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Abstrak 

Refleksi terhadap asumsi landasan keilmuan pada 
paradigma positivisme dalam ilmu hukum, memunculkan 
kajian bahwa pencakupan keseluruhan kebutuhan sosial, 
apabila hanya diterjemahkan dalam frame peraturan bisa 
mengalami reduksi. Paradigma positivisme melepaskan hal 
essensial bahwa hukum adalah bagian dari kehidupan 
masyarakat dalam pengambilan bahan hukumnya. Konsep 
paradigma lebih ditujukan pada suatu supremacy of law 
yang menandaskan central behavior control by law yang 
bebas nilailvalue free, didasarkan pada aspek formalisme 
belaka sebagai closed logical system. Hal ini menjadikan 
Paradigma Positivisme k.urang mendukung pemenuhan 
keadilan substansial. Pembelajaran dalam ilmu hukum 
seyogyanya menggugatkan pada hukum tuntutan 
pemenuhan nilai-nilai moral dan sosial. Melalui Hukum 
Progresif, maka habitus hukum yang berpusat pada 
manusia menjadikan bangunan hukum akan diselaraskan 
antara rules and values in social life. 

Key Words: Positivism Paradigm; Jurisprudence; 
Justice. 

I. Pendahuluan 

, Dalam refleksi atas paradigma positivisme akan dibangun gagasan 
keadilan substantif. Gagasan ini mengkonstruksikan dan mendorong 
bermacam argumen terhadap wacana hukum yang berorientasi pada nilai. 
Merefleksi tatanan fonnal, dan menyelaraskannya dengan banyak nilai. 
Mereformasi pencarian keadilan prosedural dan menghendaki agar 
peraturan ditafsirkan sehubungan dengan ide-ide yang mendefinisikan 
konsep keadilan . 
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Dalam perspek:tif legisme, maka muncul reduksi ontologis, 
sehingga realitas hukum dianggap berperilaku mekanistik dan 
deterministik. Oleh karena itu legisme-positivisme juga tidak bisa 
memberikan pemahaman ontologis, epistemologis, maupun aksiologis 
yang bisa menjangkau makna. 

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

Perubahan sosial yang terjadi tidak mampu terjawab oleh hukum. 
llmu Hukum waktu itu terkungkung dalam status quo hukum itu sendiri. 
Hukum dirasa tidak mampu lagi menjawab. Perkembangan ini terjadi 
khususnya dalam negara civil law seperti Indonesia. 

II. Paradigma Positivisme dalam Ilmu Hokum 

Peran paradigma dalam meneropong suatu ilmu, termasuk ilmu 
hukum adalah penting. llmu Pengetahuan tidak bisa dikembalikan hanya 
kepada alasan rasional saja, tetapi diperlukan suatu sumber yang dalam 
yaitu Paradigma. Paradigma menjangkau ranah yang tidak bisa dijelaskan 
secara rasional, kendatipun selanjutnya dielaborasi secara rasional dalam 
bentuk ancangan (approach), metodologi dan lain-lain. Struktur sains itu 
rasional dengan basis yang tidak rasional. Ranah yang tidak rasional yang 
disebut paradigma berawal dari pertanyaan besar mengenai 'Bagaimana 
pandangan kita mengenai manusia dan kehidupan'. 

Paradigma menurut Liek Wilardjo adalah sebagai "ordering belief 
framework" pang merupakan suatu asumsi-asumsi dasar yang diyakini 
ilmuwan dad menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. Ia 
dapat meliputi kode etik, maupun pandangan dunia, yan~ mempengaruhi 
jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam beroleh ilmu. Paradigma oleh 
Kuhn diartikan sebagai citra mendasar tentang apa yang menjadi masalah 
pokok ilmu di masa tertentu. 2 

1 Liek Wilardjo, Realita dan Desiderata, b. 134. 
2 Thomas Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Resolutions (1962). Teori 
Kuhn dapat dijelaskan dengan diagram Paradigma I 7 Ilmu Normal 7 Anomali 7 
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Alasan penggunaan paradigma diejawantahk:an sebagai pencapaian 
ilmiah yang konkret sebagai tempat komitmen profesional lebih dulu dari 
berbagai konsep, dalil, teori dan titik pandang ynag bisa disarikan 
daripadanya. Paradigma merupakan satuan yang tidak dapat direduksi 
sepenuhnya sehingga menjadi komponen-komponen atom yang berfungsi 
menggantinya. Perolehan paradigma merupakan tanda kematangan dalam 
perkembangan bidang sains manapun. 3 

Salah satu paradigma yang ada dalam ilmu adalah positivisme. 
Positivisme adalah suatu aliran paham filsafat yang berkembang di Eropa 
kontinental khususnya di Perancis dengan dua eksponen yang terkenal 
yaitu Henri Saint Simon (1760-1825), dan Auguste Comte (1798-1857), 
kemudian diaplikasikan ke dalam pemikiran ·tentang hukum. Positivisme 
menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis dari hukum. Norma 
hukum haruslah eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma 
yang positif, ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang 
konkret antara warga masyarakat dan wakil-wakilnya. Hukum tidak lagi 
mesti dikonsepsi sebagai asas moral metayuridis yang niskala (abstrak) 
tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi 
sebagai lege atau lex. 4 Ajaran ini lalu diintrodusir ke negara-negara 
jajahan Eropa termasuk Indonesia. 

Namun, ilmu hukum dalam abad kesembilan belas menjadi ilmu 
yang positivistis-normatif, ilmu hukum memasuki ranah intelektual yang 
secluded dan esoterik. 5 Praktik paradigma hukum di Indonesia lebih 
didominasi paradigma positivisme-legisme yang berhenti pada prosedur 
dan peraturan. Kelsen dalam teori hukum murninya melepaskan aspek 

Krisis -7 Revolusi -7 Paradigma II. Dalam George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori 
Sosiologi Modem, h. A11-A12. 
3 Thomas S. Kuhn, Pecan Paradigma dalam Revolusi Sains, h. 11. Cara-cara yang dipakai 
teori hukum di ruang kritik ideologikal sangat disuportasi o1eh tradisi berpikir dan 
bcrmetode. basil integrasi (sintetisasi) teori hukum dengan temuan-temuan yang 
dipresentasikan keseluruhan disiplin ilmu yang memusatkan perhatian pada hukum. 
Lihat Herman Bakir, Kastil Teori Huk:um, h. 271-272. 
4Soetandyo Wigrijosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamjka Masalahnya, h. 
91, 95-96. Dikatakan bahwa ajaran positivisme yang bertolak dari paradigma liberalis 
tidak bersemangat pro populus, melainkan mendegradasikan dirinya menjadi a1at atau 
sarana yang berperilaku teknis prosedural formal semata. 
s Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, h. 35. 
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sosial, politik, moral dari hukwn. 6 Hukwn tidak menyatu dengan 
kehidupan masyarakatnya, bahk:an juga pada validasi moral. 

Paradigma positivisme dalam ilmu hukwn 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 yang berupa perilaku yang bisa ditangkap panca 
indra dan dipandang bebas nilai. Dmu dalam ranah positivisme ini 
bertolak dari fakta yang dapat dikonstatasi menuju pada suatu keajegan 
pada gejala lahiriah yang dikaji secara logikal. Aliran positivistik ini 
mengacu terutama pada ilmu alam. 

Hal ini bisa dipahami karena paradigma positivisme sangat 
mendasarkan pada era modernisme positivistik di mana realitas sosial 
dimaknai dalam paradigma sebagai empirisme, objektivisme dan 
rasionalisme. Berangkat dari terminologi positivistis di atas, dikaitkan 
dengan pemahaman paradigma Kuhn, maka sebenamya positivisme 
sebagai paradigma akan terus mengalami pergulatan. 

Menurut Satjipto sampai hari ini cara berpikir dalam hukwn relatif 
masih dikuasasi warisan berpikir abad XIX yang positivistis dogmatis. 
Berpikir seperti ini dapat disejajark:an dengan berpikir berdasar 
kecerdasan rasional yang berperilaku datar, logis, dan mendasarkan pada 
hukum formal. Kredo yang digunakan adalah "peraturan dan logika" 
(rules and logic). 7 Paradigma positivisme menganut penyamaartian 
hukum dengan peraturan. 

John Austin terkenal dengan teorinya "analytical positivism" yang 
intinya mengatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang 
memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan, 
sehingga menpnggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan 
bersifat tertutdp. Jadi hukum secara tegas dipisahk:an dari kaidah (justice) 
dan hukum tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk, 
melainkan didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. 8 Oleh karena itu, 
paradigma positivisme mengedepankan pada 'status quo' dari pemegang 
kekuasaan melalui pembuatan hukumnya, dan memaknai hukum sebagai 

6 Hans Kelsen, Teori Hukum Mumi: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, h. 1-2, 120-121. 
Teori Hukum Mumi menolak mengevaluasi hukum positif. 
7 1bid.,h.l8. 
8 W. Friedmann, Teori dan Filsafat hukum, h. 149-151. 
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perintah. Hukurn harus dianggap 'taken for granted' baik pada aras law 
making maupun implementation. 

Pada paradigma positivisme, maka aspek ilmu yang dibangun pada 
konsep law as what ought to be, dan sebagai law as what it is in the 
books. Dalam paradigma positivisme maka "sensitivity the social 
implications of laws ' terabaikan. 

III. Reduksi Realitas Dalam Paradigma Positivisme 

Paradigma legisme-positivistis meinperoleh tentangan. 9 Mulai 
berkembang pemikiran hukurn lebih terbuka dari ketertutupan dan 
kerahasiaan, dan berusaha mengungkap pelbagai mitos-mitos yang ada 
dalam huk:um. Sebagaimana pula dinyatakan Habermas bahwa " the 
tension between normative approaches, which are constanly in danger of 
losing contact with social reality ... , selanjutnya dikatakan bahwa "Unlike 
the facticity of law enforcement, this social facticity is no longer 
internally related to the legitimacy claimed for the legal order". 10 Hukurn 
dari kacamata sosial mencenninkan masyarakatnya. 

Dalam paradigma yang baru, ilmu tidak lagi dianggap objektif 
yang memberikan realitas sebagaimana adanya, melainkan epistemik. 
Ilmu ialah cara untuk mengetahui, dan komponen eksperimentalnya 
berupa interaksi antara manusia (c.q. ilmuwan/peneliti) dan lingkungan 
(alam dan sosial)-nya.u 

Menurut Karl Popper tugas ilmu adalah untuk membuka kedok 
(menelanjangi) "ketidakbenaran". 12 C.A. van Peursen memberi definisi 
bahwa ilmu adalah sebuah kebijakan, sebuah strategi untuk memperoleh 
pengetahuan yang dapat dipercaya tentang kenyataan, yang dijalankan 
orang terhadap (yang berkenaan) kenyataannya. 13 

9 Ben Agger, Teori Sosial Kritis, Kritik Penerapan dan Implikasinya, h. 7-10. 
10 Jurgen Habermas, Between Facts and Norms, h. 6, 34. 
11 Liek Wilarjo, Menerawang di Kala Senggang: Kumpulan tulisan Liek Wilardjo, h. 
316. 
12D.H.M. Meuwissen, Pengembanan Huk:um, Ilmu Huk:um, Teori Hukum dan Filsafat 
Hukum, h. 49. 
13 B. AriefSidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, h. 104. 
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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 mengemban misi untuk membuka tabir 
atau ideologi apa yang ada di balik aturan, dogma, ajaran, dan praktek
praktek hukum yang selama ini ada. Perlu dikemukakan pula bahwa 
menurut Jujun Suriasumantri, ilmu bersifat terbuka, demokratis dan 
menjunjung kebenaran di atas segala-galanya. 14 Demikian pula 
seharusnya refleksi dalam ilmu hukum. 

Oleh karena itu, berdasar terminologi di atas, paradigma 
positivisme legisme memandang hukum sebagai gejala tersendiri yang 
dipandang sebagai closed logical system. Hukum dialienasikan dari 
masyarakat, norma sosial, politik dan moral. Era modemisme positivistik 
yang menjadi anutan dalam positivisme menihilkan sikap dialogis, 
empatik, dan toleran yang berarti menutup mata terhadap pluralitas dan 
relativitas suatu kebenaran. 

Kesalahan dari positivisme menurut Scholten adalah bahwa ia 
sebagai material hanya melihat undang-undang,peraturan-peraturan, 
vonis-vonis.la melupakan bahwa di belakang bahan-bahan positif ini 
terdapat sesuatu yang lain, yang juga demikian pentingnya, bahwa hukum 
adalah bagian dari kehidupan spiritual ~rokhaniah, kejiwaan) manusia, 
individual dan dalam dalam kebersamaan. 5 

Dalam fenomena sosial, jelas ada diskrepansiltension antara 
konsep hukum dan peraturan. Hukum tidak semata-mata untuk 
menegakkan peraturan dalam arti status quo perundang-undangan semata, 
tetapi juga memiliki visi untuk menciptakan tatanan hubungan harmonis 
dalam suatu relasi sosial yang berkeadilan. Ini berbeda dengan konsep 
peraturan yang lebih menitik beratkan pada suatu penegakan rulelaturan, 
dan tanpa I¥elihat dampak dari pengenaan aturan tersebut, apakah 
berkeadilan ltt:au berkemanfaatan atau justru tidak sama sekali. Ini berarti 
konsep peraturan lebih ditujukan pada suatu supremacy of law yang 
menandaskan central behavior control by law yang bebas nilai/value free. 

14 Jujun S. Suriasumantri, ed., Ilmu Dalam Perspektif: Kumpulan Karangan tentang 
Hakikat Ilmu, h. 9. 
15 Paul Scholten, Struktur Ilmu Hukum, h. 18. 
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Perlu dikaji aspek asumsi landasan epistemologis yang hanya 
didasarkan pada panca indera, karena persepsi yang mengandalkan panca 
indera jelas mempunyai kelemahan, sebab panca indera manusia tidak 
sempuma. Penalaran manusia juga terbatas untuk sampai pada simpulan
simpulan yang berupa pengetahuan. Aspek kehidupan manusia secara 
keseluruhan adalah kompleks. Untuk melihat "the totally of experience" 
tidak bisa semata berperilaku empiris, tetapi intuitif perasaan, dan 
suasana jiwa ikut berperan di dalamya. 

Hukum dalam posisi demikian perlu direfleksi agar mampu 
menjawab realitas sosial yang sesungguhnya. Peranan ilmu hukum 
menjadi penting dalam kiprah mengubah pola pikir keilmuwan dalam 
ilmu hukum untuk lebih utuh. Logika hukum dipersandingkan dengan 
logika sosial. Muncullah era posmodernisme yang mencoba menggugat 
hukum yang teralinenasi dari masyarakat. Masalah ini berarti berpangkal 
pada ontologis, epistemologi, dan aksiologis yang perlu dibangun dalam 
ilmuhukum. 

Santos mengemukakan posmodernisme sebagai sesuatu yang 
datang setelah era modernis, sebuah masa peralihan yang disebut periode 
transisi paradigmatis yaitu suatu masa di mana terjadi proses peralihan 
sangat penting terhadap cara pandang manusia dalam memandang 
dunianya. 16 Posmodernisme lahir untuk mengoyak keusangan dalam 
wacana modernisme, yang ternyata tidak mampu menjawab tantangan 
zaman. Janji-janji dalam era modem dikikis oleh postmodemisme sebagai 
suatu janji palsu yang lebih pada suatu mitos belaka. Postmodernisme 
berusaha untuk mendekonstruksi pemikiran yang mempertahankan 
kemapanan, menentang satunya makna dan ugeran sentral dalam 
pemaknaan. Berpikir posmodernisme berarti membuka peluang kepada 
keberbedaan, dan berkreativitas untuk tidak terkungkung pada satu cara 
pan dang. 

Untuk itu digunakan paradigma hukum holistik yang bisa yang 
melakukan dialektika dan permenungan terhadap tatanan formalitas 
hukum yang mendominasi hukum modern. Pertama adalah merefleksi 
hukum yang terkungkung pada konstruksi kesewenang-wenangan dan 
formalisme membabi buta, keadilan yang zalim. Kedua adalah upaya 
untuk menciptakan perdamaian antara legalitas dan moralitas, serta 

16 Bonaventura De Sousa Santos, Toward a New Common Sense: Law, Science and 
Politics in the Paradigmatic Transition, h. 1. 
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menyediakan ruang yang lebih lapang di dalam hukwn bagi nilai-nilai 
solidaritas. 

The spirit of law sebagai jiwa hukwn yaitu keadilan akan 
mengkaji suatu peraturan sudah justifiable sebagai hukwn atau bukan. 
Pendekatan/metode holistik dalam ilmu hukwn dipakai untuk 
mengutuhkan kembali hukwn, menyatukan kembali hukwn dengan 
lingkungan, alam, dan orde kehidupan yang lebih besar. Menghilangkan 
pemisahan antara hukum dan kehidupan manusia yang berarti 
mengembalikan hukwn ke dalam keutuhan. Metodologi ini bisa dilakukan 
apabila setiap kali membuat putusan (legislasi, yudisial maupun 
enforcement) senantiasa melihat keutuhan dengan kehidupan manusia. 
Hukwn tidak boleh mempertahankan eksistensinya sedemikian rupa 
sehingga menjadi suatu ··. anomali dalam konteks keutuhan dengan 
kehidupan manusia. 

Satjipto Rahardjo mengemukakan dalam Teaching Orders Finding 
Disorder, bahwa ilmu hukwn berkembang dari yang terkotak-kotak 
menuju holistik. 17 Edward 0. Wilson juga mengemukakan dalam 
consilience yang mengajarkan bahwa suatu pengetahuan bisa dibidik 
dalam suatu jaringan pengetahuan yang rumit, complicated, dan 

h l . ti' 18 W 0 lS C. 

Pembelajaran ilmu-ilmu hukwn tidaklah bisa dengan 
melepaskannya dari ilmu-ilmu lain, hukwn akan menjadi miskin dalam 
pembelajaran dan pengembangannya apabila dikucilkan dari ilmu-ilmu 
lain. Paradigma pemikiran yang mekanistik dan deterministik selayaknya 
diubah dengan pemikiran yang holistik. Oleh karena itu pembatasan 
dalam kelimuwan khususnya dalam hukwn akan membawa hukum 
tereduksi untuk menjadi alat manusia dalam mengembangkan dunianya. 

Paul ~cholten mengemukakan bahwa ilmu tentang hukum adalah 
juga ilmu tentang peristiwa sejarah (perundang-undangan) dan tentang 
hubungan kemasyarakatan. 'Kemurnian' ilmu hukum selalu mengandung 

17Satjipto Rahardjo, Mengajarkan Keteraturan Menemukan Keidak-teraturan (Teaching 
Order Finding Dis-order). 
18 Edward 0. Wilson, Consilience: The Unity of Knowledge. Wilson memberikan 
alternatif baru dalam pohon ilmu. Kemajuan sains menggambarkan adanya unifikasi 
antara ilmu alam, ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan. 
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sesuatu yang tidak murni dari bahannya. Jika hal ini tidak dilakukan, 
maka ia akan menjadi "makhluk tanpa darah" (bloodless phantom). 19 

Pandangan legisme-positivistik hanya memaparkan hukum yang 
eksklusif bahkan terlepas dari masyarakat yang ingin dilindunginya. 
Hukum bergerak hanya untuk kepentingan hukum sendiri, bukan hanya 
untuk manusia. Pereduksian kebutuhan sosial dalam suatu perundangan 
tentu menggambarkan bahwa undang-undang bukanlah mengambarkan 
realitas sosial sesunggguhnya dan mampu menjawabnya. 

Scholten menegaskan bahwa hukum ini atau itu harus tidak 
tergantung pada apa yang dikatakan undang-undang atau yurisprudensi 
yang lebih tua. llmu hukum yang keliru mengenai hal ini tidak menangkap 
kenyataan dari hukum.Hukum hakim (rechtspraaksrecht; judge made 
law) adalah hukum yang terbentuk baru, tetapi hukum ini sudah ada. 
Hukum yang ada adalah hukum yang sedang menjadi (het wordende 
recht).20 

Hukum pada hakikatnya adalah hubungan antar-manusia dalam 
dinamika kehidupan bermasyarakat. Hukum mewujudkan diri sebagai 
proses-proses sosial pengaturan atau pengk:aidahan cara berperilaku. 
Tujuan hukum untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan, kedamaian 
serta keadilan yang dapat dirumuskan sebagai pengabdian untuk 
pengayoman manusia. Ini berarti · hukum menyatakan diri untuk 
memperadabkan masyarakat. llmu hukum harus dituntut untuk mencapai 
kematangan dan menjadi sebenar-benar ilmu untuk lebih melihat realitas 
hukum dalam "the totally of life ". 

Bertitik tolak dari pergeseran paradigma di atas, maka Paham 
Legisme sebagai suatu paham positivisme yang menyamakan hukum 
dengan undang-undang haruslah dikritisi. Perlu diakui pula kedaulatan 
lingk:unganlsociety dan badan lain dalam masyarakat. Perlu dikoreksi pula 
pemikiran hukum yang pragmatis, karena hanya mementingkan introdusir 
bunyi peraturan dengan memisahkan dari keadilan substansial. 

Tafsir monopolisitik negara melalui perundang-undangan ataupun 
melalui tangan otoritas penegak hukum merupakan suatu proses 

19 Paul Scholten, Op.cit, h. 12-13. 
20 Ibid, h. 20-21. 
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sentralisme hukum, yang kurang teijalin dengan relasi sosial dan tidak 
mampu menjawab kebutuhan akan keadilan yang sesungguhnya dalam 
masyarakat. 

Karakter emansipatif karena keterlibatan masyarakat atau para 
pihak memiliki daya pengikat kuat dibanding penerapan hukum negara. 
Untuk itu perlu suatu refleksi terhadap rule centered paradigm yang 
berbasis pada paradigma legisme-positivistis, menuju suatu konsep 
transformatif yang dianut paradigma non-positivistis yang dialektis untuk 
mendorong proses pemajuan hak-hak masyarakat yang lebih substansial 
dalam mencari keadilan. 

IV. Pembelajaran Hukum Yang Bercita Keadllan 

Pembelajaran hukum menurut B. Arief Sidharta hukum timbul dari 
rasa wajib yang tertanam dalam jiwa manusia, yakni dalam akal budi dan 
budi nurani manusia, yang mengharuskan manusia bersikap dan 
berperilaku dengan cara tertentu terhadap dan berkenaan dengan adanya 
manusia (manusia..;manusia) lain, untuk mewujudkan ketertiban dan 
keteraturan dalam masyarakat, sedemikian rupa sehingga martabat dan 
kodrat manusia tidak tertindas.21 

Berangkat dari ranah paradigma ilmu hukum, jelas bahwa 
pembelajaran hukum janganlah membelenggu pada suatu pemikiran yang 
stagnant dan kering, karena hukum akan selalu bekeija dalam konteksnya, 
yaitu masyarakat, manusia. Hukum senantiasa tidak pernah berhenti 
mengalami proses pemaknaan. Hukum akan terus mengemuka sebagai 
suatu Ilmu. Proses bergulirnya hukum menjadi suatu ilmu, merupakan 
suatu pendewasaan hukum dalam ranah yang reflektif melalui suatu 
periodisasi ilmu . Apabila dikutip Kuhn , maka hukum sebagai suatu ilmu 
mengalami suptu "lompatan paradigma." 

"} 

Sebagaimana pula Gadamer katakan bahwa Ilmu Hukum adalah 
sebuah eksemplar Hermeneutik in optima forma yang dipublikasikan pada 
aspek hukum kehidupan bermasyarakat. Dalam mengimplementasikan 
Ilmu Hukum untuk menyelesaikan suatu masalah hukum, kegiatan 
interpretasi itu tidak hanya dilakukan terhadap teks yuridis, melainkan 
juga terhadap kenyataan yang menimbulkan masalah hukum yang 

21 B. Arief. Sidharta, Filsafat Hukum Pancasila, h. 4. 
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bersangkutan. Terbentuknya teks yuridis teijadi dalam kerangka 
cakrawala pandang pembentuk hukum berk~ dengan kenyataan 
hukum yang dianut atau hidup dalam masyarakat. 22 Hukum merupakan 
ilmu kemanusiaan pula yang memiliki jiwa dalam ide-idenya. Dmu-ilmu 
humaniora ( Geisteswissenschaft) menurut Gadamer dengan sangat jelas 
memahami dirinya dari analoginya dengan ilmu pengetahuan alam yang 
gema idealistiknya terletak dalam ide tentanf, 'Geist' jiwa. llmu 
kemanusiaan ini memiliki pengaruh bagi filsafat. 2 llmu-ilmu kemanusian 
mesti dipahami sebagai advokat atau pembela kemanusiaan yang sejati. 24 

Oleh karena itu harus diakui ada realitas lain di luar hukum (yang 
dipersepsi undang-undang semata), dalam realitas bekeijanya hukum. 
Realitas sosial bahkan perilaku lain di luar hukum ini memiliki peran 
dominan. 

Pencarian keadilan, kebenaran, kemanfaatan bukanlah monopoli 
dari penegak hukum. Pandangan ini bukanlah berarti mengikis rule of law 
yang berkepastian hukum, namun lebih berorientasik:an pada 
menempatkan rule of law pada tujuannya yaitu yang lebih berkeadilan 
dan memuaskan kebutuhan sosial yang sesungguhnya. Memberikan kritik 
terhadap arogansi hukum selama ini, dan hukum yang dilumpuhkan 
melalui proses otorisasi negara yang mengesahkan kebijakannya . 

Dalam sub-bah Perspektif Ke Depan, Scholten mencantumkan 
skema untuk mengambarkan: 'eschaton" (tujuanldoel, goal) dari hukum, 
ditempatkannya Tuhan di tempat paling atas. Hukum yang bertolak dari 

. 25 
manusia, kepada Tuhan semuanya terarah. 

Dengan demikian pembelajaran hukwn akan didekatkan pada 
pemikiran pada hukum alam dan letak kepeduliannya pada "meta
juridical". Satjipto Rahardjo menggulirkan hukum yang demikian sebagai 
Hukum Progresif. Hukum Progresif ini mendahulukan kepentingan 
manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika 
dan peraturan. 26 

22 Ibid, h. 122. 
23 Hans-Georg Gadamer, Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika, h. 3 
24 Jean Grondin, Sejarah Hermeneutik: Dari Plato sampai Gadamer, h. 213. 
25 Ibid, h. 101-103. 
26 Hokum progresif berbagi pendapat dengan pemikiran yang pernah ada dalam sejarah 
hukum, seperti historis (Savigny), realis ( Amerika, Eropa), Sosiologis (Pound, Ehrlich, 
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Oleh karena itu menjadi tegas apa yang dikemukakan Satjipto 
bahwa pekerjaan huk:um bukanlah hanya semata membaca peraturan 
dengan menggunakan logika peraturan, melainkan juga membaca 
kenyataan atau apa _yang terjadi di masyarakat .Kedua pembacaan tersebut 
disatukan dan dari situ muncul kreativitas, inovasi, serta progresivisme. 
Penafsiran tidak lagi rulebound, melainkan keluar dari logika peraturan 
(logic of rule ).27 

· 

Oleh karena itu gagasan hukum progresif mem.bawa permenungan 
dan refleksi terhadap perwujudan neutrality of law dan autonomy of law. 
Habitus huk:um yang berpusat pada manusia menjadikan bangunan huk:um 
selaras antara rules and values in social lifo. Pada akhimya gagasan ini 
mendorong wacana hukum yang berorientasi pada nilai. 

V. Penutup 

Dalam pembelajaran ilmu hukum, seyogyanya diarahkan pada 
suatu pembelajaran yang meninggalkan tradisi rechtsdogmatiek. Tradisi 
atau aliran ini hanya melihat ke dalam dogma-dogmatis hukum, 
khususnya mengkaji hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang 
dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum tidak dilihat dari kacamata 
hukum sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin 
dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. 

Pembelajaran Hukum yang postmodernistik dalam frame hukum 
progresif akan menolak studi hukum semata sebagai studi tentang 
peraturan-peraturan, melainkan lebih melihat perwujUdan aspek nilai 
berkeadilan dalam hukum. 

Black), responsif (Nonet dan Selznick). Lihat dalam Satjipto Rahardjo, Hukum 
Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, h. 134. 
27 lbid., h. 123, 127. Satjipto mengulas pendapat Van Dunne bahwa peraturan sebagai 
sesuatu yang legal dan kenyataan sebagai sesuatu yang sociological-emprical bukan hal 
terpisah. Pada penafsiran, keduanya saling memasuki (onderlinge interaktie). Peraturan 
akan melihat kenyataan, dan kenyataan melihat pada peraturan. 
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