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Regulation is important to be built toward holistic paradigm m order to be the real 
genuine science hence the regulation able to be a better regulation. Atomized 
thinking paradigm, objectivism and rationalism, dehumanizes human being toward 
law justification and works for the sake of quo regulations status. Holistic paradigm 
is the answer for a question about how to make a person feels as a human being in 
the eyes of the regulation, based on the cultural side, humanity side, moral of 
ontologism aspect, epistemologist, methodologist, and etiologist. Holistic paradigm 
creates the genuine science become an open regulation for another sciences which 
has social elegant point of view and spiritual luminosity. Progressive regulation 
assumes holistic, intuitive, alternative, and empathize on the way to find "'the truth 
about law•. Regulation with justice flavor is the regulation which never serves 
personally, nevertheless works further than the regulation logical expectation in 
order to reach the real meaning of it's own essential regulation to find the genuine 
science for the sake of the humanity values. 
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Pendahuluan 

Hukum dikenakan pada masyara
kat, sebagai sesuatu hal yang harus 
diterima. Konsekuensinya hukum 
menjadi pilar yang membatasi, meng
atur dan mengupayakan jalan menuju 
ketertiban dalam masyarakat. Hu
bungan antara manusia dalam masya
rakat digantungkan pada bagaimana 
hukum mengatumya. Oleh karena itu 
kualitas hukum menjadi suatu essensi 
yang harus dikemas dan diawasi. 
Dengan demikian menjadi penting 
untuk menjawab pertanyaan mengenai 
bagaimana mendapatkan suatu 
hukum yang baik, apa paradigma yang 
melandasi hukum, yang sekiranya bisa 
membawa hukum untuk memanusia
kan manusia? Perlu dibangun habitus 
baru dalam pembelajaran hukum 
melalui paradigma yang mencerahkan. 

Seiring dengan perkembangan 
ilmu dan teknologi, globalisasi, pasar 
bebas, · interaksi kultural dan perge
seran nilai, perubahan sikap dan peri
laku memunculkan beberapa social 
issues antara lain diacuhkannya HAM, 

kemiskinan, kesenjangan sosial, dan 
tidak jelasnya keadilan sosial, penya-. 
lahgunaan kekuasaan. Krisis moral 
(" Carpe Diem"') yang berarti adanya 
dekadensi moral, kerakusan material
isme yang menumbuhkan kolusi, ko
rupsi, dan nepotisme, hedonisme, nir
etika politik, otoritarianisme, pemis
kinan kehidupan spiritual, maka ter
jadilah krisis hukum, laisis kepercaya
an, krisis legitimasi otoritas, laisis 
ekonomi. Mencerminkan pula krisis 
identitas (krisis harga diri) . 

Pertanyaan yang ada adalah 
bagaimanakah hukum melalui suatu 
refleksi Sufi mampu membawa kehi
dupan yang lebih baik, mampu mem
bawa damai sejahtera? Bagaimana 
hukum dibangun melalui pendekatan 
holistik untuk menjadi sebenar-benar 
ilmu hukum (genuine science) yang 
mampu menjawab aspirasi dan kebu
tuhan sosial? Bagaimanakah supaya 
pengetahuan manusia akan hukum 
tidak tercecer tetapi mampu menam
pilkan realitas secara lengkap, untuk 
bisa memproyeksikan hukum ke arab 
lebih baik? Mampukah hukum merna-
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nusiakan manusia dalam pendekatan 
rasional selama ini? Bagaimanakah 
pengetahuan akan hukum yang holis
tik mampu mengenal realitas hukum 
yang lengkap, sehingga mampu men
cerahkan hukum? 

Hukum pada hakikatnya adalah 
hubungan antar-manusia dalam di
namika kehidupan bermasyarakat. 
Hukum mewujudkan diri sebagai 
proses-proses sosial pengaturan atau 
pengkaidahan cara berperilaku. Tuju
an hukum untuk mewujudkan keter
tiban, keteraturan, kedamaian serta 
keadilan dapat dirumuskan sebagai 
pengabdian untuk pengayoman manu
sia. Dalam rangka. perlindungan pada 
manusia itu, hukum harus memanu
siakan manusia. Ini berati hukum 
menyatakan diri untuk memperadab
kan masyarakat. 

Ilmu hukum harus dituntut 
untuk mencapai kematangan dan 
menjadi sebenar-benar ilmu untuk 
lebih melihat kenyataan realitas 
hukum masyarakat dalam "The totally 
of life• melalui suatu pendekatan 
holistik terhadap hukum sebagaimana 
dikemukakan di atas. 

Pencltraan Jagad Raya yang 
Terpotong dalam Newtonian me
nuju· pada Paradigma Keutuhan 

Mengkaji pencitraan jagad raya, 
maka berarti mengulas tuntas bagai
mana ilmu bisa menuntun pada suatu 
pencitraan itu. Ilmu menjadi suatu 
cara pandang yang mendasari suatu 
pemikiran untuk melihat segala se
suatu. 

Menurut JSarl Popper tugas ilmu 
adalah untuk membuka kedok (mene
lanjangi) "ketidakbenaran• (Sidharta, 
2007). Peursen mendefmisikan bahwa 
ilmu adalah sebuah kebijakan, sebuah 
strategi untuk memperoleh pengetahu
an yang dapat dipercaya tentang ke
nyataan, yang dijalankan orang terha
dap (yang berkenaan) kenyataannya 
(Sidharta, 2000). 
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Hukum tidaklah diragukan lagi 
kedudukannya sebagai suatu ilmu. 
Pembicaraan tentang hukum menjadi 
tataran dalam ranah keilmuwan. 
Tugas ilmu hukum berarti juga me
ngemban misi untuk membuka tabir 
atau ideologi apa yang ada di balik 
aturan, dogma, ajaran, dan praktik
pra.ktik hukum selama'ini . 

Dalam pengembangan hukum, 
Meuwissen (Sidharta, 2000) menyata
kan bahwa secara teoritikal disiplin 
hukum dalam upaya memahami dan 
menguasai hukum secara intelektual 
dengan bermetode, logik, sistematikal, 
rasional kritikal. Pengembangan 
hukum terbagi dalam tiga hal, yaitu 
Ilmu-Ilmu Hukum, Teori (ilmu 
Hukum), dan Filsafat Hukum. Teori 
Hukum berdasarkan tingkat keabs
trakannya terletak di antara Ilmu-Ilmu 
Hukum dan Filsafat Hukum. Ilmu
Ilmu Hukum memiliki dua ranah, yaitu 
normatif, pada ranah ilmu hukum 
sebagai ilmu praktikal dan normologik; 
dan empirikal dalam perspektif ekster
nal ilmu-ilmu yang mengulas menge
nai ilmu-ilmu manusia, seperti sosio-. 
logi hukum, sejarah hukum, antro
pologi hukum, psikologi hukum. Teori 
(Ilmu Hukum) bermuatan ajaran 
hukum, hubungan hukum dan logika, 
dan metodologi (ajaran ilmu dan ajaran 
metode pra.ktik Hukum). 

Mengkaitkan ilmu hukum dalam 
peneropongan ftlsafat, dapat memban
tu menelusuri cara pandang kita 
dalam berhukum, supaya memperoleh 
pengetahuan tentang hukum yang 
lebih utuh. 

Falsafah diartikan sebagai suatu 
cara berpikir yang radikal dan menye
luruh, suatu cara berpikir yang me
ngupas sesuatu sedalam-dalamnya. 
Ilmu merupakan kumpulan pengeta
huan yang mempunyai ciri-ciri terten
tu yang membedakan ilmu dengan 
pengetahuan-pengetahuan lainnya. 
Ciri-ciri keilmuwan didasarkan pada 
jawaban ilmu terhadap apa yang ingin 
kita ketahui, bagaimanakah cara kita 
memperoleh pengetahuan, dan apakah 
nilai pengetahuan tersebut bagi kita. 
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Falsafah mempelajari masalah ini 
sedalam-dalamnya dan basil pengka
jiannya merupakan dasar bagi eksis
tensi ilmu. Ontologi membahas tentang 
apa yang ingin kita ketahui, seberapa 
jauh kita ingin tabu, atau dengan per
kataan lain suatu pengkajian menge
nai teori "ada". Epistemologis yakni 
teori ilmu pengetahuan untuk menja
wab cara kita mendapatkan penge
tahuan mengenai objek, dan aksiologi 
yakni teori tentang nilai untuk menja
wab nilai kegunaan ilmu pengetahuan 
tersebut. Analisis kefalsafahan ditinjau 
dari tiga landasan ini dan membawa 
kita pada hakikat buah pemikiran 
(Suriasumantri, 1991). 

Kegiatan mencari pengetahuan 
mengenai sesuatu objek empiris yang 
diperoleh dengan mempergunakan 
metode keilmuwan disebut keilmuwan. 
Menurut Suriasumantri (1991), ilmu 
bersifat terbuka, demokratis dan men
junjung kebenaran di atas segala-gala
nya. 

Apabila direfleksikan peran ilmu 
hukum dalam mencari kebenaran, 
maka tak lepas dari pengetahuan 
manusia. Pengetahuan menunjukkan 
bahwa manusia sadar akan barang
barartg di sekitamya. "Pengetahuan" 
tidak hanya meliputi pengetahuan 
ilmiah, melainkan pula pengalaman 
pribadi, melihat, mend en gar, perasaan 
dan intuisi, dugaan dan suasana jiwa. 
Ada dua macam pengetahuan, yaitu 
pengetahuan lewat panca indera dan 
pengetahuan lewat akal budi. Penga
laman berdasar panca indera digam
barkan sebagai pengetahuan tak me
nentu dan pasif. Tetapi pengetahuan 
dengan akal budi menunjukkan pe
ngetahuan yang sejati. Akal budi dapat 
mengadakan abstraksi dan bersifat 
aktif (Peursen, 1988). Menurut Capra 
dalam Titik Balik Peradaban, masya
rakat kita lebih menyukai pengetahuan 
rasional daripada intuitif, lebih me
nyukai ilmu daripada agama (Capra, 
2000). 

Ilmu pengetahuan tidak bisa 
dikembalikan hanya kepada alasan 
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rasional saja, tetapi menurut Rahardjo 
(2006) diperlukan suatu sumber yang 
dalam yaitu paradigma. Sebagaimana 
dikenalkan Kuhn, paradigma menjang
kau ranah yang tidak bisa dijelaskan 
secara rasional, kendati pun selanjut
nya dielaborasi secara rasional dalam 
bentuk ancangan (approach}, metodo
logi, dll. Struktur sains itu rasional 
dengan basis yang tidak rasional. 
Ranah yang tidak rasional yang dise
but paradigma berawal dari pertanya
an besar mengenai "Bagaimana pan
dangan kita mengenai manusia dan 
kehidupan?". 

Paradigma menurut Liek Wilardjo 
adalah sebagai "ordering belief frame 
work" yang merupakan suatu asumsi
asumsi dasar yang diyakini ilmuwan 
dan menentukan cara dia memandang 
gejala yang ditelaahnya. Ia dapat meli
puti kode etik, maupun pandangan 
dunia, yang mempengaruhi jalan pikir
an dan perilaku ilmuwan dalam ber
oleh ilmu (Wilardjo, 1990). 

Paradigma menurut Kuhn diarti
kan sebagai citra menda.Sar tentang 
apa yang menjadi masalah pokok ilmu
di masa tertentu (Ritzer, Goodman, 
2003). Penggunaan paradigma dieja
wantahkan sebagai pencapaian ilmiah 
yang konkrit, tempat komitmen profe
sional dari berbagai konsep, dalil, teori 
dan titik pandang yang bisa disarikan 
daripadanya. Paradigma merupakan 
satuan yang tidak dapat direduksi se
penuhnya sehingga menjadi kompo
nen-komponen atom yang be:rfungsi 
menggantinya. Perolehan paradigma 
merupakan tanda kematangan dalam 
perkembangan bidang sains mana pun 
(Kuhn, 2002) .1 

Dalam paradigma selalu meres
pan pertanyaan mendasar, meliputi: 
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a. Pertanyaan Ontologis, bagaimana
kah bentuk dan sifat realitas, dan 
apa yang dapat diketahui dengan 
hal ini? Bagaimanakah segala hal 
itu sebenarnya, dan bagaimana 
segala hal tersebut bekeija. 

Dalam ontologi dengan objek kaji
an hukum akan diketahui apakah 
yang ingin diketahui ilmu hukum. 
Apa yang menjadi bidang telaah 
ilmu hukum? Dalam mengkaji 
hukum kita bisa melihat fakta 
empiris yaitu fakta yang dialami 
manusia secara langsung dengan 
menggunakan panca inderanya. 
Dunia empiris merupakan objek 
kajian dari ilmu hukum. Melalui 
ilmu ini akan dikaji berbagai gejala 
dan peristiwa yang menurut ang
gapan bermanfaat bagi kehidupan 
manusia. Melalui ilmu akan dikaji 
dan dipahami mengapa hal itu 
dunia empiris terjadi. Proses keil
muwan bertujuan untuk memeras 
hakikat hukum sebagai objek 
empiris untuk mendapatkan sari 
berupa pengetahuan dari objek 
terse but. 

b. Pertanyaan epistemologis, mencoba 
menjelaskan bagaimana sifat ke
terkaitan antara individu dengan 
lingkungannya (termasuk masyara
kat) atau antara peneliti dan objek 
yang diteliti. Dalam hal ini pertaut
an antara hukum dalam konteks 
masyarakat akan dikaji dalam 
suatu kebenaran ilmiah. Penggam
baran revolusi dalam ilmu yang 
akhirnya juga berimplikasi pada 
ilmu hukum akan dicoba untuk 
ditelusuri. 

Untuk mewujudkan kebenaran 
epistemologis dalam ilmu penge
tahuan, ct~utuhkan suatu teori
teori. Demikian pula dalam ilmu 
hukum, juga dikembangkan dalam 
suatu teori-teori. Hal ini nanti akan 
dikemukakan penulis. 

c. Pertanyaan metodologis, selalu ber
usaha bagaimana individu mencari 
jawab terhadap apa yang ingin atau 
dapat diketahui. Peran metodologis 
dalam hukum menjadi penting 
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untuk memunculkan apa yang 
menjadi keprihatinan hukum. 

d. Pertanyaan aksiologis. Netralitas 
ilmu hanya terletak pada aspek 
epistemologis saja. Sedangkan 
dalam aspek ontologis dan aksio
logis, maka ilmuwan harus memi
liki keberpihakan moral. Ilmuwan 
harus mampu menilai yang baik 
dan buruk. Ilmuwan harus memi
liki landasan moral yang kuat 
untuk membawa ilmu untuk 
kebaikan umat manusia. 

Kaitan ilmu dengan aksiologis 
menjadikan ilmu tak terpisahkan dari 
etika atau nilai. Oleh karena itu me
lalui olah pikir manusia dalam beril
mu, haruslah mampu membawa ma
nusia keluar dari kebiadaban menuju 
pada peradaban, kebijaksanaan dan 
hikmat. Inilah yang ingin dipeijuang
kan pula dalam hukum yang seha
rusnya, bukan sebagai suatu alat tira
ni hukum yang semata untuk hukum, 
tetapi juga bahwa hukum haruslah 
untuk manusia, untuk pencerahan 
dan pembebasan umat manusia. 

Perlunya menelurkan ilmu demi 
pengabdian kemanusiaan juga dike
mukakan oleh Wilaijo (Suriasumantri 
1991). Keterkaitan ilmu dengan huma
niora merupakan piranti etika dan 
abdi kemanusiaan dan menopang upa
ya humaniora untuk mencapai tujuan
nya, yakni memungkinkan insan ber
wawansabda dengan penciptanya. 

Dalam model Kuhn, maka revo
lusi dalam sains diawali dengan keti
dakmampuan paradigma lama meng
akomodasi sekalian fenomena yang di
hadapi oleh suatu sains. Maka runtuh
lah era paradigma lama dan dilahir
kanlah suatu tradisi baru sains yang 
normal, yang kemudian karena adanya 
suatu anomali teijadilah krisis dan 
memunculkan revolusi yang mengha
silkan paradigma baru. 

Ide tentang manusia haruslah 
menjadi ide sentral kehidupan hukum. 
Ide tentang manusia berkorelasi 
dengan hukum yang harus dibangun. 
Pada masa Renaissance, ide tentang 



manusia sebagai individu menonjol 
sehingga disebut sebagai masa pembe
basan manusia. Pada hukum kekinian, 
ide tentang manusia ini juga harus 
bisa membawa manusia untuk me
ngembangkan individualitasnya pada 
suatu kebenaran yang memerdekakan. 

Apabila kita memandang patung 
yang termasyur dari Auguste Rodin: 
seorang manusia yang sedang tekun 
berpikir, maka berpikir itulah lambang 
kemanusiaan kita sebagai homo 
sapiens, yaitu sebagai makhluk yang 
berpikir. 

Berpikir merupakan proses lahir
nya pengetahuan. Pengetahuan meru
pakan produk kegiatan berpikir yang 
merupakan obor dan semen peradaban 
dimana manusia menemukan dirinya 
dan menghayati hidupnya dengan 
lebih sempurna. Upaya manusia dalam 
memperoleh pengetahuan didasarkan 
pada tiga masalah pokok, yaitu: Apa
kah yang ingin kita ketahui? Bagai
manakah cara kita memperoleh penge
tahuan? dan apakah nilai pengetahuan 
tersebut bagi kita? 

Dalatn sejarahnya, sejak abad ke-
17, ilmu I fisika telah menggunakan 
suatu pandangan dunia mekanistik 
untuk mengembangkan dan memper
halus kerangka konseptual yang di
kenal dengan dunia klasik. Mereka 
mendasarkan pada Teori Matematika 
Isaac Newton, fllsafat Rene Descrates, 
dan metodologi ilmiah yang dikem
bangkan Francis Bacon. Para ahli 
fisika kemudian mengembangkan pe
mikiran tersebut sesuai dengan kon
sepsi umum ten tang realitas yang 
hidup pada abad ke-17, ke-18, dan ke-
19. Materi dianggap sebagai dasar dari 
semua bentuk eksistensi, dan dunia 
materi dipandang sebagai suatu kum
pulan dari objek-objek yang terpisah 
yang dirakit menjadi sebuah mesin 
raksasa. Oleh karena itu, orang perca
ya bahwa fenomena yang kompleks 
selalu bisa dipahami dengan cara me
reduksinya menjadi balok-balok ba
ngunan dasarnya dengan mencari me
kanisme interaksinya. Sikap ini yang 
dikenal dengan reduksionisme sering 
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diidentifikasikan sebagai metode ilmi
ah. Ilmu-ilmu lain kemudian menerima 
pandangan mekanistik dan reduksi
onis fisika klasik ini sebagai gambaran 
realitas sejati dan kemudain menyu
sun teori mereka sesuai model itu. 
Akhirnya setiap kali para psikolog, so
siolog, atau ekonom in~n disebut ilmi
ah, mereka berpaling ke arah konsep 
dasar fisika Newton (Capra, 2000). 

Pada sains klasik, Bacon ( 1561-
1626) mengembangkan Baconia dalam 
sains yaitu empirik, induktif, dan 
eksperimental. Kosmologi Cartesian 
mengungkapkan pula pada masa sains 
klasik bahwa manusia dipisahkan dari 
alam, dan rasio, logika yang dimiliki 
manusia digunakan untuk menguasai 
alam. 

Cartesian, Baconian dan 
Newtonian merupakan metode yang 
yang memisahkan-misahkan. Kosmo
logi Cartesian menghakimi kosmologi 
sebelumnya, yang melihat dan mema
hami manusia dan alam fisik sebagai 
satu kesatuan utuh. Manusia harus 
bisa melepaskan diri dari· ikatan ke
satuannya yang demikian, sebelum ia
bisa menjadi manusia penuh. Dari situ 
lahir individualisme (Rahardjo, 2006). 
Menuru t Karl R. opper sebagaimana 
dikutip oleh Satjipto bahwa Kosmologi 
Cartesian yang empirik tersebut diikuti 
oleh metodologinya sendiri yang cocok, 
yaitu induktif-eksperimental, seperti 
yang dilakukan oleh Francis Bacon. 
(Rahardjo, 2006). 

Model Newtonian, Cartesian 
dalam mencitrakan dunia menggam
barkan suatu serpihan yang tidak 
lengkap. Mengandalkan inderawi ma
nusia yang terbatas tentu belumlah 
menyampaikan secara utuh keutuhan 
ciptaan dalam jagad raya. Materialisme 
yang mengandalkan inderawi semata 
dan reduksionisme berarti mengecil
kan malma eksistensi manusia, dan 
kesadaran jati diri manusia, karena 
hanya dilihat sebatas rasioanalitas. 
Newtonian melambangkan kegagalan 
suatu sistem untuk memahami inter
aksi antara individu manusia dan 
jagad raya. Newtonian tidak menam-
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pakkan pemaharnan yang lebih men
dalarn. 

Empirisme baru dapat muncul 
berdasar pengertian yang terlalu rasi
onal dan abstrak mengenai pengalarn
an inderawi. Empirisme maupun rasio
nalisme berusaha memisahkan segi 
inderawi dari segi akal budi, bahkan 
mengisolasikan satu dengan yang lain. 
lni tidak benar (Peursen, 1988). 

Paradigma keilmuwan yang di
kembangkan kemudian adalah para
digma holistik. Konsep yang merupa
kan pemikiran filsafat seperti ke
Tuhanan, jiwa, substansi, tidak dapat 
disaring dari pengalaman inderawi, 
melainkan bersumber dari akal budi. 
Oleh karena itu, perolehan pengeta
huan tidak dipaharni sebisa cara re
duksionistik, linier, dan matematis, 
dengan unsur-unsur terpisah. Kosmo
logi baru membawa perspektif yang 
holistik, dan tidak memisahkan pe
ngetahuan dari manusia, dan batin 
manusia sejak lahir di dunia yang 
tidak hanya semata beijasmani tetapi 
juga manusia rohani. 

Capra (2000) mengungkapkan 
The Tu.ming Point bahwa pada abad ke-
20 fisika telah melewati beberapa revo
lusi konseptual yang jelas mengung
kapkan batas-batas pandangan dunia 
mekar)istik dan menuju ke arab pan
dangan dunia ekologis organik yang 
menunjukkan banyak kesarnaan 
dengan pandangan mistik sepanjang 
jarnan dan dalarn semua tradisi. Alarn 
semesta tidak lagi dipandang sebagai 
sebuah mesin, yang tersusun atas 
sekumpulan objek yang terpisah, me
lainkan sebuah keseluruhan harmonis 
yang tidak bisa dipisah-pisahkan, 
suatu hubunu;an dinamis yang meli
puti manusiaJ pengarnat dan kesadar
annya dengan cara yang sangat esen
sial. Fisika modern, manifestasi dari 
spesialisasi ekstrem dari pikiran rasi
onal, kini tengah berhubungan dengan 
mistisisme, esensi dari agarna. Mani
festasi dari spesialisasi ekstrem pikiran 
intuitif menunjukkan hakikat modus 
ke sasaran rasional yang merupakan 
kesatuan dan sating melengkapi. 
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Fisika modem bisa menunjukkan 
bahwa berpikir ilmiah tidak berarti 
harus menjadi reduksionis dan meka
nistik. Pandangan holistik dan ekologis 
sebenamya sarna ilmiahnya. 

Menggutip Horgan (2005), situasi 
di atas dinamakannya "kematian ilmu 
pengetahuan, sebagaimana dilukiskan 
dalam The end of Science; Senjakala 
ilmu pengetahuan. Dapat dilihat seba
gai sebuah kondisi lenyapnya batas
batas antara ilmu pengetahuan dengan 
bidang-bidang lainnya, seperti sastra, 
puisi, seni atau keyakinan agarna, 
sehingga ilmu pengetahuan tidak lagi 
dilihat dalam objektivitas, episteme, 
dan validitas kebenarannya, melainkan 
daya pesona, retorika, aura, dan 
keindahannya layaknya lukisan Van 
Gogh, The Sun Flower. 

Ilmu pengetahuan sekarang 
mulai terbuka matanya untuk meng
kaji suatu dunia pluralis yang maje
muk, penuh dengan kompleksitas, 
ketidakpastian, dan relativitas, yang 
tidak bisa dipandang dari pengalam
an/pengetahuan inderawi semata. 

Pada permulaan milenium baru, 
dunia dikenalkan dengan pandangan 
kuantum atas realitas, dunia hubung
an, dan koneksi subatomis. Fisika 
kuantum menggelar koneksi bagian
bagian tak kasat mata yang sebelum
nya disangka terpisah-pisah. lni mem
buat kita sadar bahwa ruang itu tidak 
kosong dan segala sesuatu dalarn alarn 
raya ini tersambung secara alarniah, 
narnun jalinan itu tidak narnpak bagi 
individu yang kondisinya terbatas. 
Perspektif ini mengubah total persepsi 
kita akan sistem terbuka, baik pada 
level makro maupun mikro (Angha, 
2005; Capra, 2000). 

Pergerakan-pergerakan ilmu pe
ngetahuan (The changing frontier of 
science) dewasa 1m menunjukkan 
kecenderungan melihat kehidupan 
manusia dan alarn secara lebih utuh. 
Metodologi ilmu pengetahuan di masa 
lalu yang bekeija secara analitis, 
melakukan atomisasi dan fragmentasi 
telah gagal untuk menyajikan garnbar 
kehidupan utuh dan dengan demikian 



juga gagal memandu kehidupan umat 
manusia (Rahardjo, 2005). 

Wilson (1998) mengemukakan 
dalam bukunya Consilience : The Unity 
of Knowledge, menandaskan pendapat 
William Whewell bahwa consilience 
artinya suatu "lompatan bersama" 
dalam hal pengetahuan, dengan jalan 
mempertalikan atau mempersatukan 
fakta-fakta dan teori yang berdasar 
fakta di seluruh disiplin ilmu, guna 
menciptakan satu dasar penalaran 
atau alasan sama untuk memberikan 
keterangan-keterangan. Lebih lanjut 
Wilson mengemukakan bahwa masa
lah humanity (konflik kesukuan, keke
asan dengan senjata, populasi yang 
terlalu besar, aborsi, lingkungan, ke
miskinan, ekonomi, dll) tidak dapat 
dipecahkan tanpa menyatukan penge
tahuan dari ilmu-ilmu alam dengan 
pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan 
humanity-humanity. 

Menarik dialog antara John 
Horgan dan Wilson, yaitu bahwa ilmu 
pengetahuan tidak bisa menjelaskan 
semua keanehan pemikiran dan buda
ya manusia. Takkan ada teori yang 
lengkap tentang tabiat manusia yang 
dapat menjawab semua pertanyaan 
ten tang diri kita sendiri (Horgan 2005). 
Menurut penu!!!z pengembangan ke
ilmuwan mengalami pendewasaan me
l~ui pola pikir holistik. 

Konsep holisme juga muncul 
dalam postpositiuism phenomenologic 
interpretatif sebagi upaya mengkoreksi 
kelemahan positivisme. Post modem
isme berkembang baik dalam ilmu 
sosial maupun phisika. Salah satu 
yang menonjol berupa tumbuhnya 
nonstandard logics pada keduanya. 
Pemikiran tinier, terpola, atau mengi
kuti konstruk atau paradigma yang 
ada diragukan kemampuannya untuk 
menjawab berbagai masalah. 

Holisme menjadi gebrakan terha
dap positivisme analitik digantikan 
dengan holisme postpositivisme, dan 
dilanjutkan dengan postmodernisme 
yang mengkonstruksikan dan secara 
berkelanjutan mendekonstruksi, baik 
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knowing maupun beingnya (Muhacljir, 
2001). 

Pendekatan holistik terhadap 
hukum merupakan reaksi atas pemi
kiran hukum yang selama ini hanya 
dipahami untuk kelangsungan status 
quo perundang-undangan. Hukum di
persepsikan sebagai , hukum untuk 
hukum, dan bukan untuk manusia. 
Studi hukum menjadi teralienasi dari 
fungsi hukum itu sendiri bagi masya
rakat. 

•rhe spirit of laul' sebagai jiwa 
hukum yaitu keadilan akan memva
lidasi suatu peraturan sudah just
ifiable sebagai hukum atau tidak. 
Aristoteles dalam "Rhetorica" meng
ungkapkan (Tebbit 2005): 

if the written law tells against our 
case, clearly we must appeal to the 
universal law, . and insist on its 
greater equity and justice. We 
must urge that the principles of 
equity are perm.annet and change
less, and that the universal law 
does not change eitherJor it is the 
law nature , where as written laws 
often do change 

Sidharta (Bakir, 2005) memapar
kan bahwa, cara-cara yang dipakai 
teori hukum di ruang kritik ideologikal 
sangat disupportasi oleh tradisi ber
pikir dan bermetode, basil integrasi 
(sintetisasi) teori hukum dengan 
temuan-temuan yang dipresentasikan 
keseluruhan disiplin ilmu yang memu
satkan perhatian pada hukum. 

Penulis sependapat dengan pe
mikiran Arief tersebut di atas. Melalui 
teori hukum dengan kritik ideologinya 
dapat dicerahkan suatu fenomena 
tentang hukum, melalui dukungan 
temuan dalam ilmu-ilmu lain. Pemi
kiran holistik Arief tersebut di atas 
mampu membawa tataran teori hukum 
ke arab teori hukum reflektif yang 
mencerahkan . 

•The state of the art in science' 
menandaskan pula bahwa pem)>ela
jaran ilmu-ilmu hukum tidaklah bisa 
dengan melepaskannya dari ilmu-ilmu 
lain. Hukum akan menjadi miskin 
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dalam pembelajaran dan pengem
bangannya apabila dikucilkan dari 
ilmu-imu lain. Paradigma pemikiran 
yang mekanisti.k dan deterministi.k 
selayaknya diubah dengan pemikiran 
yang holistik menuju pada keutuhan 
ciptaan dari Tuhan. Pembahasan dari 
hukum dalam mengupas dan menja
wab kehidupan dan tantangan sosial 
juga harus merupakan suatu upaya 
menuju keutuhan ciptaan. Oleh kare
na itu pembatasan dalam kelimuwan 
khususnya dalam hukum akan mem
bawa hukum tereduksi untuk menjadi 
alat manusia dalam mengembangkan 
dunianya. 

Dalam pengkajian hukum dapat 
dibedakan dalam dua ranah yaitu 
ranah/ domain assumption of science 
dan domain assumption of profesional. 
Dalam domain assumption of pro
fessional, pembelajaran hukum hanya 
akan diarahkan menjadi "tukang
tukang hukum", hanya mencoba 
untuk mencari hukum semata dalam 
ranah rules and logic, dan memperta
hankan status quo hukum positif yang 
ada sebagai suatu yang final definitif. 

Dalam pembelajaran hukum pada 
level "permenungan" sufi mengenai 
hukum, domain assumption of scientific 
membawa hukum pada "genuine 
science", yang mempertanyakan 
hukum sebagai suatu upaya pencari
ari, pembebasan dan pencerahan. 
Dalam komunitas dunia ilmu, maka 
hukum dalam ranah ini akan senan
tiasa mencari "the truth about law". 
Ranah ilmuwan ini akan senantiasa 
dikatakan oleh Satjipto Rahardjo seba
gai "Menggugat Kemapanan". 

Berangkat dari ranah scientific, 
saya ingin mencoba mengungkapkan 
bahwa pembtlajaran hukum janganlah 
membelengg{t pada suatu pemikiran 
yang stagnan dan kering, karena 
hukum akan selalu bekerja dalam 
konteksnya, yaitu masyarakat, manu
sia. Hukum tidak pemah berhenti 
mengalami proses pemaknaan. Hukum 
akan terus mengemuka sebagai suatu 
llmu. Proses bergulirnya hukum men
jadi suatu ilmu, merupakan suatu 
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pendewasaan hukum dalam ranah 
yang reflektif melalui suatu periodisasi 
ilmu. Seperti dikutip Kuhn, hukum 
sebagai suatu ilmu mengalami suatu 
"lompatan paradigma." 

Hukum yang dimaknai sebagai 
suatu tatanan holistik yang dinamis, 
merupakan suatu hal esensiil yang 
harus diakui. Hukum bukanlah aturan 
dan logika semata, tetapi sebagai sua
tu ilmu, hukum akan dibawa dalam 
karakter keilmuwan sebagai genuine 
science yang harus dimaknai dalam 
suatu konteks perubahan, perkem
bangan. lni artinya pemikiran Ilmu 
Hukum holisti.k merupakan pemikiran 
pencerdasan hukum untuk kritis, 
kreatif, divergen, dengan mendekons
truksi alur pikir mapan yang ada. 
Dengan demikian cara pandang dalam 
melihat jagad raya atau mengkaji • the 
totality of life', a tau "the totality of 
experience" kehidupan hukum dapat 
terpenuhi manakala ilmu hukum di
kaji secara holisti.k. Harapan untuk 
memanusiakan manusia secara utuh 
tercapai dalam hukum yang holisti.k. 

"The State of The art" dalam 
Ilmu Hukum Holistik: Mengapa 
perlu Ilmu Hukum Hollstik? 

Permasalahan mendasar yang 
ada dalam membidik hukum melalui 
kajian fllsafat keilmuwan adalah kern
bali pada suatu hakikat ilmu sebagai 
suatu kumpulan yang dapat diandal
kan yang menjelaskan, berkegunaan, 
dan mencerahkan. Tugas ilmuwan 
hukum adalah bagaimana mengutuh
kan kembali ciptaan yakni antara 
hukum dengan alam, manusia, dalam 
suatu roda kehidupan yang luas. 

Hukum sebagai suatu gejala 
sosial memiliki interaksi antar faktor 
yang bersifat dinamis dan berubah 
setiap waktu. Hukum yang ditujukan 
pada manusia haruslah mengikuti 
kehidupan manusia sebagai makhluk 
hidup yang tumbuh dinamis. 

Pengkajian hukum holisti.k yang 
berarti juga mengkaji ekses hukum itu 



bagi manusia, membuka mata bahwa 
pembelajaran hukum tidaklah terkucil 
dari masyarakat manusia. Pikiran ho
listik dalam hukum berarti juga meng
kaji hukum sebagai suatu lemb~ 
yang bertumbuh dan eksis dalam 
masyarakatnya. Oleh karena habitus 
hukum adalah hukum dan masyarakat 
di dalamnya. Hukum memiliki akar 
dan habitusnya sendiri. 

Hukum tidak layak disebut ilmu 
hukum, apabila hanya berdalil berda
sarkan undang-undang positif semata. 
Hukum merosot wibawanya, karena 
hanya melayani dirinya sendiri. 
Hukum yang dem.ikian tentu hanya 
bisa merijelaskan seperti halnya se
orang tukang hukum yang hanya bisa 
mengoperasionalkan hukum, dan me
nutup mata terhadap substansi. 
Hukum demikian akan terdegradasi 
menjadi alat untuk hukum itu sendri, 
dan bukan untuk manusia yang meng
inginkan keadilan. Untuk itulah 
hukum harus berbasis pada apa yang 
ingin diselenggarakan hukum, yaitu 
keadiJan. Ilmu hukum seharusnya 
tidak berkutat pada soal undang
undang positif, untuk menjadi sebe
nar-benar Ilmu Hukum, tetapi harus 
juga mengkaji korelasi antara hukum 
positif. Tidak hanya undang-undang 
positif, tetapi semua hukum positif 
yang tentu harus membicarakan 
l«mteks hukum dalam masyarakat 
sebagai habitat hukum itu sendiri. 

Dalam upaya pencapaian pence
rahan hukum melalui metode holistik, 
maka paham Legisme sebagai suatu 
paham positivisme yang menyamakan 
hukum dengan undang-undang harus
lah didobrak, demikian pula paham 
yang menyatakan bahwa hanya negara 
yang dapat menciptakan peraturan 
hukum. Pemikiran hukum yang prag
matis perlu dilawan, karena hanya 
mementingkan perbutan dan melupa
kan kejiwaan. Hukum harus holistik 
yang berarti terbuka dan dibimbing 
dan berkomunikasi dengan suatu ke
cerdasan spiritual. 

Senada dengan konteks hukum 
dalam masyarakat, Tamanaha (2006) 
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menyatakan bahwa: 

Law is a mirror of society, which 
.{unctions to maintain social order. 
Law maintains social order by es
tablishing and enforcing the ndes 
of social inten:ourse, and by 
resolving disputes. 

' Dalam abad ke-19 ilmu pengeta-
huan mempedomani hal yang inderawi 
dan kasat mata sebagai objek sains. 
Pemikiran yang empirik-positivistik 
mewarnai abad ini, seiring dengan 
penciptaan hukum modem yang di
mulai di abad kedelapan belas. 
Hukum dalam masyarakat modem 
memiliki ciri yang artifisial/buatan. 
Hukum dibuat melalui suatu prosedur 
rasional yang didukung oleh kaidah 
dan asas-asas, doktrin, konsep yang 
terlahir dari hukum itu sendiri. 
Hukum menjadi hidup dalam dunia
nya sendiri, dan teralienasi dari ma
syarakat. 

Hukum liberal yang muncul dari 
Eropa kemudian menyebar ke seluruh 
dunia dalam warna yang positivistik. 
Kosmologi bangsa-bangsa lain di luar.. 
tempat lahimya hukum liberal tentu 
memiliki perbedaan. Oleh karena tan
tangan dan perubahan jaman, dalam 
konteks kosmologi masyarakat yang 
bersangkutan tentu berbeda pula 
dengan hukum liberal pada jamannya. 

Perubahan sosial yang teljadi 
tidak mampu teljawab oleh hukum. 
Ilmu Hukum waktu itu terkungkung 
dalam status quo hukum itu sendiri. 
Hukum dirasa tidak mampu lagi men
jawab. Perkembangan ini teljadi khu
susnya dalam negara civil law seperti 
Indonesia. Hukum diposisikan untuk 
hukum dan bukan untuk manusia. 

Ilmu Hukum dalam abad kesem
bilan belas menjadi ilmu yang posi
tivistis normatif. Ilmu hukum mema
suki ranah intelektual yang secluded 
dan esoterik. Hukum tidak menyatu 
dengan kehidupan masyarakatnya. 

Praktik paradigma hukum di 
Indonesia lebih didominasi paradigma 
positivisme legisme yang berhenti pada 
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prosedur dan peraturan (Kelsen, 
2006)2, terlepas dari kebutuhan sosial 
masyarakat. Pengaruh positivisme 
dalam hukum didasarkan bahwa •that 
law can be and should be internally 
consistent , orderly, and logical as it is 
written in the law, supreme state of 
law, centml behavioral control, value 
free, nominalism. Positivisme legisme 
mencirikan hukum yang dipercaya 
netral dan objektif dalam rule of law as 
it is in books, fonnal, structured 
rationality, dan tidak peduli pada 
substansi. Hukum mengalami distorsi 
dalam bentukan lege, sehingga hukum 
bisa mengalami alienasi dari kebutuh
an masyarakat. Ini merupakan bentuk 
arogansi dari hukum yang berpara
digma legisme positivistis. 

Dalam perspektif Legisme, muncul 
reduksi ontologis, sehingga realitas 
hukum dianggap bersifat mekanistik 
dan deterministik. Legisme positivisme 
juga tidak bisa memberikan pemaham
an ontologis, epistemologis, maupun 
aksiologis yang bisa menjangkau 
makna. 

Hal ini bisa dipahami karena 
dalam paradigma positivisme sangat 
mendasarkan pada era modernisme 
positivistik dimana realitas sosial di-

2 Jurisprudence Legisme Baca Hans Kelsen, 
Pure . Theory of Law,terj. Teori Hukum 
Mumi: Dasar-dasar llmu Hukum Normatif, 
Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, 
hal. 1-2,. 120,121. Teori Hukum mumi me
nolak mengevaluasi hukum positif. Ajaran 
hukum ini bersih dari pengertian hukum 
alam, tidak mempersoalkan tentang keadil
an. Bandingkan dengan Alvin S. Johnson, 
Sosiologi Hukum, terj. dari Sociology of 
Law, Rineka Cipta, 1994, hal. 14-15. Kritik 
thd positivisme hukum dan ilmu hukum 
analitis karena negara dianggap satu-satu
nya sumber h~kum, logical nonnativism 
hanya menunjuk kepada Sollen yang hanya 
(The pure ought to be) telah meniadakan 
dirinya sendiri menggantikan isi a priori 
dari •sollen• ini dengan isi yang dapat di
rasa panca indera dan pengalaman yang 
tidak dapat dirumuskan sebagai perintah 
batin (categorical imperativs) dst. Baca pula 
Hans Kelsen. Essays In Legal And Moral 
Philosophy, tetj. oleh B. Arief Sidharta, 
Hukum dan Logika, Alumni, Bandung, 
1982. 
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maknai dalam paradigma sebagai em
pirisme, objektivisme dan rasionalis
me. Berangkat dari terminologi posi
tivistis di atas, dikaitkan dengan pe
mahaman Paradigma Kuhn, maka se
benarnya positivistis sebagai paradig
ma akan terus mengalami pergulatan. 

Menurut Rahardjb (2006) sampai 
hari ini cara berpikir dalam hukum 
relatif masih dikuasai warisan berpik:ir 
abad XIX yang positivistis dogmatis. 
Berpikir seperti ini dapat disejajarkan 
dengan berpikir berdasar kecerdasan 
rasional yang bersifat datar, logis, dan 
mendasarkan pada hukum formal. 
Kredo yang digunakan adalah "pera
turan dan logika" (rules and logic). 

Paradigma positivisme dalam 
ilmu hukum menekankan pada metode 
yang lebih melihat pada rumusan teks 
pasal-pasal peraturan yang dipandang 
netral, objektif, dan imparsial, bebas 
konteks dan menekankan pada realitas 
empirik berupa perilaku yang bisa di
tangkap panca dipandang bebas nilai. 
Ilmu dalam ranah positivisme ini ber
tolak dari fakta yang dapat dikonstata
si menuju pada suatu keajegan gejala 
lahiriah yang dikaji secara logikal. 
Aliran positivistik ini mengacu teruta
ma pada Ilmu Alam. 

Paradigma positivisme legisme 
memandang hukum sebagai gejala ter
sendiri yang dipandang sebagai closed 
logical system. Hukum dialienasikan 
dari masyarakat, norma sosial, politiK' 
dan moral. Era modemisme positivistik 
yang menjadi anutan dalam positivis
me menihilkan sikap dialogis, empatik, 
dan toleran yang berarti menutup 
mata terhadap pluralitas dan relativi
tas suatu kebenaran. 

Dalam paradigma positivisme, 
aspek ilmu yang dibangun pada aspek 
ontologis untuk menjawab "what is the 
nature of reality, ada realitas real yang 
diatur oleh kaidah-kaidah tertentu 
yang berlaku universal. Sedangkan 
pada aspek epistemologis untuk men
jawab "what is the nature of the rela
tionship between inquirer and knowable 
adalah dualis/ objektiuis, sebagai suatu 
realitas yang ekstemal di luar peneliti. 



Aspek metodologis yang ada pada 
paradigma positivisme adalah ekspe
rimental/manipulatif; uji empiris dan 
veriflkasi (Ouba dan Lincoln, dalam 
Denzin dan Lincoln, 1994). 

Aliran modem yang muncul ke
mudian, yaitu neopositivisme yang 
menandaskan logika untuk menjamin 
uraian yang bersifat tertutup, untuk 
merumuskan keajegan-keajegan, dan 
meletakkan bersandingan dengan em
pirikal. Melihat fakta hanya dari yang 
teramati dan eksperimen. 

Paradigma positivistis memakai 
suatu pendekatan causa effect yang 
menjadi ciri pendekatan empiris. Pen
dekatan empiris melihat gejala dalam 
dunia empiris. Tetapi pendekatan 
empiris melupakan bahwa gejala atau 
pengalaman kita baru mempunyai arti 
apabila manusia memberikan tafsiran 
terhadap gejala tersebut. ApabUa pe
nafsiran yang dilakukan belum cukup 
maka sebenarnya penafsiran tersebut 
belum mampu menjelaskan gejala 
dengan lebih utuh. Muncullah kebu
tuhan akan pendekatan rasional. Lebih 
lanjut gagasan pendekatan rasional 
dan empiris digunakan untuk menyu
sun metode yang dapat diandalkan se
bagai metode kellmuwan. Dunia rasio
nal adalah koheren, logis, dan siste
matis, dengan logka deduktf sebagai 
pengikatnya. Dunia empiris bersifat 
objektif dan berorientasi kepada fakta 
sebagaimna adanya. 

Perlu dikaji aspek asumsi landas
an epistemologis yang hanya didasar
kan pada panca indera, karena persep
si yang mengandalkan panca indera 
jelas mempunyai kelemahan, sebab 
panca indera manusia tidak sempuma. 
Penalaran manusia juga terbatas 
untuk sampai pada simpulan-simpul
an yang berupa pengetahuan. Aspek 
kehidupan manusia secara keseluruh
an adalah kompleks. Untuk melihat 
"the Totaly of Experience' tidak bisa 
bersifat empiris, intiuitif perasaan se
mata, tetapi suasana jiwa ikut berpe
ran di dalamya. 

Hukum modem memiliki karak
ter yang atomized sebagaimana dike-
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mukakan oleh Fukuyama ( 1999) dalam 
buku "The Great Disruption". Dinya
takan bahwa akhir abad ke-18 dan 
selama pertengahan abad 19, di 
Inggris dan Amerik:a mengalami •one of 
sharply increasing moral decay. 

Crimes rates in virtually all. mojor 
cties increased, families broke 
down and illegitimacy rates rose, 
people were socially isolated, 
alcohol consumption, .. 'I1u3 great 
disruption that took place from 
1960 to the 1990 s is beginning to 
recede. 

Dinyatakan waktu itu bahwa "The 
•no limi:ts" bermaksud: 

• break rules that are ujust, unfair, 
irrelevant or outdated, and seek to 
maximize persoTIDl freedom. But 
also constantly need new rules to 
permt new fonns of cooperative 
endeavor and to enable us o feel 
connected with one another in 
acomunities. These new rules 
always entaa the limitation of 
individual freedom. A society 
dedicated to the constant upending 
of norms and rules in the name of 
increasing individual freedom of 
choice will find int self increasingly 
disorganized, atomized, isolated , 
and incapable of earring out 
common goals and tasks. 

Hukum dalam posisi demikian 
perlu direfiektif agar mampu menjawab 
realitas sosial yang sesungguhnya. 
Peranan Ilmu Hukum menjadi penting 
dalam kiprah mengubah pola pikir ke
ilmuwan dalam Umu hukum untuk 
lebih utuh. Logika hukum dipersan
dingkan dengan logika sosial. Muncul
lah era postmodemisme yang mencoba 
menggugat hukum yang teralienasi 
dari masyarakat. Masalah ini berarti 
berpangkal pada ontologie, epistemo
logi, dan aksiologis yang perlu diba
ngun dalam ilmu hukum. 

Modemisme mengembangkan ke
ilmuannya ke arab rasionalitas. Mo
dernisme mengendalikan manusia dan 
mereduksinya secara teknis dengan 
menggunakan prinsip, logika, serta 
cara-cara tertentu dalam berpikir 
rasional, sehingga manusia hanya 
menjadi objek semata. Rasionalitas 
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pada era modem menjaeli pragmatik. 
Postmodemisme memberi laitik kepa
da modemisme, tetapi mengakui rasio
nalitas, dan memberi kebebasan ma
nusia untuk mencari kebenaran. 
Manusia era postmodemisme merupa
kan subjek pencari kebenaran. 

Santos (1995) mengemukakan 
postmodemisme sebagai sesuatu yang 
datang setelah era modemis, sebuah 
masa peralihan yang elisebut Santos 
sebagai suatu periode '"transisi para
digmatis" yaitu suatu masa dimana 
teijaeli proses peralihan yang sangat 
penting terhadap cara pandang manu
sia dalam memandang dunianya. Post
modemisme ini lahir untuk mengoyak 
keusangan dalam wacana modemisme, 
yang temyata tidak mampu menjawab 
tantangan jaman. Janji-janji dalam era 
modem dikikis oleh postmodemisme 
sebagai suatu janji palsu yang lebih 
pada suatu mitos belaka. Postmoder
nisme berusaha mendekonstruksi pe
mikiran yang mempertahankan kema
panan, menentang satunya makna dan 
ugeran sentral dalam pemaknaan. Ber
pikir postmodemisme berarti membu
ka peluang kepada keberbedaan, dan 
kreativitas untuk tidak terkungkung 
pada satu cara pandang. 

Pendekatan ilmu sosial yang elise
but Nonet dan Selznick dengan strategi 
i!J:nu sosial memperlakukan pengalam
an hukum sebagai sesuatu yang ber
ubah-ubah dan kontekstual. Prinsip 
ini menolak hukum dianggap berdi
mensi tunggal atau dikatakan sebagai 
sesuatu yang memiliki atribut sera
gam (Nonet dan Selznick, 2003). Sosio
logis memberikan kacamata yang lebih 
tajam dalam melihat realita hukum. 
Menurut aliran sosiologis, hukum me
rupakan hasil interaksi sosial dalam 
masyarakat. Hfurum adalah gejala ma
syarakat. Karenanya hukum berubah, 
dan lenyap sesuai dengan perkem
bangan masyarakat. 

Berangkat dari ketidakpuasan 
akan ~ih.lasi penegakan hukum di 
Indonesia.····· Sufi Hukum Rahardjo 
(2005) menggagas adanya Hukum 
progresif. Hukum Progresif ini meru-
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pakan pencerahan hukum yang berse
suaian dengan perkembangan dalam 
jagad ilmu pengetahuan. Dalam 
konsep hulrum progresif, hukum tidak 
untuk kepentingannya sendiri, melain
~ untuk . s:uatu tujuan yang berada 
eli luar dirinya. Oleh karena itu 
hukum progresif meninggalkan tradist 
analytical jurispruden:ce atau rechts
dogmatiek. Tradisi atau aliran ini 
hanya melihat ke dalam hulrum dan 
menyibukkan diri dengan membicara
kan dan melakukan analisis ke dalam 
khususnya hulrum sebagai sua~ 
bangunan peraturan yang dinilai seba
gai sistematis dan logis. Dunia eli luar 
seperti manusia, masyarakat, kesejah
teraan, ditepiskannya. Hulrum progre
sif ingin secara sadar menempatkan 
kehadirannya dalam hubungan erat 
dengan manusia dan masyarakat. 

Menurut Rahardjo (2005), hulrum 
progresif memiliki tipe responsif 
sebagaimana digulirkan oleh Nonet & 
Selznick yang menolak otonomi hukum 
yang bersifat final dan tak dapat digu
gat. Hukum progresif juga bersepaham 
dengan Legal Realism dan
Freirechtslehre, karena hukum tidak 
dilihat dari kacamata hukum sendiri 

' melainkan dilihat dan dinilai dari tuju-
an sosial yang ingin dicapai, serta aki
bat-akibat yang timbul dari bekeijanya 
hukum. Hukum Progresif juga dekat 
dengan Sociological Jurisprudence dari 
Rouscou Pound yang menolak studi 
hukum sebagai studi tentang peratur
an-peraturan, melainkan keluar dari 
situ dan melihat efek dari hukum dan 
bekeijanya hukum. Kedekatan hukum 
progresif pada hukum alam terletak 
pada kepeduliannya terhadap ·~a
juridical•. Hukum progresif mendahu
lukan kepentingan manusia yang lebih 
besar daripada menafsirkan hukum 
dari sudut logika dan peraturan. 
Hukum Progresif juga selaras dengan 
Critical Legal studies yang berusaha 
menglaitik sistem liberal, karena 
hukum Indonesia juga mewarisi sistem 
liberal tersebut (Rahardjo, 2005). 

Jelaslah bahwa Hukum Progresif 
menganut Ilmu Hukum holistik. 



Hukum Progresif memberontak 
terha-dap kultur hukum selama ini 
yang terkungkung oleh hukum liberal. 
Hukum Progresif membuka keter
jal!nan antara hukum dan habitatnya 
yaJtu masyarakat manusia yang ingin 
dimanusiakan oleh hukum untuk 
mencapai damai sejahtera. 

Hukum Progresif dan Ilmu 
Hukum Progresif bukanlah tipe hukum 
yang khas dan selesai (distinct type 
and a finite scheme), melainkan lebih 
merup~an gagasan yang mengalir, 
yang tidak mau teJjebak dalam status 
quo, sehingga menjadi stagnan. Ia sela
lu ingin setia pada asas besar bahwa 
"hukum adalah untuk manusia". 
Hukum itu harus terus menerus mero
bohkan, mengganti, membebaskan 
hukum yang mandeg, karena tidak 
mampu melayani lingkungan yang 
berubah (Rahardjo, 2006). 

Pencarian kebenaran dalam sua
tu wilayah ilmu, menolak suatu rasio
nal, absolut, posibilitas dalam hukum 
modem. Dalam kacamata ini hukum 
akan dilihat relativistik dan terbuka 
kemungkinan irrasionalitas karena ke
cenderungannya membuka fenomena 
model emosi, perasaan, intuisi, reflek
si, spekulasi, pengalaman personal 
dan lain-lain (Ritzer, 2003). 

Dalam permenungan saya, 
hukum progresif adalah jawaban ter
hadap persoalan bagaimana memanu
siakan manusia dalam hukum. 
Hukum progresif berpikir holistik, 
intuitif, altematif, dan empatis. Pergu
mulan dalam hukum responsif berki
blat pada "the searching for the truth", 
yaitu "the truth about law•. Pencerdas
an hukum dalam hukum progresif 
merupakan suatu pendobrakan terha
dap perspektif hukum selama ini yang 
hanya terkungkung dalam pembelajar
an statis yang hanya bermisi untuk 
kelanggengan hukum sendiri tanpa 
melihat dampak dan tujuan hukum 
yang lebih mulia, yakni hati nurani 
hukum untuk membawa manusia 
pada rancangan damai sejahtera. 

lndah: Memanuslakan Manusla melalulllmu Hukum yang Hollstlk 

Hukum 
Manuaia 
Spiritual 
Hollatik 

yang Memanualakan 
melalui Kecerdaaan 
dalam Pendekatan 

Perlu penulis kemukakan terlebih 
dulu, mengapa dalam pendekatan 
holistik dalam ilmu hukum berarti 

I I 

mengupayakan hukum untuk mema-
nusiakan manusia dalam masyarakat. 
Dalam pemikiran holistik tentang 
hukum, maka hukum tidak bisa dipi
sahkan dari moral. Manusia merupa
kan ciptaan Tuhan yang berakal budi. 
Moral menggali lebih dalam daripada 
hukum. 

. Inti daripada tujuan hukum yang 
palmg dalam dan paling esensial ialah 
memanusiakan manusia, supaya ma
nusia diperlakukan sebagai manusia. 
Dalam negara au tokrasi atau diktatur , 
manusia dibinatangkan atau diperalat, 
didehumanisasikan. Dalam negara 
Demokrasi Pancasila, asas perikema
nusiaan mnuntut supaya manusia 
dimanusiakan. Segi lain dari manusia 
bahwa ia itu relasi, manusia itu adalah 
perhubungan. Ia mempunyai relasi_ 
aku-engkau. Relasi aku-engkau itu 
mempunyai pihak bawah (alam semes
ta), pihak atas (Tuhan Allah), dan 
pihak samping (sesama manusia 
dalam masyarakat. Memanusiakan 
manusia dalam segala hakikat dan 
relasinya merupakan tujuan akhir dan 
yang paling mulia bagi hukum. 
(Notohamidjojo, 1975; Peursen, 1988). 

Penulis sependapat dengan 
~otohamidjojo, hukum memiliki kan
dungan moral yang sangat kuat, 
hukum bukanlah teknologi yang tidak 
bemurani, melainkan suatu institusi 
yang bermoral, yaitu moral kemanu
siaan. Hukum yang bercita rasa kea
dilan adalah hukum yang tidak mela
yani dirinya sendiri, melainkan bisa 
saja melampaui logika hukum untuk 
mencapai makna hukumnya yang 
esensial. Gerakan moral intelektual 
yang digulirkan membawa hukum 
untuk ~enitik beratkan pada manusia, 
sebagaJ suatu kesatuan holistik yang 
menjernihkan hukum untuk sampai 
pada sejatinya. 
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Pentingnya peranan manusia, di
kemukakan pula dalam suatu temuan 
teori Chaos. Teori Chaos menunjukkan 
kesatuan jagad raya, dan memperlihat
kan keutuhan realitas. Teori Chaos ini 
mencerminkan suatu pergerakan 
sistern dari keteraturan ke kekacauan. 
Digambarkan, bagaimana sistem ber
geser dari kondisi teratur menjadi ber
gejolak dan akhirnya kacau, dan saat 
menyangka segalanya akan hancur, 
teijadi keajaiban, atraktor (attractory 
asing menjalankan perannya. Atraktor 
asing adalah wilayah daya tarik dan 
area yang dalam komputer terdorong 
secara magnetis, sehingga sistem 
menghasilkan bentuk yang nyata. Poin 
ini terlihat dalam banyak tulisan besar 
karya sufi masa ini, Hazrat Shah 
Maghsoud Sadegh Angha. Atraktor 
asing tidaklah asing sama sekali bagi 
mereka yang berpengetahuan. Tiap 
entitas dalam jagad raya memiliki titik 
stabilitas, yang merupakan pusat mag
netis terkuat. Profesor Angha rnenye
but titik terang ini sebagai "'Aku, 
sumber kehidupan dalam hati. Hati di
pandang sebagai gerbang rnenuju yang 
tak terlihat (Angha, 2005). 

Penulis setuju dengan pendapat 
Angha tersebut. Bahwa mernang betul 
individu merupakan subjek hukum 
yang rnenciptakan dan menjalankan 
hukum. Hukum yang sebenamya arti
fisial dan terikat aturan haruslah dipa
hami terlebih dulu, untuk rnenegaskan 
bahwa sebenamya manusia bisa mem
buat hukurn artifisal tersebut. Sehing
ga eksistensi manusia tida.k boleh di
tinggalkan dalam pengkajian pengem
baraan pencarian "the truth about law". 

Perlunya suatu pendobrakan ter
hadap pembelajaran hukum yang seta
rna ini lebih b<forientasi pada paradig
ma liberal positivistik yang menjadi 
penyakit hukum modem, yang hanya 
mengandalkan rasio I nalar sebagai 
pembenar. Dimensi di luar rasionalitas 
yang rnengernbangkan kecerdasan di 
luar kecerdasan rasionalitas merupa
kan suatu angin segar yang akan 
membawa perubahan pada cara ber
hukum. 
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Peraturan dan prosedur rasional 
birokratis dalam ciri hukum modem 
yang tidak selaras dengan watak ma
nusia, hanya akan mendehumanisasi 
manusia melalui justifikasi hukum. 
Oleh karena itu dengan ilmu, akan 
dipelajari dengan titik tolak yang sama 
untuk mendapatkan gambaran yang 
sedalam-dalamnya. Apabila kita kait
kan dengan hukurn, rnaka kita akan 
mencari "'the totality of experience atau 
the totality of life• dari hukum dengan 
menggunakan kecerdasan sipituaL 
Hanya rnelalui masyarakat, otoritas 
penguasa yang menyadari nilai dan 
kesejatian diri sebagai rnanusia akan 
memperlihatkan suatu pengembangan 
individu dalam masyarakat, dan men
jalankan visi kehidupan yang harmoni. 

Melalui pembelajaran hukurn 
yang holistik dengan mendasarkan 
pada kesejatian manusia pada spiri
tual, akan membawa hukum untuk 
memanusiakan manusia. Pembangun
an hukum akan membawa pada pem
bangunan manusia Indonesia seutuh
nya, memegang teguh cita-cita moral 
dan budi pekerti. Reformasi huku~ 
seyogyanya digaungkan untuk mencari 
kesejatian manusia dan memandang 
realitas hukum dalam dunia ini dari 
kacamata nurani dan spiritualitas, 
sehingga hukum akan menjadi melodi 
yang menuntun pada kesejahteraan, 
bukan pada kebatilan dan keserakah
an. Harapan akan keluamya Indonesia 
dari krisis moral seperti korupsi dan 
mafia peradilan, pantas disandangkan 
pada ilmu hukum yang holistik yang 
cerdas sipritual. 

Penutup 
Konsep pernikiran hukum terkan

dung pluralitas, transformasi, mutasi, 
diversitas, multiplisitas. Hukum perlu 
didekatkan pada sikap dialogis, empa
tik, dan toleran yang berarti tidak 
menutup mata terhadap pluralitas/re
lativitas suatu kebenaran. Perlu di
bangkitkannya disiplin hukum yang 
holistik dan bersifat interdisipliner 
yang berwawasan kecerdasan sosial 
maupun spiritual. Oleh karena akan 



selalu ada tantangan kepada hukum 
untuk merijawab masalah hukum yang 
ada dalam masyarakat, berkemam
puan untuk menganalisis berbagai 
gejala-gejala hukum dalam kosmologi 
masyarakatnya. Dalam proyeksi masa 
depan ilmu hukum yang membawa 
pencerahan, pantaslah diacu nilai-nilai 
kultural, kemanusiaan, moral dalam 
aspek ontologie, epistemologis, meto
dologis, dan aksiologisnya. Pencerahan 
hukum menguak bahwa hukum bisa 
menjadi sosok autis yang hidup dalam 
dunianya sendiri, bahkan mencederai 
manusia yang sebenamya harus dilin
dungi, apabila hukum tidak bersifat 
terbuka, dan tidak cerdas spiritual 
kepada produk dari pelbagai Umu lain 
yang mendukung pencerahan pada 
pembelajaran hukum. 

Pengembangan paradigma Umu 
hukum yang berwawasan intuitif, ter
buka, cerdas dan kreatif akan menci
trakan ilmu hukum untuk terus meng
akomodasi dan responsif pada suara 
keadilan dan kebenaran, sehingga 
memanusiakan manusia sebagaimana 
suatu keutuhan yang Tuhan Ciptakan. 

Karena Tuhanlah yang memberi
kan hikmat, dari mulutNya 
datang pengetahuan dan kepan
daian... .. Maka engkau akan me
ngerti tentang kebenaran, keadil
an, dan kejujuran, bahkan setiap 
jlllan yang baik. 

(2 Amsal: 6, 9} 
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