
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hukum dan Tujuan Hukum  

Hukum (law) dapat difahami dari 2 (dua) makna. Pertama, hukum 

memiliki makna ius atau jus, bahasa latin yang secara etimologi berarti 

sesuatu yang mengikat (that which is binding).  Dalam perkembangnnya, ius 

lebih dimaknai dalam tekanan arti sebagai keadilan, yaitu sebagai serangkaian 

pedoman untuk mencapai keadilan. Kedua, hukum memiliki makna sebagai 

lex atau lege, yang berarti peraturan yang dibuat oleh sekelompok yang 

memiliki kewenangan atau otoritas untuk itu. Bertitik tolak dari kedua makna 

tersebut, hukum pada dasarnya memiliki makna yang luas karena, secara 

intrinsic ia mendiskursuskan keadilan dan sekaligus memiliki muka 

kumpulan peraturan yang memiliki keabsahan keberlakuan karena disusun 

oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk itu.1  

Persoalan tersebut sedikit banyak menunjukkan bahwa upaya untuk 

memahami hukum, atau dalam bahasa yang lebih sederhana mencari jawab 

apakah hukum itu, memiliki kompleksitas yang tinggi. Pertanyaan tersebut 

bukan hanya menjadi titik tolak persoalan bagi mereka yang hendak belajar 

hukum, tetapi juga bagi mereka yang telah lama belajar hukum karena 

                                                            
1 Bandingkan dengan Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana (Prenada Media 
Group), Jakarta, 2009, hal. 11 
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jawaban yang mereka dapati masih memunculkan ketidak puasan, sehingga 

mendorong untuk mencari dan mencari jawaban dalam rangka memfalsifikasi 

jawaban yang telah ada.  

Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, ibarat dua 

sisi dari satu keping mata uang. Dalam bahasa Latin, kedekatan hubungan 

tersebut digambarkan dalam kredo yang mengatakan ubi societas, ibi ius2 

(dimana ada masyarakat, disitu ada hukum).  

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang 

tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya 

ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan 

terlindungi dalam mencapai tujuannya, hukum berfungsi membagi hak dan 

kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan 

mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian 

hukum. Dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum. 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam 

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian 

ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan 

atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari 

ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau 

distorsi norma. 
                                                            
2 Kredo ubi societas, ibi ius diyakini diucapkan pertama kali oleh seorang filsuf Romawi yang 
bernama Cicero pada abad ke 3 sesudah masehi. http://drh.chaidir.net/kolom/167-Ubi-Societas-
Ibi-Ius---Dimana-ada-masyarakat,-di-situ-ada-hukum.html. 
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1. Utrecht, hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam 

pergaulan hidup manusia. Kepastian hukum disini diartikan sebagai harus 

menjamin keadilan serta hukum tetap berguna,yang kemudian tersirat 

tugas lainnya yaitu agar hukum dapat menjaga agar dalam masyarakat 

tidak terjadi main hakim sendiri. 

 

2. Teori etis (etische theorie) 

Menurut teori ini, hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan 

keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf yunani, 

Aristoteles, dalam karyanya Eticha Nicomachea dan Retorika, yang 

menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi 

kepada setiap orang sesuatu yang ia berhak menerimanya. (Ridwan 

Syahrani, 1988: 23-27 ). Geny termasuk salah seorang pendukung teori ini. 

 

3. Teori utilities 

Menurut teori ini, hukum ingin menjamin kebahagiaan terbesar bagi 

manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (the gretest happiness 

for the the great number). Tujuan hukum memberi manfaat/kebahagiaan 

terbesar bagi bagian besar orang. Penganutnya antara lain Jeremy 

Bentham. Teori ini juga berat sebelah. 
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4.  Teori campuran 

Menurut Mochtar Kusuma Atmadja tujuan pokok dan pertama dari 

hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok bagi 

adanya suatu masyarakat yang teratur. Disamping ketertiban, tujuan 

hukum lain adalah mencapai keadilan yang berbeda-beda isi dan 

ukurannya menjadi masyarakat dan jamannya. 

 

5. Purnadi dan Soerjono Soekanto: tujuan hukum adalah kedamaian hukum 

antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan 

intern pribadi. 

 

6. Van Apeldoorn. Hampir mirip dengan pendapat Purnadi. Tujuan hukum 

adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. 

 
7. Soebekti berpendapat: hukum mengabdi kepada tujuan negara, yaitu 

mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Dalam 

mengabdi kepada tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan 

ketertiban. 

 
8. Menurut hukum positif kita (UUD 1945) tujuan hukum adalah untuk 

membentuk suatu pembentukan negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 

Indonesia serta ikut melaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan 
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kemerdekan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (Prof. Dr. Sudikno 

Merto Kusumo,hal 71-75). 

 

B. Fungsi Hukum  

Di samping tujuan hukum, fungsi hukum dalam kehidupan manusia 

terus berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dimana hukum 

tersebut berada. Namun, secara garis besar fungsi hukum dapat di lihat 

sebagai sarana pengendalian sosial yaitu fungsi hukum yang menjalankan 

tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada. 

Dalam kaitannya dengan fungsi hukum ini, menarik untuk mengemukakan 

pendapat dari Roscoe Pound yang secara garis besar membagi fungsi hukum 

menjadi 2 (dua), yaitu hukum sebagai alat perekayasa social masyarakat (law 

as a tool of social engineering) dan hukum sebagai alat control masyarakat 

(law as a tool of social control). Law as a tool of sosial engineering 

merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum 

sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum 

diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. 

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan 

sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat 

di definisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. 

Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si 

pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima 

oleh pelakunya. Ini sekaligus berarti bahwa hukum mengarahkan agar 
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masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman 

terwujud. 

1. Hukum Sebagai Alat Perekayasa Sosial 

Dengan di sesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, 

konsepsi “law as a tool of social engineering” yang merupakan inti 

pemikiran dari aliran pragmatic legal realism itu, oleh Mochtar 

Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat 

Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan 

masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada 

di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih 

menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di 

Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya 

aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan 

mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham legisme yang 

banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan 

digunakannya istilah “tool” oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa 

Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” 

daripada alat. Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di 

Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari 

Northrop dan policy-oriented dari Laswell dan Mc Dougal. Hukum yang 

digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang 

atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan 

dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, 
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yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Agar supaya dalam 

pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu 

dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan 

yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran 

sociological Jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai 

dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, 

akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan 

mendapat tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan 

yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap 

mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya larangan 

penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan 

sebagainya. 

Dalam hal ini dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana 

pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, bahwa hukum digunakan 

sebagai alat oleh agent of change yang merupakan pelopor perubahan 

yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan 

masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga 

kemasyarakatan. Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah 

sistem sosial, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan 

terlebih dahulu disebut social engineering ataupun planning atau sebagai 

alat rekayasa sosial.  

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai 

sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai 
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dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu 

masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang 

dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai softdevelopment yaitu dimana 

hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak 

efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor 

tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari 

pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun 

golongan-golongan lain dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus 

diidentifikasikan, karena suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-

tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk 

mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang 

dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka prosesnya tidak hanya 

berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan 

yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu 

batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah 

ataupun mengatur perilaku warga masyarakat. Sebab sarana yang  ada, 

membatasi  pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-

sarana mana yang tepat untuk dipergunakan.  

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri 

menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh 

masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan 

pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, 

melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang 
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dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandangnya tidak sesuai lagi, 

menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut 

sebagai pandangan modern tentang  hukum itu yang menjurus kepada  

penggunaan hukum sebagai instrument yaitu law as a tool social 

engineering. 

Penggunaan secara sadar tadi yaitu penggunaan hukum sebagai 

sarana mengubah masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat itu 

dapat pula disebut sebagai social engineering by the law. Dan langkah 

yang diambil dalam social engineering itu bersifat sistematis, dimulai dari 

identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya.  

 

2. Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial  

Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, 

maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih 

ada sebab masih saja diakui keberadaan pranata sosial lainnya (misalnya 

keyakinan, kesusilaan). 

Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu 

bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi defenisi tingkah laku yang 

menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai 

larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi. 

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia 

merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah 

laku ini dapat didefenisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap 

24 
 

http://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-hukum-pidana-menurut-pakar.html


aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau 

tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi 

yang harus diterima oleh pelakunya. Ini sekaligus berarti bahwa hukum 

mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan 

sehingga ketentraman terwujud. 

Sanksi hukum terhadap perilaku yang menyimpang, ternyata 

terdapat perbedaan di kalangan suatu masyarakat. Tampaknya hal ini 

sangat berkait dengan banyak hal, seperti keyakinan agama, aliran falsafat 

yang dianut. Dengan kata lain, sanksi ini berkait dengan kontrol sosial. 

Ahmad Ali menyebutkan sanksi pezina berbeda bagi masyarakat penganut 

Islam secara konsekuen dengan masyarakat Eropa Barat. Orang Islam 

memberikan sanksi  yang lebih berat, sedangkan orang Eropa Barat 

memberi sanksi yang ringan saja. Dengan demikian, di samping bukan 

satu-satunya alat kontrol sosial, juga hukum sebagai alat pengendali 

memainkan peran pasif. Artinya bahwa hukum menyesuaikan diri dengan 

kenyataan masyarakat yang dipengaruhi oleh keyakinan dan ajaran falsafat 

lain yang diperpeganginya. 

Dalam pada itu, disebutkan pula bahwa fungsi hukum ini lebih 

diperluas sehingga tidak hanya dalam bentuk paksaan. Fungsi ini dapat 

dijalankan oleh dua pihak: 1) pihak penguasa negara. Fungsi ini dijalankan 

oleh suatu kekuasaan terpusat yang berwujud kekuasaan negara yang 

dilaksanakan oleh the ruling class tertentu. Hukumnya biasanya dalam 

bentuk hukum tertulis dan perundang-undangan. 2) masyarakat; fungsi ini 
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dijalankan sendiri  oleh masyarakat dari bawah. Hukumnya biasa 

berbentuk tidak tertulis atau hukum kebiasaan.  

Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan 

baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini 

sangat berkait dengan materi hukum yang baik dan jelas. Selain itu, pihak 

pelaksana sangat menentukan pula. Orang yang akan melaksanakan 

hukum ini tidak kalah peranannya. Suatu aturan atau hukum yang sudah 

memenuhi harapan suatu masyarakat serta mendapat dukungan, belum 

tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana 

yang komit terhadap pelaksanaan hukum. Hal yang terakhir inilah yang 

sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Aparat sepertinya dapat 

dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi faktor 

penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi. Citra penegak 

hukum masih rawan. 

 

C. Hukum Sebagai Pengintegrasi Berbagai Kepentingan  

Konsep hukum sebagai pengintegrasi berbagai kepentingan yang 

(terkadang) saling bertolak belakang, dikembangkan oleh Harry C. 

Bredemeier. Bredemeier mengungkapkan suatu analisis terhadap fungsi-

fungsi hukum dan hubungannya dengan sub sistem fungsional lain dari 

masyarakat. Ia kemudian membahas beberapa garis penting dalam 

sosiologi hukum yang menjadi penekanan analisis itu dan kedudukan 

sosiologi dalam hukum. 
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Bredemeier menggunakan teori yang didasarkan pada teori 

Sibernetica Talcott Parsons yang menggunakan empat proses fungsional 

dari suatu sistem sosial, antara lain : 

1. Dengan adaptation dimaksudkan sebagai proses ekonomi  

2. Goal Persuance adalah proses politik  

3. Pattern maintenance secara sederhana dapat diartikan sebagai 

proses sosialisasi  

4. Integation adalah proses hukum   

Jadi pada dasarnya inti ajaran Bredemeier adalah sebagai berikut : 

Pertama adalah Sistem Hukum ( badan peradilan maksudnya ) merupakan 

suatu mekanisme yang berfungsi untuk menciptakan integrasi yang 

menghasilkan koordinasi dalam masyarakat dan mendapat masukkan ( 

inputs ) dari :  

1. Sistem politik, berupa penetapan tujuan dan dasar kekuasaan 

penegakkan hukum sebagai imbalan dari penafsiran dan legitimasi yang 

diberikan oleh sistem hukum.  

2. Sistem adaptif, berupa pengetahuan dan permasalahan-permasalahan 

sebagai patokan penelitian sebagai imbalan terhadap organisasi serta 

kebutuhan akan pengetahuan.  

3. Sistem pattern maintenance berupa konflik dan penghargaan sebagai 

imbalan dari pemecahan konflik dan keadilan yang diberikan oleh 

sistem hukum.    
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Kedua adalah didalam fungsinya untuk menciptakan integrasi maka 

efektifitasnya tergantung dari berhasilnya sistem hukum untuk 

menciptakan derajat stabilitas tertentu dalam proses hubungan antara 

sistem hukum dengan sektor-sektor lainnya. Beberapa faktor yang dapat 

mengganggu stabilitas tersebut antara lain : 

1. kemungkinan timbulnya konsepsi-konsepsi tujuan dalam hukum yang 

tidak konsisten dengan kebijaksanaan dengan sistem politik.  

2. tanggapan dari kekuasaan legislatif terhadap fluktuasi jangka pendek 

kepentingan-kepentingan pribadi.  

3. tidak adanya komunikasi perihal pengetahuan yang akurat dengan 

pengadilan.  

4. tidak adanya fasilitas untuk melembagakan fungsi peradilan dalam diri 

warga masyarakat.  

5. adanya perkembangan nilai-nilai dalam sistem pattern-maintenance 

yang berlawanan dengan konsepsi keadilan.  

6. tidak adanya atau kurangnya saluran-saluran melalui mana kebutuhan 

peradilan dapat dipenuhi.  

 

Ketiga adalah hal-hal tersebut di atas dapat membuka beberapa 

kemungkinan untuk mengadakan penelitian sosiologi hukum, terutama 

terhadap masalah-masalah sebagai berikut : 
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1. latar belakang orang-orang yang berfungsi sebagai pembentuk hukum 

pada kekuasaan legislatif.  

2. mekanisme yang diperlukan untuk menjabarkan ideal-ideal hukum 

dalam profesi hukum.  

3. saluran komunikasi tentang ilmu pengetahuan kepada kalangan 

hukum.  

4. persepsi-persepsi dari masyarakat terhadap hukum, dan dasar-dasar 

dari persepsi tersebut.  

5. reaksi-reaksi warga masyarakat terhadap hukum yang di perlakukan 

kepadanya.  

6. sarana-sarana lainnya untuk menyelesaikan konflik di samping 

hukum.   

Hukum disini ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan 

konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur, atau seperti 

yang sudah disebutkan diatas sebagai mekanisme integrasi. Pada waktu 

timbul sengketa dalam masyarakat, maka ia memberikan tanda bahwa 

diperlukan suatu tindakan agar sengketa itu diselesaikan. Pembiaran 

terhadap sengketa-sengketa itu tanpa penyelesaian akan menghambat 

terciptanya suatu kerjasama yang produktif dalam masyarakat. Pada itulah 

dibutuhkan mekanisme yang mampu mengintegrasikan kekuatan-kekuatan 

dalam masyarakat, sehingga dapat diciptakan atau dipulihkan suatu proses 

kerjasama yang produktif. Pada saat hukum itu mulai bekerja, maka pada 
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saat itu pula mulai dilihat betapa bekerjanya hukum itu sebagai mekanisme 

pengintegrasi melibatkan pula ketiga proses yang lain, berupa pemberian 

masukan-masukan yang nantinya diubah menjadi keluaran-keluaran. 

1. Masukan Dari Bidang Ekonomi; Fungsi adaptif atau proses ekonomi  

memberikan bahan informasi kepada hukum mengenai  bagaimana 

penyelesaaian sengketa itu dilihat sebagai proses untuk 

mempertahankan kerjasama yang produktif. Untuk dapat 

menyelesaikan sengketa tersebut, hukum membutuhkan keterangan 

mengenai latar belakang sengketa dan bagaimana kemungkinannya 

diwaktu yang akan datang apabila sesuatu keputusan dijatuhkan. 

Pertukaran antara proses integrasi dan adaptasi atau antara proses 

hukum dan ekonomi ini akan menghasilkan keluaran yang berupa 

pengorganisasian atau penstrukturan masyarakat. Melalui keputusan-

keputusan hukum itu ditegaskan apa yang merupakan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban dan lain-lain. Keluaran 

yang berupa pengaruh yang datang dari pengorganisasian kembali oleh 

keputusan hukum ini tampak dalam keputusan-keputusan yang benar-

benar menimbulkan perubahan dalam struktur atau organisasi bidang 

ekonomi tersebut.  

2. Masukan Dari Bidang Politik; Proses politik ini menggarap masalah 

penentuan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh masyarakat dan negara 

serta bagaimana mengorganisasi dan memobilisasi sumber-sumber daya 

yang ada untuk mencapainya. Hukum dalam hal ini pengadilan, 
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menerima masukkan dari sektor politik dalam bentuk petunjuk tentang 

apa dan bagaimana menjalankan fungsinya. Petunjuk-petunjuk tersebut 

secara konkrit dan eksplisit tercantum dalam hukum positif dan menjadi 

pegangan pengadilan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang 

dihadapkan kepadanya. Akan ganti masukan tersebut, pengadilan 

memutuskan untuk memberikan legitimasinya ( atau tidak ) kepada 

peraturan-peraturan hukum, yang di Indonesia dikenal sebagai masalah 

hak menguji undang-undang.  

3. Masukan Bidang Budaya; Pertukaran yang terjadi disini bisa 

dikatakan sebagai yang terjadi antara proses sosialisasi dengan hukum. 

Hukum sebagai mekanisme pengintegrasi hanya dapat menjalankan 

pekerjaannya tersebut dengan seksama apabila memang dari pihak 

rakyat memang ada kesediaan untuk menggunakan jasa pengadilan. 

Keadaan tersebut bisa diciptakan melalui masukkan yang datang dari 

proses sosialisasi tersebut diatas. Proses ini akan bekerja dengan cara 

mendorong rakyat untuk menerima pengadilan sebagai tempat untuk 

menyelesaikan sengketa. Sebagai pertukaran bagi masukan yang datang 

dari bidang budaya tersebut, maka keluaran yang datang dari 

pengadilan berupa keadilan. 

Secara skematik, konstelasi unsur-unsur pengintegrasi dalam 

pemikiran dari Bredemeier tersebut dapat dituangkan dalam dalam bagan 

sebagai berikut :  
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Gambar 1 
Konstelasi unsur-unsur pengintegrasi dalam pemikiran dari 

Bredemeier 
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Konsep Bredemeier ini menurut penulis dapat dipergunakan untuk 

mengkaji hukum baik pada saat hukum dibuat (dalam proses penyusunan 

undang-undang) maupun dalam hal undang-undang dilaksanakan.  

Pada saat undang-undang disusun, suatu peraturan harus 

memperhatikan keseimbangan kepentingan negara (melalui goal 

pursuant), kepentingan masyarakat, maupun kelompok yang secara 

spesifik menjadi adresat (kelompok tersasar) hukum. Sehingga hukum 

yang dihasilkan pada dasarnya merupakan penyeimbang kepentingan dari 

berbagai kelompok kepentingan tersebut.  

 

  


