tujuan praktis karena 
itu penguasaan pada teori penalaran I interpretasi wajib hukumnya, 
berobyek kaidah. Perihal proses logika ini menurut Paul Scholten14 

sangat sesuai dengan ciri dan sifat hukum yang logikal. Lebih lanjut 

11 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit hal 35 
12 Dardji Darmodiharjo dan Shidarta , 2004, POKOK-POKOK FILSAF AT HUKUM, 

Apa dan Bagaimana Filsafat Hukurn Indonesia, Gramedia, Jakarta, h. I 03 207 Jo 
Shidarta, Memahami Model Penalaran Aliran Hukum Kodrat, 2006, JURNAL 
ILMIAH ILMU HUKUM, Era Hukum, Edisi Nomor 2/ TH. 13/ Januari 2006 

13 Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, HUKUM, Paradigma, Metode dan Dinamika 
Masalahnya, Elsam dan HUMA, h. 13 - 14 

14 Paul Scholten, 2005, DE STRUKTUUR DER RECHTSWETENSCHAPEN,dialih 
bahasa oleh Arief Sidarta, Alumni, Bandung, hal 25-33 
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perihal ini disampaikan oleh Hans Kelsen15 sifat logikal dari hukum ini 
merupakan sifat khusus sehingga relasi timbal baliknya norma·norma 
hukum sesuai dengan asas-asas dari logika sehingga dapat diterapkan 
atau applikabel. Ini diakui sebagai self evident. Apabila terdapat konflik 
dalam norma maka yang samaa-sama valid maka yang memberlakukan 
suatu perbuatan yang satu boleh dan yang lain tidak maka dalam hal ini 
terjadi kontradiksi logikal . Bila terjadi kontradiksi demikian maka 
berlaku adalah salah satu sehingga dikenallah asas lex posterior derogat 
priori sebagai aksioma logika hukum. 

Uraian ini penting kaitannya dengan bentuk penelitian hukum 
yang berciri demikian yang tidak ada pada subyek lain di mana hukum 
tidak bisa dikategorikan sebagai ilmu sosial karena visi dan misinya 
berbeda tentu metodenyapun berbeda termasuk hukum tidak bisa dilihat 
dan dijelaskan oleh ilmu sosiologi sehingga kemudian terdapat teropong 
atau pendekatan yang dikenal dengan sebutan juri dis sosiologis kemudian 
juga terdapat bidang ilmu sosiologi hukum yang bukan merupakan 
cabang ilmu hukum. Bukan berarti teropong atau pendekatan juridis 
sosiologi sebagai julukan yang dikembangkan oleh para penggiatnya 
salah atau keliru. Pandangan yang mengatakan pendekatan juridis 
sosiologis terhadap hukum salah menunjukkan ketidak mengertian akan 
rumah yang sebenarnya dari cara pandang juridis sosilogis. Sebab 
ketika ilmu sosiologi yang pada dasarnya adalah ilmu sosial melihat 
hukum maka sangat jelas yang dilihat ataupun dibahas bukanlah hukum 
yang mempunyai ciri logikal seperti yang diuraikan di atas. Tetapi yang 
dilihatnya adalah masyarakat yang menanggapi I merespon hukum sesuai 
dengan situasi dan kondisi masyarakat termasksud. Dalam hal ini 
Soetandyo16 menyebutnya sebagai NOMOS atau bukan Teks tetapi 
Konteks dalam bahasa lain situasi dan kondisi masyarakat termaksud. 

Obyek ini jelas bukan berumah pada Hukum yang berciri Logikal 
tadi tetapi berumah pada Ilmu Sosial I Ilmu Sosiologi yang berobyek 
Masyarakat. Maka tepatlah sebutan ketidak mengertian atas apa yang di 
rumah mana melahirkan pendapat yang tidak seyogyanya terlebih tidak 
seyogyanya dikemukakan oleh para penggiat ilmu yang pada dasarnya 
adalah IlmJan yang diharapkan mempunyai I berkarakter pandangan luas 
dan cermat. 

Apabila tetangga kita dapat melihat hukum sebagai NOMOS 
diharapkan pula dapat mengelolanya secara tepat. Artinya teropong atau 
pendekatan sosiologis kemudian menjadi juridis sosiologis yang berumah 
pada ilmu sosial I ilmu sosiologi digunakan dalam rangka 
menyemarakkan dan memvariasikan cara pandang terhadap hukum 
adalah sah·sah saja selama segala sesuatunya dilakukan secara Konsisten 

15 Hans Kelsen, 2006, ESSAYS IN LEGAL AND MORAL PHILOSOPHY, alih 
bahasa AriefSidarta, Alumni, Bandung, hal. 27-34 

16 Soetandyo, Op.Cit. 
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sesuai dengan cara pandang ilmu induknya (ilmu sosial/ ilmu sosiologi). 
Hal mi memang tidak mudah dan sangat tidak mudah sebab pendekatau 
ilmu sosial sangat berbeda, berciri kuantitap, kausalitas, proporsional 
dalam menarik sumber informasi serta deskriptif. 

Ciri demikian memerlukan dukungan statistik dalam melihat 
keterkaitan antar variable (kausalitas) untuk menentukan Konteks tadi, 
karena itu penelitian di rumah ini melekat sifat Deskriptif bukan 
Preskriptif. Mengapa dikatakan sangat tidak mudah oleh penulis? Hal ini 
terkait dengan sistem pendidikan di Fakultas Hukum sekaligus dengan 
sistem kurikulumnya yang memang sangat tidak mengarah ke sana. 
Artinya untuk pendekatan dari ilmu sosial I ilmu sosiologi terhadap 
hukum sangat tidak memadai sehingga hasilnyapun sangat tidak optimal 
karena pembekalan dalam perkuliahan ataupun kurikulum tidak memadai 
tadi. Hanya nampak pada matakuliah Sosiologi Hukum dan kemungkinan 
Metode Penelitian Hukum. Di matakuliah Metode Penelitian Hukum 
akankah memuat materi yang mendukung pendekatan sosiologis terhadap 
hukum sangat tergantung pada kemampuan pengajarnya. Yang pada 
hemat penulis ketidak sempumaan itu akan melekat sebab tidak pemah 
ada pembekalan atau pemahaman menyeluruh atas subtansi ilmu sosial 
dalam kurikulum Fakultas Hukum yang ada sejak semula belajar ilmu 
hukum secara sadar ataupun tidak tetap dipimpin oleh sistem pendidikan 
hukum sebagai nampak pada kurikulum-kurikulum yang terns diubah 
seperti yang di uraikan di muka. Di mana hal itu dalam rangka tetap 
berorientasi pada bagaimana out put Fakultas Hukum berkemampuan 
untuk menerapkam hukum pada situasi-situasi konkrit ataupun dapat 
memebri sumbangan pada praktek hukum. Pembekalan untuk 
kemampuan penelitian hukum yang berciri logikal tadi sama saja dengan 
apakah pengajamya mempunyai kemampuan untuk memahami sifat 
karakter ilmu hukum yang bersifat logikal yang menuntut pendekatan 
TEKS maupun pendekatan Empirik Hukum (berbeda dengan pendekatan 
sosiologis yang juga dikenal sebagai penelitian empirik namun Model 
ilmu sosial). Dengan demikian apakah penelitian hukum sebagai tuntutan 
sifat dan ciri ilmu hukum yang dikemukakan Hans Kelsen ataupun Paul 
Scholten tersebut di atas akan sama tidak tercapainya dengan pendekatan 
sosiologis terhadap hukum di Fakultas Hukum saat ini. lni nampak pada 
skripsi-skripsi mahasiswa Fakultas Hukum (khususnya di Fakultas 

, penulis) yang cenderung selalu kearah juridis sosiologis namun Tidak 
Sampai sebagai akibat pemahaman yang tanggung akan substansi penciri 
ilmu social dalam penelitian juridis sosiologis dalam kurikulum Fakultas 
Hukum dalam kemampuan pengajamya. Sebenarnya hal demikian wajar 
karena memang system pendidikan Hukum tidak pernah mempelajari 
secara khusus bidang ini dan hanya memperoleh matakuliah Sosiologi 
Hukum sebanyak 2 sks tidaklah cukup membekali mahasiswa untuk 
melakukan suatu penelitian ilmu sosial terhadap hukum. 

43 
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Tanggungnya pemahaman akan penciri ilmu sosial berdampak 
ieb1h Jauh yanu keuka obyek penelitian adalah kaidah maka struktur 
metodologinya juga menjadi cenderung menggunakan struktur 
metodologi ilmu sosial (Johny Ibrahim menyebutnya 
dengan .. pemaksaan .. ). Selain keterbatasan pengembangan permasalahan 
dari sudut pandang ini menjadikan pendekatan juridis sosiologis 
kemudian stagnan dan kehilangan rohnya, memang sangat 
memprihatinkan. Sementara buku penuntun untuk penggunaan dua 
pendekatan tersebut di atas masih belum ada, buku yang bagus tentang 
penelitian hukum ' mumi ' yang oleh Soetandyo 17 dikatakan penelitian 
doctrinal bisa di baca secara gamblang pada tulisan Peter Mahmud dan 
Johny Ibrahim dan bukan pada penulis lain sekalipun beijudul Penelitian 
Hukum Normatif sayangnya buku yang dapat memberikan bekal pada 
mahasiswa Fakultas Hukum dari sudut pandang ilmu sosial I ilmu 
sosiologi yang dikenal dengan pendekatan juridis sosiologis pada h.;n1ai 
penulis hingga kini belum ada atau sekurang-kurangnya belum memadai. 

KESIMPULAN 
Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia sebagai nampak pada 

surat-surat keputusan pihak yang berwenang di bidang Pendidikan 
sebagai sudah diuraikan di atas sesungguhnya tetap berorientasi pada 
pendidikan hukum untuk praktek hukum artinya agar lulusan Fakultas 
Hukum profesional dalam menjalankan hukum Kalau semula untuk 
mengisi posisi-posisi profesi hukum (hakim-jaksa-advokad) juga posisi
posisi hukum di masyarakat yang lebih luas, sekalipun tetap masih 
berorientasi pada aspek akademisnya. 

Ilmu Hukum merupakan ilmu Dogmatik sebgai ilmu Praktikal 
jenis Normologikal ber Optik Preskriptik, Normatik, Positivistik. Di 
masa sekarang kita berada sekarang dan telah dimulai abad 19 lalu ada 
perkembangan keadaan dalam melihat hukum di samping hukum tetap 
dilihat sebagai berciri logikal yang berobyek NORMA atau kaidah juga 
berobyek NOMOS: 

,t 
) 

17 Soetandyo, Op.Cit. h. 147 
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ILMUHUKUM 

Tradisi Awal I Besar Tradisi Baru (mulai abad 19) 
o. penguasaan hukum positif o theory building 
o. menerapkan hukum o. pendidikan keilmuan 
o. menerapkan hukum o. legal scientist I legal theorist 
o. problem solving o. deskriptif 
o. pragmatis o. ilmu dasar 
o. pendidikan profesional o. penelitian sosio legal 
o. vocational training/legal mechanic 
o. preskriptif 
o. ilmu terapan 

Ketika hendak melakukan penelitian untuk pengembangannya 
digunakan pendekatan doctrinal (Soetandyo); pendekatan normative 
(Johny Ibrahim) pendekatan per-undang-undangan, pendekatan kasus, 
pendekatan perbandingan, pendekatan histories dan pendekatan konsep 
(Peter Mahmud). Selain itu agaknya HUKUM juga dapat dilihat secara 
KONTEKS dengan pendekatan meminjam instrumen dari ilmu sosial I 
ilmu sosiologi. Dengan demikian sesungguhnya yang menjadi obyek 
bukanlah kaidah tetapi masyarakat di mana hukum itu tumbuh dan 
berkembang. Bila demikian maka pendekatannya menginduk pada ilmu 
sosial I ilmu sosiologi dengan obyek masyarakat dalam merespon 
hukum. Terhadap hal ini tidaklah tepat kalau kemudian tidak mencoba 
untuk memahaminya sebagai suatu kebenaran lain dari sudut pandang 
lain toh juga bermanfaat pada saatnya asal saja dapat dilakukan secara 
konsisten. Memang tidak mudah bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Bila 
dicermati maka hagan ini dapat memberikan pemahaman sudut pandang 
yang berbeda dari pendekatan TEKS dan KONTEKS terhadap hukum: 
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OPTIK DALAM MELIHAT HUKUM 

ASPEK JURISPRUDENCE I ILMU HUKUM SOSIOLOGIS 
Focus peraturan I teks konteks I struktur 

social 
Proses logika perilaku 
Lingkup universal local I variabel 
Perspektif pelaku pengamat 
Tujuan praktis ilmiah 
Sasaran keputusan penjelasan 
Sifat preskriptif deskriptif 

Pengajaran matakuliah METODE PENELITIAN HUKUM 
seyogyanya memberi bekal kepada mahasiswa dengan menggunakan dua 
tipe pendekatan ini secara Proporsional dan Benar. Sebab orientasi 
pendidikan hukum berdasarkan surat-surat keputusan pihak yang 
berwenang di atas menurut penulis tetap berorientasi pada PRAKTEK 
HUKUM. Ini harus menjadi perhatian karena ibu yang bisa melahirkan 
professional hukum tidak lain adalah Fakultas Hukum. 

t 
) 
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