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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur senantiasa terpanjatkan hanya pada Allah Swt 

yang dengan limpahan nikmat yang tak terhingga, akhirnya 

penulis berhasil menulis buku sederhana ini di hadapan 

pembaca. 

Buku ini ditujukan untuk mengisi kekosongan dan kekurangan 

literatur tentang salah satu aspek dari studi Ilmu Hukum yang 

cukup penting, yakni Sejarah Hukum bagi para mahasiswa 

program sarjana (S1), strata dua (S2) dan strata tiga (S3) Ilmu 

hukum. Karena berdasarkan pengalaman penulis mengajar mata 

kuliah wajib ilmu dasar hukum, yakni Pengantar Ilmu Hukum di 

Program Strata Satu (S1) dan mata kuliah wajib Sejarah Hukum 

di Program Strata Dua (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta selama ini kerap 

mendengar keluhan mahasiswa betapa sulitnya menemukan 

buku yang khusus mengupas sejarah hukum sejak dari konsep, 

teori hingga aplikasinya dalam studi ilmu hukum. Kenyataan itu 

telah mendorong penulis untuk mencoba menulis dalam bentuk 

buku sederhana ini. 

Sejarah hukum teramat penting bagi mereka yang hendak 

mendalami dan mengkaji Ilmu hukum secara holistik dalam 

berbagai sudut pandang. Maka buku ini meyajikan kajian dari 

sudut yang paling umum hingga yang paling kompleks dari 

sejarah hukum. Dimulai dengan menyajikan teori dan konsep-

konsep dasar ilmu sejarah hingga sejarah hukum dan kaitannya 
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dengan ilmu-ilmu yang lain. Tak luput pula disajikan urgensitas 

pengkajian hukum dari sudut sejarah hukum. Metode dalam 

penelitian sejarah hukum, kaitannya sejarah sosial politik suatu 

bangsa berupa evolusi dan revolusi politik mempengaruhi 

produk hukum. Hingga yang relatif kompleks dicoba menyajikan 

sejarah sistem-sistem hukum di dunia dan dilanjutkan dengan 

mencoba untuk mempetakan tipologi sistem hukum yang 

dipraktikan di Indonesia. 

Dengan sejarah hukum kita akan diajak untuk memahami 

perkembagan hukum dari sudut yang paling jauh untuk sampai 

pada sudut yang terdekat hari ini. Dinamika perkembangan 

hukum tak pelak lagi merupakan korelasinya antara masa lalu, 

kini dan masa depan. Kita tak akan dapat menatap masa depan 

jika mengetahui secara cermat pasti akan perkembangan hukum 

di era terkini. Demikian pula kita tak akan sampai di era ini jika 

tak memahami perkembangan hukum di masa lalu. Itulah 

sebabnya sejarah hukum menjanjikan masa depan.  

Setiap bangsa selalu mengalami pasang surut sejarah 

sosialnya, Indonesia adalah salah satu contoh laboratorium yang 

sangat lengkap dalam melihat perkembangan sejarah hukumnya 

yang terbentak sejak bergumul dengan masa lalu berupa hukum 

asli pribumi, hukum Islam dan hukum Barat. Persinggungan 

ketiga sistem hukum ini telah mengantarkan bangsa Indonesia 

menjadi bangsa yang relatif kaya akan khasanah hukum. 

Ketiganya mewarnai dalam dinamika kehidupan masyarakat 

Indonesia. Kendati harus diakui bahwa pengaruh yang paling 

kuat dari sistem itu adalah berasal dari Barat terutama Belanda 

karena Indonesia cukup lama menjadi koloni Belanda dengan 

segala pengalaman suka-dukanya. Namun demikian dalam 

rentang yang lama itu Belanda tak cukup berhasil menyatukan 

Bangsa Indonesia untuk menjadikan hukum Barat yang bercorak 

Eropa menjadi satu-satunya yang hidup dalam urat nadi 

kehidupan rakyatnya. Itulah sebabnya ketiga sistem itu secara 

diam berlaku dalam iringan langkah yang sama. Maka di 
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Indonesia seolah ada hukum “formal” negara yang terinspirasi 

dari pengaruh Barat dan hukum “informal” yang bersumber dari 

hukum adat dan hukum Islam. Jadilah negeri ini menjadi negara 

yang bersistem pluralisme.  

Buku ini berhasil terbit dihadapan pembaca karena jasa-jasa 

para pihak yang bersentuhan dengan penulis. Karena itu 

ijinkanlah pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih yang tak terhingga kepada bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., 

M.Hum selaku Dekan FH UNS yang telah sedikit banyak 

mendorong penulis untuk menerbitkan buku. Begitu pula 

terimakasih penulis ucapkan kepada bapak Dr. Hari Purwadi, 

SH.,M.Hum selaku Ketua Prodi Pascasarjana Ilmu Hukum UNS 

yang telah memberi kepercayaan dan kesempatan kepada 

penulis untuk mengampu mata kuliah Sejarah Hukum. Kepada 

Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH, MH ketua Program Doktor Ilmu 

Hukum yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk 

kerap menjadi penguji Disertasi mahasiswa Program Doktor 

yang sedikit banyak telah menginsiprasi penulis untuk menulis 

buku ini. 

Kepada Prof. Dr. Setiono, SH., MS dan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, 

SH. M.Hum yang pernah menjadi promotor dan copromotor saat 

penulis menempuh pendidikan program Doktor telah 

menginspirasi penulis untuk selalu produktif menulis. Demikian 

pula kepada Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH, MH guru besar FH UNS 

yang kerap memotivasi penulis untuk kian terus berkarya.  

Kepada bapak Suranto, S.H. MH selaku ketua bagian Hukum 

Tata Negara yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan 

pada penulis untuk bergabung dalam komunitas HTN dan tak 

lupa semua kolega dosen Bangian HTN yang telah menjalin 

persahabatan yang tulus dan cukup nyaman selama ini. 

Kepada guru-guru penulis sejak dari SD-hingga program 

Doktor telah yang membentuk karakter dan kepribadian penulis 

menjadi kian terdorong untuk memberi manfaat pada 

masyarakat. Kepada ayahanda dan ibunda H. Daryanta A. Sururi-
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Hj. Atik Suwarti yang telah mengasuh dan mendidik penulis sejak 

dari buaian hingga hari ini semoga Ayahanda dan Ibunda tetap 

sehat selalu. Untuk kakanda Sri marwaningsih, S.Ag., M.Pd-

Drs.H.Ali Musthofa, M.PdI, adinda Heri Amin Pramana Putra, S.T., 

M.Si-Lilik Marfuatin, S.Sos dan Siti Handayani, S.E., M.Si penulis 

ucapkan terimakasih atas doanya. Untuk Istriku S.Suryaningsih, 

S.S., M.Hum dan ananda M. Zaki-Zafran Santosa Riwanto atas 

kesabaran dan pengorbanannya karena waktunya untuk selalu 

bersama terbajak terus selama ini. 

Demikianlah buku ini tidaklah sempurna, karena itu penulis 

selalu membuka diri atas masukan, kritik dan saran dari pihak 

manapun untuk kebiakan dan kesempurnaan buku ini guna kian 

menjadi referensi buku yang cukup memadai bagi pengembaraan 

ilmu hukum. Semoga Allah Swt selalu berkenan melimpahkan 

barakah-Nya. 

 

Surakarta, Medio September 2016 

 

 

Ttd 

Dr. Agus Riwanto  
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BAGIAN PERTAMA 
MEMAHAMI SEJARAH DAN SEJARAH HUKUM 

Sejarah dan ilmu hukum adalah dua entitas yang sulit dipisahkan 

karena sesungguhnya hukum merupakan produk sejarah yang 

terus menerus berkembang sesuai dengan peradaban manusia. 

Itulah sebabnya mempelajari ilmu hukum juga merupakan bagi-

an dari mempelajari etape sejarah itu sendiri. Dimana produk hu-

kum di setiap fase sejarah akan menjadi cermin perkembangan 

dan pertumbuhan hukum di era terbaru.  Pengaruh sejarah hu-

kum di masa lalu sangat besar terhadap dinamika hukum di masa  

kini. Maka mengetahui sejarah hukum di masa lalu men-jadi se-

buah keniscayaan untuk dapat melajak perkembangan sejarah 

hukum di sebuah bangsa.  

  

Setiap bangsa selalu menyimpan kronik sejarahnya yang akan 

menjadi modal bagi keberlanjutan atau stabilitas dan perubahan-

perubahan hukumnya di suatu masa. Di sinilah relevansinya me-

nempatkan sejarah hukum sebagai bagian penting dari studi dan 

penelitian terhadap perkembangan ilmu hukum.  

 

Seperti dinyatakan oleh Menteri Kehakiman dalam pidato 

sambutan dan pengarahan pada simposium Sejarah Hukum (Ja-

karta 1-3 April 1975) yang antara lain  dinyatakan bahwa “Per-

bincangan Sejarah Hukum mempunyai arti penting dalam rangka 

pembinaan hukum nasional, karena dalam pembinan hukum 
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tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan 

hukum masa kini saja, tetapi juga bahan-bahan mengenai per-

kembangan hukum masa lampau. Melalui sejarah hukum kita 

akan mampu menjajaki berbagai aspek hukum pada masa lam-

pau, hal mana akan dapat memberikan bantuan kepada kita un-

tuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum 

yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita.1 

A. Memahami Sejarah Sebagai Ilmu  

1. Sejarah dari Aspek Etimologi 
 

Secara etimologis sejarah berasal dari berbagai bahasa yang 

memiliki kesamaan arti dan makna antara lain: History (Ing-

gris), historiai (Yunani) yang artinya adalah hasil penelitian. 

Menurut Heroditus (abad 5 SM) sejarah bersalah dari kata His-

toria (Spanyol); historie (Belanda), histoire (Perancis), storia 

(Italia). 

 

Istilah sejarah terus mengalami metamorfosis makna, se-

perti pernah disebut dengan istilah Geschichte, berasalan dari 

geschehen artinya sesuatu yang terjadi istilah ini dipakai hing-

ga abad ke XVIII. Lalu istilah sejarah berubah menjadi historie 

yang istilah ini menjadi baku dan disepakati oleh komunitas 

ilmumuwan sosial pada abad ke XIX hingga XX dipegunakan 

untuk menunjukkan koleksi fakta kehidupan manusia dan 

perkembangannya. 

 

 Sejarah mengandung makna penulisan secara sistematis 

dari gejala-gejala tertentu yang berpengaruh pada suatu bang-

sa, suatu lembaga atau kelompok sosial yang biasanya disertai 

                                                           
1. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Sejarah Hukum, Bandung: Alumni, hal.9. 
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dengan suau penjelasan mengenai sebab-sebab timbulnya 

gejala tersebut. 
 

2. Sejarah dari Aspek Terminologi 
 

Sejarah juga dimaknai sebagai upaya pencatatan secara des-

kriptif dan intepretatif mengenai kejadian-kejadian yang diala-

mi manusia pada masa lampau yang ada hubungannya dengan 

masa kini. Paling tidak terdapat sejumlah ilmuwan yang men-

coba membuat terminologi secara sistematis menurut cara 

pandang dan latar belakang keilmuan dan sejarah hidup mere-

ka masing-masing. 

 

Menurut  Jacques Barzun& Henry F Graff  (1977): 

“For a whole society to lose its sense of history would be 
tantamount to giving up its civilization. We live and are moved be 
historical ideas and imeges, and our national existence goes on by 
reproducing them”2 

Jadi menurut Jacques Barzun & Henry F Graff,  jika suatu 

masyarakat kehilangan rasa sensitifitas terhadap sejarah ma-

syarakatnya, maka sama artinya dengan telah kehilangan pula 

peradabannya. Karena sesungguhnya kita hidup dan bergerak 

berdasarkan pada ide dan  bayangan sejarah, dan eksistensi 

nasionalitas kita akan terus mereproduksi ide dan bayangan 

sejarah itu. 

 

Menurut Soedjatmoko (1968) 

 “…history instructions is an important means of trainaing good 
zitizens and of developing love and loyalty for noe’s country; it’s 
essential to a young country like Indonesia for the “nation building” in 
which its people are all engaged”  

                                                           
2
 . Jacques Barzun and Henry F. Graff, The Modern Researcher, 3rd edn, Harcourt Brace 

Jovanovich, 1977 
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Menurut Soedjmoko sejarah memiliki arti yang sangat pen-

ting untuk melatih warga negara yang baik dan mengembang-

kan cinta dan kesetiaan untuk negara. Sejarah sebagai sesuatu 

yang harus dipelajari untuk negara muda seperti Indonesia 

untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pem-

bangunan bangsa.  

 

Sedangkan menurut Kuntowijoyo (2013) sejarah sebagai 

ilmu yang membicarakan tentang manusia akan tetapi yang 

dibicarakan bukan fosil dan produk bebatuan misalnya, kare-

na keduanya merupakan pembicaraan dan penyelidikan dari 

ilmu Arkeologi dan Geologi. Sejarah hanya membicarakan ten-

tang peristiwa-peristiwa di masa lampau. Dalam hal ini para 

ilmuwan sejarah mensepakati hanya akan meneliti peristiwa-

peristiwa sesudah tahun 1500.3  

 

Bagi Kuntowijoyo sejarah sebagai ilmu yang menyelidiki 

tentang waktu, yakni, perkembangan, kesinambungan, pengu-

langan, dan perubahan. Agar setiap waktu dapat dipahami, 

sejarah membuat pembabakan waktu atau periodesasi. Mak-

sud periodesasi itu ialah supaya setiap babakan waktu itu 

menjadi jelas ciri-cirinya sehingga mudah dipahami. 

 

Sejarah sabagai ilmu tentang sesuatu yang mempunyai 

makna sosial, artinya suatu peristiwa tertentu menjadi tidak 

penting karena hanya sebauh peristiwa rutin, biasa dan wajar 

akan tetapi akan suatu peristiwa tertentu akan menjadi pen-

ting dalam kontek ilmu sejarah jika peristiwa-peristiwa terse-

but mengandung di dalam makna-makna bagi penting per-

kembangan dan perubahan sosial masyarakat. Karena itu 

mempelajari sejarah berarti pula mempelajari tentang peris-

tiwa penting yang menjadi momentum perubahan suatu ma-

                                                           
3
 . Kuntowijoyo, 2013, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogjakarta: Tiara Wacana, hal, 10 
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syarakat dari satu fase ke fase yang lain akibat dari suatu 

peristiwa bersejarah tertentu.4 

 

Sejarah sabagai ilmu tentang sesuatu yang tertentu, maka 

dalam penyelidikan dan pengungkapan suatu peristiwa ter-

tentu maka harus menjelaskan waktu terjadinya dan tempat 

kejadiannya secara jelas, detail dan unik agar dapat mengingat 

dan mempajari keunikan suatu peristiwa tertentu, karena sua-

tu peristiwa dalam sejarah dipastikan hanya terjadi sekali. Itu 

sebabnya dalam pengungkapan peristiwa menjadi penting 

untuk selalu menyodorkan keunikan dan khasannya. 5 

 

Bagi Soekanto mereka yang bekerja dalam lapangan sejarah 

mempelajari dan menyelidiki kenyataan (feiten) dengan ber-

tanya pada diri sendiri, untuk mencari, mendekati dan akhir-

nya mendapat kebenaran tentang kehidupan dalam dunia.6 

 

Adapun menurut Harjoso Ilmu sejarah adalah suatu cabang 

ilmu sosial yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis ke-

seluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di 

masa lampau, beserta segala kejadiannya, dengan maksud un-

tuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitian 

dan penyelidikan tersebut, untuk akhirnya dijadikan perben-

daharaan bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang 

serta arah kemajuan masa depan.7 

 

Ilmu sejarah paling tidak meliputi dua faktor: (1) aspek 

kritik dan (2) aspek interpretasi. Keduanya akan menghasil-

kan teori sejarah. 

                                                           
4
 .  Ibid., hal, 12-13. 

5
 . Ibid., hal, 12-14 

6
 . Soekanto, 1951, Dua Raden Saleh: Dua Nasionalis Dalam Abad  Ke 19,  Jakarta: 

Poestakan  Aseli .  
7
 . Harjoso, 1988, Pengantar Antropologi, Bandung: Binacipta, hal, 39  
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3. Kekhasan Sejarah Sabagai Ilmu 
 

Wilhelm Dilthey memasukkan sejarah dalam rumpun ilmu-

ilmu kemanusiaan (geisteswissenschaften) serumpun dengan 

ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi sosial, psikologi, perban-

dingan agama, ilmu hukum, ilmu politik, filologi, dan kritik 

sastra.8  

 

Penempatan ilmu sejarah sebagai sebagai dari rumpun ilmu 

humaniora karena didasarkan pada pembagian ilmu dalam 

dua jenis pembidangan, yakni, ilmu-ilmu alam  (naturwissens-

chaften), dan ilmu-ilmu kemanusiaan (humanities, human stu-

dies, cultural sciences). Penempatan ilmu sejarah dalam ilmu 

kemanusiaan ini didasarkan pad asumsi, bahwa sejarah meng-

gunakan pendekatan interpretasi (hermeneutics) atau dibu-

tuhkan pemahaman mendalam dari dalam konteks tertentu 

(inner context) dari perbuatan yang tidak dinyatakan dalam 

kata-kata pelakunya itu sendiri.  

 

Namun ada pula yang mengkritik penempatatan sejarah 

sebagai ilmu kemanusiaan karena sesungguhnya sejarah ber-

tumpu pada metode memahami atau (understanding/verste-

hen), yakni meletakkan diri pengkaji dalam diri yang lain atau 

juga berarti mengerti makna yang ada di dalam suatu 

peristiwa sejarah, bahkan diharuskan untuk mengerti subjek-

tifitas dari pelaku peristiwa subjective mind. 

 

Dengan demikian sesungguhnya sejarah adalah ilmu yang 

memiliki kekhasan tersendiri sebagai bagian dari ilmu-ilmu 

sosial karena memiliki model, pola dan kredo-kredonya ter-

sendi yang berbeda dengan ilmu lain, seperti filsafat, sastra, 

                                                           
8
. Rudolf A. Makereel, 1993, Dilthey: Philosopher of the Human Studies, Princeton: 

Princeton University Press. 
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folklor (mitos) atau bahkan pula ilmu alam yang serba pasti 

dan bersifat ajeng sesuai dengan hukum alam.  
 

4. Sifat Pendekatan Sejarah 
 

Sifat sejarah diakronis, yakni meneliti gejala-gejala yang 

memanjang dalam waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas. 

Sedangkan ilmu-ilmu sosial bersifat sinkronis  yakni meneliti 

gejala-gejala yang melebar dalam ruang tetapi dalam waktu 

yang terbatas.  

 

Dengan demikian sejarah mementingkan proses dimana 

dalam suatu peristiwa selalu ada etape-etape yang saling ber-

kait sebagai sebuah proses menuju suatu peristiwa unik dan 

berbeda. Sejarah akan membicarakan satu peristiwa tertentu 

dengan tempat tertentu, dari waktu A sampai waktu B. Sejarah 

berupaya melihat segala sesuatu dari sudut rentang wak-

tu. Pendekatan diakronis adalah salah satu yang menganalisis 

evolusi/perubahan sesuatu dari waktu ke waktu, yang me-

mungkinkan seseorang untuk menilai bagaimana bahwa se-

suatu perubahan itu terjadi sepanjang masa. Sejarawan akan 

menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis dampak 

perubahan variabel pada sesuatu, sehingga memungkinkan 

sejarawan untuk mendalilkan mengapa keadaan tertentu lahir 

dari keadaan sebelumnya atau mengapa keadaan tertentu 

berkembang atau berkelanjutan. 

 

Sementara ilmu-ilmu sosial sinkronik, artinya menekankan 

struktur ilmu sosial meluas dalam ruang. Pendekatan sinkro-

nis menganalisa sesuatu tertentu pada saat tertentu, titik tetap 

pada waktunya. Ini tidak berusaha untuk membuat kesimpul-

an tentang perkembangan peristiwa yang berkontribusi pada 



Dr. Agus Riwanto 

8 

kondisi saat ini, tetapi hanya menganalisis suatu kondisi se-

perti itu.9 

 

Contoh: suatu saat mungkin menggunakan pendekatan 

sinkronis untuk menggambarkan keadaan ekonomi  di Indone-

sia pada suatu waktu tertentu, menganalisis struktur dan 

fungsi ekonomi hanya pada keadaan tertentu dan pada di saat 

itu. Penelitian arsip memungkinkan orang untuk meneliti wak-

tu yang panjang.  Istilah memanjang dalam waktu itu meliputi 

juga gejala sejarah yang ada di dalam waktu yang panjang itu.  

 

Sejarah menuturkan gejala tunggal sejarah di samping 

bersifat deskriptif dan eksplanatif yang sama dengan ilmu so-

sial lain, namun deskripsinya atau penceritaannya bersifat me-

nuturkan gejala tunggal atau unik (ideographic, singularizing) 

yang berbeda dengan ilmu sosial. 
 

5. Hubungan Sejarah dan Sosiolog 
 
Sosiologi merupakan ilmu mengenai masyarakat manusia 

dengan titik berat pada perampatan atau generalisasi struktur 

masyarakat serta perkembangannya.10 

 

Sedangkan sejarah lebih tepat didefinisikan sebagai studi 

terhadap masyarakat manusia dalam arti jamak, dengan titik 

berat pada perbedaan-perbedaan antar masyarakat dan per-

ubahan-perubahan masing-masing dari waktu ke waktu. 

 

  

                                                           
9
. http://focussejarah.blogspot.co.id/2013/08/pengertian-diakronis-dan-sinkronis.html, 

diakses pada tanggal 9 september 2016. 
10

 . Peter Burke, History and Social Theory, 1992; 2nd edition, Ithaca & New York: Cornell 
University Press, 1993. 

http://focussejarah.blogspot.co.id/2013/08/pengertian-diakronis-dan-sinkronis.html
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6. Sejarah Sebagai Ilmu 
 
Sejarah disebut sebagai ilmu karena penelitian sejarah juga 

terikat pada prosedur penelitian ilmiah dan juga pada penalar-

an yang bersandar pada fakta-fakta11 yang terjadi dalam suatu 

peristiwa yang sudah selesai. Sehingga penalaran dan prose-

dur penelitiannya merupakan bagian dari menguak masa lalu 

untuk masa depan dengan standar penelitian ilmiah. 

 

Oleh karena itu kebenaran sejarah untuk dapat mengung-

kap sejarah secara objektif bergantung pada kesediaan sejara-

wan untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas hasil akhir 

adalah kesusuaian antara pemahaman sejarawan dengan fak-

ta. Jadi di titik ini terdapat unsur pencarian secara jujur, detail 

dan objektif agar dapat terjadi sinkronisasi antara fakta yang 

sesungguhnya dengan pemahaman yang ceritakan oleh se-

orang ilmuwan sejarah atau sejarawan. Karena standar ilmu 

itu adalah objektif, verifikatif dan dapat dibuktikan secara 

faktual. 
 

7. Sejarah Sebagai Ilmu Pengetahuan Sosial 
 

Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang mempelajari 

sikap dan tingkah laku manusia di dalam kelompok. Maka ilmu 

sosial itu adalah ilmu yang mempelajari semua aspek rasional 

manusia yang hidup dalam kelompok, adapun yang membe-

dakan ilmu sosial dari ilmu yang lain adalah kepentingannya. 

 

Paling tidak yang dapat digolongkan ilmu sosial ini dua 

ranah tua dan muda. Yang tua adalah: Ilmu politik, Ekonomi, 

Sejarah, Hukum. Yang muda adalah: Antropologi, Linguistik, 

                                                           
11

 . Fakta semakna dalam bahasa latin factus yang artinya apa yang sudah selesai. 
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human geography, ilmu jiwa sosial/psikologi sosial, dan sosio-

logi.  
 

8. Aliran-Aliran dalam Interpretasi Sejarah 
 

Mengingat sejarah mempelajari tentang aspek masa lam-

pau, maka fakta dan peristiwa yang telah berlaku sangat ba-

nyak jumlahnya. Oleh karena itu yang perlu dicari adalah fakta 

sejarah yang kemudian diinterpretasikan.12 
 

1. Aliran yang memandang seluruh kejadian dalam sejarah itu 
sebagai ulangan dari kejadian masa lampau. 
 

2. Aliran “redemptive phylosophical viewpoint”, yang menafsir-
kan segala kejadian dalam sejarah itu semata-mata sebagai 
kehendak Tuhan, dimana manusia dalam panggung sejarah 
itu hanya sekadar menjalankan peran penembus dosa me-
nuju ke arah pening-katan nilai kemanusiaan. 

 
3. Aliran “progresif philosopical viewpoint”, yang melihat 

seluruh kejadian dalam panggung sejarah kemanusiaan itu 
ada satu garis yang menarik dan meningkat ke arah 
kemajuan dan memandang sejarah sebagai garis yang linier 
menuju ke arah perfeksi. 

 

B. Memahami Sejarah Hukum dalam Studi Ilmu Hukum 
 
1. Pengertian Sejarah Hukum 

 
Sejarah hukum mempelajari sistem dan gejala hukum dari 

masa lampau dengan memaparkan dan menjelaskan perkem-

bangannya untuk memperoleh pemahamana tentang apa yang 

berlaku sebagai hukum di masa lampau. Yang dipelajari seja-

rah hukum, selain perkembangan sistem hukum sebagai kese-

luruhan juga perkembanagna institusi hukum dan kaidah 

                                                           
12

 . Harsojo, Ibid., 
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hukum individual tertentu dalam sistem hukum yang bersang-

kutan. Penentuan objek formal dan metodenya kurang lebih 

sama dengan yang berlaku dalam lingkungan ilmu induknya, 

yakni ilmu sejarah. Dalam bidang studi hukum sebagai kajian 

sejarah maka dalam penggunaan metodenya ada aspek penye-

bab lahirnya hukum tertentu yang digeneralisir dan ada aspek 

penyebab lahirnya hukum yang diindividualisasi.13 

 

Menurut L.J. van Apeldoorn penelaahan sejumlah peristiwa 

hukum dari zaman dahulu yang disusun secara kronologis, jadi 

merupakan kronik hukum. Dahulu begitulah cara orang menu-

lis “sejarah hukum” dan tak dapat dikatakan kini cara itu tidak 

pernah dilakukan lagi. Dahulu sejarah hukum yang demikian 

itupun disebut antiquiteite. Sejarah adalah suatu proses, jadi 

bukan sesuatu yang berhenti, melainkan sesuatu yang berge-

rak, bukan mati, melainkan hidup.14 
 

2. Hukum Sebagai Objek Kajian Sejarah 
 
Menurut L.L. van Apeldoorn15 dilihat dari sisi ilmu, hukum 

merupakan gejala sejarah, yang berarti tunduk pada pertum-

buhan yang terus-menerus. Pengertian tumbuh memuat dua 

arti:  

 

1. Unsur Perubahan, makna bahwa terdapat hubungan yang 

erat yang tak terputus antara hukum pada masa ini dan 

hukum pada masa yang lampau. Hukum pada masa kini dan 

hukum pada masa yang lampau merupakan satu kesatuan. 

Artinya orang akan dapat mengetahui hukum masa kini 

                                                           
13

 . Bernard Arief Sidharta, 2009, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: 
Mandar Maju, hal, 130. 
14

 . ibid.,  hal, 429 
15

 . Menurut L.L. van Apeldoorn, 1978, Pengantar Ilmu Hukum Judul Asli (Inleiding Tot De 
Studie Van Het Nederlandse Recht),  Jakarta: Pradya Paramita, hal, 428-430 
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hanya dengan penelitian sejarah, maka mempelajari hukum 

juga berarti mempelajari sejarah. 

 

2. Unsur Stabilitas, maknnya hukum sebagai gejala masyara-

kat tidak berdiri sendiri, dalam masyarakat dan dalam 

sejarahnya tak ada sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan 

yang satu berhubungan dengan yang lain. Oleh karean itu 

tumbuh dan berubahnya lembaga-lembaga hukum ditentu-

kan oleh pelbagai faktor masyarakat, seperti ekonomi, 

politik, agama dan norma susila. 

 
Karena itu merupakan kewajiban ahli sejarah hukum untuk 

meneliti hubungan kesejarahan antara hukum dan gejala-geja-

la sosial lainnya tersebut dan menjelaskan tumbuhnya hukum. 
 

3. Urgensi Sejarah Hukum  
 

Studi sejarah hukum penting untuk pemahamanan yang 

lebih baik tentang hukum yang berlaku pada masa kini dan 

yang dibutuhkan di masa depan. 

 

Tujuan mempelajari sejarah hukum untuk mengetahui ba-

gaimana proses dari terbentuknya hukum yang sekarang ini 

berlaku berlaku di suatu masyarakat, sehingga dapat menge-

tahui arah dan tujuan mengapa hukum itu dibuat. 

 

Mempelajari sejarah hukum memang bermanfaat, demikian 

yang dikatakan Macauly, bahwa dengan mempelajari sejarah, 

sama faedahnya dengan membuat perjalanan ke negeri-negeri 

yang jauh: ia meluaskan penglihatan, memperbesar pandang-

an hidup kita. Juga dengan membuat perjalanan di negeri-ne-

geri asing, sejarah mengenalkan kita dengan keadaan-keadaan 

yang sangat berlainan dari pada yang biasa kita kenal dan 
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dengan demikian melihat, bahwa apa yang kini terdapat pada 

kita bukanlah satu satunya yang mungkin.16 

 

Menurut Soedjatmoko, pengkajian tentang ilmu-ilmu kema-

nusiaan salah satunya adalah sejarah, etika, ilmu hukum, ilmu 

budaya dan ilmu ekonomi  menduduki tempat yang sangat 

sentral dalam proses pembangunan, bahwa kebanyakan dari 

penyimpangan-penyimpangan yang terlihat dalam pemba-

ngunan bermula dari pengabaian terhadap ilmu-ilmu kemanu-

siaan, bahwa pada zaman serba teknologi ini telaah-telaah di 

bidang kemanusiaan menjadi penting. 
 

Lebih jauh Soedjatmoko mengatakan:17 
 

“studi tentang ilmu-ilmukemanusiaan akan membuat kita mam-
pu menangkap makna yang terkandung dalam pengalam-pengalam-
an kita dan akan memberikan pula pada kita kemampuan untuk 
memahami segenap kegiatan  serta hasrat masyarakat baik yang 
terdapat dalam masyarakat maupun dalam masyarakat lain.  Selain 
itu, untuk mengasah kemampuan untuk memproyeksikan daya ima-
jinasi kita ke dalam pengalaman orang-orang lain memupuk dalam 
diri kita kesadaran akan adanya kesamaan dan persamaan dalam 
pengalaman dan aspirasi manusia. Ini adalah merupakan permula-
an dan kemampuan untuk mengembangkan empati dan toleransi” 

 

Paling terdapat tiga hal penting mempelajari hukum  yang 

bersumber dari sejarah:18 

 

Pertama, kemapuan untuk menguraikan dan memperkira-

kan derajat kepentingan masalah-masalah etis, masalah-masa-

lah kebijaksanaan umum dan masalah-masalah nilai (terutama 

                                                           
16

 . Ibid.,  hal, 432 
17

. Soedjatmoko, 1988, Ilmu-Ilmu Kemanusiaan dan Masalah Pembangunan, dalam 
Harsya W Bactiar (editor), 1988, Masyarakat dan Kebudayaan, Jakarta: Penerbit 
Djambatan, Pembangunan, hal, 205-207 
18

 . Ibid., hal, 220. 
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nilai–nilai yang ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan 

alam dan teknologi). 

 

Kedua, pengetahuan tentang sejarah Indonesia dan sejarah 

dunia. Ketiga, kemampuan untuk menyusun kritik serta berde-

bat secara bertanggung jawab. 
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BAGIAN KEDUA 
PENDALAMAN SEJARAH HUKUM DALAM STUDI 

ILMU HUKUM 

A. Sejarah Hukum Sebagai Disiplin Ilmu Hukum 
 

Sejarah Hukum merupakan sebuah disiplin baru dalam ilmu 

hukum yang mengambil tema penelitian hukum berdasarkan pa-

da kronik sejarah hukum dalam suatu periode dan masa tertentu 

dengan menekankan pada pengungkapan secara detail, unik, dan 

objektif sehingga terdapat kecenderungan makna yang sama 

antara peneliti dengan kenyataan atau peristiwa-peristiwa ter-

tentu yang dapat memengaruhi momentum-momentum tertentu 

atau dapat menginspirasi, bahkan mendorong perubahan sosial 

di suatu tempat atau peradaban bangsa tertentu. 

 

Sejarah hukum sebagai disiplin tersendiri dalam ilmu hukum 

ini dapat dilacak dari lahirnya mazhab hukum dari Hukum Alam 

(Thomas Aquines hingga Imanuel Kant) ke Mazhab Sejarah (Van 

Savigny dan Puchta). Berdasarkan pandangan hukum alam  yang 

dimaksud dengan alam adalah prinsip yang meresapi alam se-

mesta, yang mereka kenali dalam bentuk akal. Akal yang meresa-

pi seluruh alam semesta dianggap sebagai dasar dari hukum dan 

keadilan.  
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Hakekat dari ajaran aliran hukum alam atau hukum kodrat ini 

memandang bahwa alam harus dipelihara oleh manusia untuk 

mencapai tujuan. Maka tolak ukur aliran hukum alam ini terha-

dap esensi hukum terletak pada apapaun yang dilakukan harus 

sesuai dengan kepentingan alam adalah kebaikan. Esensia hu-

kum menurut hukum alam adalah kepentingan alam berupa yang 

berupa kebaikan, maka tolak ukurnya terletak pada moral. Maka 

tujuan hukum menurut aliran ini adalah haruslah mengandung 

nilai-nilai moralitas.19 

 

Hukum alam sendiri dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, 

yaitu hukum alam sebagai metode dan hukum alam sebagai 

substansi. Hukum alam sebagai metode memusatkan pada usaha 

untuk menemukan metode yang dapat digunakan untuk mencip-

takan peraturan-peraturan yang mampu untuk menghadapi 

keadaan berlainan. Dengan demikian tidak mengandung norma-

norma di dalamnya melainkan hanya memberitahukan bagaima-

na membuat peraturan-peraturan yang baik. Sedangkan hukum 

alam sebagai substansi justru berisi norma-norma. Dengan cara 

ini orang menciptakan sejumlah besar peraturan-peraturan yang 

dialiri dari beberapa asas absolut yang lazim dikenal sebagai hak 

asasi manusia (human rights). Pada aliran hukum alam yang ke-

dua inilah kelak akan melahirkan aliran positivisme dimulai dari 

abad ke 17 dan 18.20  

 

Sedangkan aliran Mazhab Sejarah berasal dari gagasan 

Frederich carl Von Savigny dan kemudian dilanjutkan oleh mu-

ridnya Puchta. Aliran ini meyakini bahwa hukum tidak dapat 

dilepaskan dari sejarah dan tradisi dan menentang adanya upaya 

                                                           
19

 . M. Erwin, 2013, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta: Rajawali 
Press, hal, 141. 
20

. Khudaizaifah Dimyati, 2004, Teorisasi hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran 
Hukum Di Indonesia 1945-1990, Surakarta: UMS Press, hal, 57-58. 
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kodifikasi sebagai puncak dari hukum. Baginya hukum harus di-

kembangkan dari filsafat yang bersumber dari evolusi sejarah.  

 

Karena itu aliran mazhab sejarah ini menyodorkan konsep 

hukum merupakan “semangat dari suatu bangsa”  yang terdiri 

dari beberapa prinsip, yaitu: hukum itu lahir dari hukum kebia-

saan, hukum itu ditemukan bukan dibuat; hukum itu berasal dari 

perasaan rakyat (popular feeling); hukum itu merupakan produk 

dari bangsa yang jenius; hukum itu merupakan ekspresi jiwa 

suatu bangsa; dan hukum itu tidak bisa berlaku umum dan 

statis.21  

 

Menurut Von Savigny perkembangan hukum tidak semata-

mata merupakan bagian dari jiwa rakyat, melainkan juga men-

jadi bidang ilmu hukum, kekuatan untuk membentuk hukum 

terletak pada rakyat yang terdiri dari kompleksitas individu dan 

perkumpulan-perkumpulan. Mereka mempunyai ikatan rohani 

dan menjadi kesatuan bangsa dan jiwa. Hukum adalah bagian 

dari rohani mereka yang juga memengaruhi perilaku mereka. 

Pembentuk undang-undang harus mendapatkan bahannya dari 

rakyat dan ahli hukum dengan mempertimbangkan perasaaan 

hukum dan keadilan masyarakat.22  

 

Karena itu, sesungguhnya suatu aturan perundang-undangan 

jika dilihat dari aliran mazhab sejarah ini seharusnya hanyalah 

untuk mengatur hubungan antar masyarakat dengan pelbagai 

dinamikanya atas kehendak rakyatnya melalui mekanisme dan 

prosedur bernegara. Di titik ini dapat dipahami bahwa fungsi 

negara dalam produktivitas hukum hanyalah katalisator dari apa 

yang menjadi keinginan rakyatnya.  

 

                                                           
21

 . M. Erwin., Ibid., hal, 190-191. 
22

.  Otje Salman S, 2009,  Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah, 
Bandung: Refika Aditama, hal, 45 
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Dalam pandangan lain, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa 

aliran Mazhab Sejarah meyakini bahwa “Hukum merupakan 

cerminan dari jiwa bangsa (Volkgeist), hukum itu tumbuh ber-

sama-sama rakyat dan menjadi kuat bersama-sama dengan 

kehendak dari rakyat dan pada akhirnya ia mati, jika bangsa itu 

kehilangan kebangsaannya” 23 

 

Ilmu hukum itu termasuk kelompok ilmu-ilmu Praktikal Nor-

mologik, yakni ilmu yang berupaya menemukan hubungan 

antara dua hal atau lebih berdasarkan asas impunitas (menaut-

kan tanggungjawab/kewajiban) untuk menetapkan apa yang 

seharusnya menjadi kewajiban atau hak subjek tertentu dalam 

situasi konkret tertentu, sehubungan dengan terjadinya perbu-

atan atau peristiwa terntentu, walaupun dalam kenyataan apa 

yang seharusnya terjadi itu tidak niscaya dengan sendirinya ter-

jadi.  Sebagai ilmu praktikal, maka ilmu hukum mewujudkan me-

dan berkonvergensinya berbagai (produk) ilmu-ilmu lain khu-

susnya ilmu-ilmu kemanusiaan termasuk ilmu-ilmu sejarah dan 

ilmu bahasa) untuk diolah dan dipadukan secara proporsional ke 

dalam teori-teori hukum dan proposisi-proposisi kaedah.24 

 

B. Bukti Hukum Sebagai Produk Sejarah 
 

1. Hukum Selalu Berubah Sesuai Perkembangan Sosial 

Politik 
 

Sedangkan Menurut John Gilissen dan Frits Gorle, Hukum 

itu tidak hanya berubah dalam ruang (space) akan tetapi juga 

dalam waktu (times). Perubahan itu berlaku baik untuk sum-

ber-sumber hukum formal, yaitu: bentuk-bentuk kaidah, 

                                                           
23

 . Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hal, 279.  
24

. Bernard Arief Sidharta, 2013,  Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengemba-ngan Ilmu 
Hukum Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masya-rakat, Yogjakarta: Genta 
Publishing, hal, 30-31 
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maupun isi dari kaedah hukum tersebut. Sebagaimana terjadi 

hampir semua peradaban hukum dunia mengenal sumber-

sumber hukum:25 

 

1. Perundangan, ialah norma-norma hukum yang dikeluarkan 

oleh penguasa; 

 

2. Yurisprudensi, ialah seluruh himpunan putusan badan-ba-

dan peradilan; 

 
3. Doktrin atau Ajaran Hukum, ialah tulisan-tulisan pakar hu-

kum tentang hukum. 

 
4. Hukum Kebiasaan, ialah kebiasaan kemasyarakatan yang 

oleh anggota-anggota masyarakat dipandang sebagai sesua-

tu yang mengikat serta memperoleh pengakuan dan pengu-

kuhan penguasa. 

 

Semua sumber-sumber hukum itu adalah produk sejarah 

sebuah perdaban masyarakat atas interaksi antar mereka da-

lam dinamika yang komplek. Karena itu dapat dipastikan sum-

ber-sumber hukum itu akan berubah sepanjang sejarahnya 

karena perubahan sejarah bangsanya karena berbagai peristi-

wa sosial yang mengitarinya sebagai akibat dari berbagai ma-

cam gejala-gejala perubahan baik dalam bentuk evolusi mau-

pun revolusi. 

 

Hukum pada mulanya adalah kebiasaan-kebiasaan yang 

dilakukan berulang lalu disepakati sebagai semacam kredo-

kredo yang harus diikuti dan diakui sebagai pranata masya-

rakat dengan sadar tanpa paksaan dan kekerasan. Karena sifat 

kebiasaan adalah perilaku yang terpola dan berkesinambung-

                                                           
25

. John Gilissen dan Frits Gorle,  2011, Sejarah Hukum Suatu Pengantar, Bandung: Refika 
Aditama, hal, 1-5 
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an dari satu fase generasi ke fase generasi yang lain. Itulah 

sebabnya hukum merupakan produk sejarah peradaban ma-

nusia yang kemudian berkembang dalam rentan waktu yang 

panjang dan tak dapat dipisahkan dari organisasi negara se-

bagai pengikat, perumus dan pemaksa dilaksanakan hukum 

untuk berlaku di suatu masyarakat. 

 

Di lain pihak hukum juga tidak dapat dilepaskan dari 

pemikiran Marx dan Engel tentang hukum adalah alat penin-

das yang sah bagi kelompok dominan dalam pembagian kelas, 

yakni kelas borguis dan prolelat. Dua kelas dalam masyarakat 

ini memiliki keistimewaan tersendiri dalam masyarakat yang 

dalam kenyataannya akan selalu terdapat pertentangan kelas. 

Kelas Borguis sebagai pemilik modal dan akses-akses sumber 

daya ekonomi maka akan mnjadi dominan atas kelas proletar 

yang hanya menjadi pekerja dan disubordinasi oleh kelas 

borguis.  Di sinilah relevansi untuk menempatkan analis pemi-

kiran Marx dan Engels tentang pertentangan kelas  sebagai 

cara untuk melihat hukum juga merupakan produk sejarah 

manusia yang dominan selalu ingin mempertahankan, mem-

perluas dan menambah lama kekuasaanya dengan cara men-

cari legitimasi sosial politik berupa hukum sebagai alatnya. 

Dalam pandangan kaum Marxian petentangan antar kelas ini 

harus diakhiri dengan kemenangan kaum proletariat telah 

mampu menghapuskan kepemilikan hak milik pribadi atas 

alat-alat produksi telah dihapuskan dan mereka dapat mere-

but kekuasaan politik dengan mengidealkan sebuah masyara-

kat komunistis yang tidak mengenal perbedaan kelas dan 

akhirnya tak perlu ada lagi penindasan dengan dan atas nama 

hukum negara.26  
 

  

                                                           
26

 . John Gilissen dan Frits Gorle,  Ibid., hal, 16-17 



Sejarah Hukum 

21 

2. Hukum Berkembang Sesuai Sejarah Peradaban 
 

Hukum sebagai produk sejarah dapat dipahami dari sejarah 

perkembangan hukum itu sendiri sedari awal hingga terben-

tuk dalam wujud peraturan-peraturan perundangan yang ter-

kodifikasi seperti saat ini.  

 

Tahapan pembentukan hukum itu dapat dilihat dari pemi-

kiran Sir Henry Maine yang menyatakan bahwa perkembang-

an hukum dan pembuatan hukum akan melalui lima tahap 

perkembangan:27  

Tahap pertama, hukum dibuat dalam budaya yang sedemikian 

patriakhis, dan mendasarkan dirinya pada perintah personal 

sang penguasa. Legitimasinya adalah perintah suci, inspirasi 

dari yang tertinggi. 

Tahap kedua, adalah masa di mana hukum dimonopoli oleh se-

kelompok aristokrat dan sekelompok elit masyarakat yang 

memiliki privilise tertentu (hak istimewa). Maine menyebut-

nya sebagai costumary law (hukum adat atau hukum kebiasa-

an). 

Tahap ketiga, adalah tahap ketika hukum-hukum adat yang 

ada coba dikodifikasikan karena konflik yang terjadi di antara 

beberapa masyarakat pendukung hukum ada yang bersang-

kutan. 

Tahap keempat, adalah tahap dimana hukum adat mulai ingin 

dikontektualisasikan dengan kondisi masyarakat dan kondisi 

zaman yang mulai maju dan berkembanag. Hukum tradisional 

dalam hal ini hukum adat atau hukum kebiasaan mulai ingin 

dimodernisasi dengan pertolongongan fiksi hukum, prinsip 

                                                           
27

 . Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, Pengantar Ke Filsafat Hukum, 
Jakarta; Kencana, hal, 147-148.  
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kesamaan (equality before the law) dan adanya lembaga-lem-

baga legislasi. Yang dituju adalah keharmonisan aturan hukum 

dengan relasi-relasi sosial dan kebutuhan masyarakat yang 

semakin berkembang. 
 

3. Persepsi Hukum Tak Tuggal Berkaitan Sejarah 
  

Bukti lain bahwa hukum adalah produk sejarah dapat 

dilihat pula dari lahirnya aneka definisi dan persepsi tentang 

hukum yang selalu berbeda pada setiap masa dalam konteks-

nya masing-masing. Kendati perbedaan persepsi tentang 

hukum ini juga tak dapat dipungkiri juga diakibatkan karena 

ambisi hukum yang diproduksi untuk mampu mengatasi se-

mua masalah-masalah dalam masyarakat yang beragam. Itulah 

sebabnya persepsi masyarakat tentang hukum tak dapat di-

arahkan pada satu persepsi saja sebagaimana dalam ilmu-ilmu 

eksakta. Selebihnya karena ilmu hukum itu dalam satu pan-

dangan tidak dapat dipersamakan dengan ilmu sosial dan 

humaniora karena terdapat unsur-unsur yang spesifik dengan 

bahasa, kredo dan paranata-pranata khas sehingga mendo-

rong hukum dipersepsikan secara beragam dalam tafsir yang 

terus bergerak sesuai dengan karakter dan pertumbuhan ma-

syarakat dalam rentang sejarahnya. Persepsi-persepsi itu 

misalnya sebagai berikut. 

 

1. Persepsi tentang Hukum dilihat dari aspek filsafat, yakni 

Jalinan nilai tentang keadilan dan kebenaran yang universal, 

hukum dalam medan persepsi ini diyakini sebagai sebuah 

nilai (value) yang berkonotasi positif dan bermanfaat bagi 

manusia lahir maupun batin. Yang dalam pandangan Max 

Sheler, mengelompokkan nilai menjadi empat macam, yaitu 

nilai kenikmatan (rasa enak, nikmat dan senanag),  nilai ke-

hidupan (kesehataan, kesegaran dan jasmaniyah), nilai keji-

waan (kebenaran dan keindahan), dan nilai kerohanian (ke-
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sucian).28  Dalam persepsi nilai ini maka hukum mengan-

dung nilai-nilai keadilan universal yang dapat diterima se-

bagai konotasi positif oleh semua peradaban manusia. Kare-

na itu jika ingin melihat peradaban manusia maka lihatlah 

bagaimana hukum mampu menciptakan rasa keadilan dan 

karena keadilan bersifat universal maka keadilan selalu di-

persesikan dengan ungakapan rasa (sense) di mana rasa 

hanya ada dalam relung jiwa kerohanian manusia. Yang da-

lam keyakinan universial dinyatakan rohani dan kejiwaan 

manusia mengandung nilai-nilai moral Ketuhanan. Itulah 

sebab hukum dalam persepsi ini berarti ajaran-ajaran moral 

ketuhanan. Hukum di sini dalam arti yang sangat abstrak. 

Dalam logika berpikir kian abstrak maka kian bernilai ting-

gi. 

 

2. Persepsi tentang hukum dilihat sebagai norma atau kaidah 

dalam peraturan perundang-undangan. Dalam medan per-

sepsi ini hukum dimaknai sebagai Qa’idah dalam bahasa 

Arab ditulis dengan qaidah, yang artinya patokan, pedoman 

dan titik tolak. Dan ada pula yang mengartikan dengan per-

aturan. Sedangkan bentuk jamak dari qa’idah adalah 

qawa’id. Karena itu hukum dalam di sini diartikan sebagai 

peraturan, berbentuk norma-norma yang terpola, dapat 

mengatur seluk beluk tingkah laku manusia dalam relasi 

sosial. Di titik ini hukum dimaknai juga sebagai hukum posi-

tif yang berlaku di suatu tempat. Maka hukum di persepsi 

ini berkebalikan dari yang pertama lebih konkret. Maka da-

lam logika berpikir kian konkret maka akan cenderung kian 

jelas dan rendah nilai filsafatnya. 

 
3. Persepsi tentang hukum sebagai Keputusan aparatur hu-

kum (Polisi, Jaksa, Hakim dan penyelenggara pemerintahan 
                                                           
28

 . Darji Darmodihardjo dan Sidharta, 1995, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan 
Bagiamana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utamma, hal 211. 
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lainnya). Dalam medan persepsi ini hukum dimaknai seba-

gai produk akhir dari sebauh norma, yakni keputusan-kepu-

tusan yang dibuat oleh paratur penegak norma hukum posi-

tif. Bahkan merekalah yang disebut hukum karena orang 

awam cenderung melihat hukum dari produk aparatur hu-

kum yang jelas dan mudah dipahami. Sedangkan noram-

norma hukum positif jarang dan sulit dipahami oleh orang 

awam.  Di titik ini hukum menjadi produk dari pergulatan 

para penegaknya, yaitu aparatur hukum. 
 

4. Persepsi tentang hukum dilihat sebagai tata negara dan 

administrasi negara. Dalam medan persepsi ini hukum ha-

nya mampu dipahami dari bagaimana susunan dan organi-

sasi negara dalam menaati dan menjalankan fungsi-fungsi 

struktur kenegaraan yang baku dan disepakati dalam kons-

titusi. Perilaku lembaga-lembaga negara dalam bentuk pro-

duk teknis administrasi pemerintahan dipersepsikan seba-

gai hukum. Maka dalam persepsi ini hukum itu identik de-

ngan negara dan pemerintahan, produk administrasi kene-

garaan apapun yang dikeluarkan oleh negara dipersepsikan 

sebagai hukum.   

 

5. Persepsi tentang hukum sebagai nilai-nilai abstrak yang hi-

dup dan dipatuhi dalam masyarakat. Maka hukum di sini di-

persepsikan sebagai perilaku yang terpola dan ajek sehing-

ga menjadi sebuah norma-norma abstrak yang berupa nilai-

nilai kepantasan dan kepatutan sebagai norma susila yang 

dipatuhi bersama tanpa paksaan. Kendati sanksinya bukan 

dalam bentuk yang konkret terkadang ahnya rasa malu dan 

gensi yang berbeda dengan norma hukum positif yang lebih 

konkret, berupa denda dan hukuman kurungan atau pen-

jara,  Namun norma-norma dalam masyarakat ini justru le-

bih kuat menancap dalam relung jiwa masyarakat sebagai 
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perekat nilai-nilai kebersamaan yang kadang bersumber 

dari mitos atau nilai moral agama tertentu. 

 
6. Persepsi tentang Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan Hukum. 

Dalam medan persepsi ini hukum dimaknai sebagai ilmu pe-

ngetahuan karena pemahaman hukum dilihat dan didalami 

dengan pendekatan-pendekatan secara ilmiah berupa ob-

jektivitas, empiris dan verivikatif. 
 

4. Persepsi Ilmu Hukum Tak Tuggal Berkaitan Sejarah  
 

Demikian pula hukum dalam perkembangan sejarahnya da-

pat dipahami sebagai bentuk konkret ilmu pengetahuan ten-

tang hukum atau ilmu hukum. Ilmu menyandang dua makna, 

sebagai produk: ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji 

kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam sua-

tu sistem dan sebagai suatu proses: menunjuk pada kegiatan 

akal budi manusia  untuk memperoleh pengetahuan dalam 

bidang tertentu secara sistematis.  Oleh karena itu ilmu hukum 

dapat dipahami dalam berbagai varian antar lain: 

 

1. Ilmu tentang kaidah -norma hukum (normwissenschaft) 

2. Ilmu tentang pengertian hukum “konsep-konsep hukum 

(begriffenwissenschaft) 

3. Ilmu tentang kenyataan hukum (tatswissenschaft) 

 

Ilmu tentang kaidah dan ilmu tentang pengertian hukum 

disebut “ ilmu hukum normative“  yang berisi tentang hal-hal 

praktis normologik, interpretasi dan sistematisasi bahan hu-

kum, teori perundang-undangan, penemuan hukum argumen-

tasi hukum dan perbandingan hukum. Sedangkan ilmu tentang 

kenyataan hukum dalam masyarakat disebut “ilmu hukum em-
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piris“ yang memerlukan ilmu bantu berupa sosiologi hukum, 

sejarah hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum.29 
 

5. Sejarah Hukum Sebagai Metode dalam Interpretasi 

Hukum 
 

Interpretasi adalah kegiatan nalar pikir untuk mampu me-

mahami makna terdalam suatu peristiwa atau teks sesuai de-

ngan hukum-hukum logika dan penalaran umum. Sejarah da-

pat dijadikan sebagai salah satu alat untuk menjadi alat inter-

pretasi dalam meneliti sejarah undang-undang yang tiap ke-

tentuan perundang-undangan tentu mempunyai sejarah dan 

dari sejarah perundang-undangan inilah akan dapat diketahui 

maksud dari pembuatnya. 

 

Paling tidak terdapat dua macam interpretasi dengan 

sejarah in:  

 

1. Kegiatan meginterpretasikan teks melalui sejarah undang-

undang, maksudnya adalah berusaha menginterpretasikan 

suatu teks perundang-undangan untuk mengetahui secara 

pasti maksud dan tujuan dari sebuah undang-undang sesuai 

dengan kehendak dan suasana kebatinan dari pembuat un-

dang-undang. Karena logikanya isi undang-undang hanya 

mungkin dapat secara benar ditafsirkan oleh pembuatnya 

(original intent), namun karena pembuat undang-undang ti-

dak mungkin mampu menjadi narasumber dari proses in-

terpretasi teks dalam suatu peristiwa hukum maka pende-

katan interpretasi sejarah perundang-undangan dapat dila-

kukan tanpa kehadiran pembuatnya sepanjang dilakukan 

dengan kaidah objektif.  
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 .  Bernarad Arirf Sidharta, Ibid., hal, 137. 
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2. Kegiatan menginterpretasikan teks melalui sejarah hukum, 

hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh 

sejarah hukumnya. Maka Interprestasi ini hendak meneliti 

apakah asal-usul suatu peraturan yang pada suatu masa ma-

sih berlaku, namun di masa lain tidak berlaku. Sehingga 

akan dapat ditemuakan pola-pola penerapannya, masalah 

dan efektivitas penerapannya dan serta akibat-akibat sosial 

lainnya.  

 

C. Model Penelitian Hukum Perspektif Sejarah Hukum 
 

1. Makna Penelitian dan Penelitian Hukum  
 

Sesungguhnya ilmu pengetahuan pada hakekatnya dapat 

lahir dan berkembang karena adanya keinginan tahu yang ku-

at dari manusia. Hasrat keingintahuan tersebut timbul antara 

lain oleh banyak hal-hal atau aspek-aspek kehidupan yang 

masih gelap bagi manusia, dan manusia ingin mengetahui segi 

kebenaran dari kegelapan tersebut.30 

 

Kegiatan tersebut disertai dengan asas pengaturan, yakni 

usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubu-

ngan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama. Satu 

penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk me-

mecahkan suatu masalah, secara sistematis dengan metode-

metode dan teknik-teknik tertentu, yakni ilmiah. 

 

Makna dari penelitian yang telah dijabarkan tadi tetap akan 

relevan ketika kita juga menjabarkan penelitian hukum sede-

mikian rupa, bahwa penelitian hukum merupakan sarana ilmi-

ah bagi manusia dalam hal ini para penelitinya, guna menemu-

kan terang di dalam gelap atas pertanyaan-pertanyaan yang 
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. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:Penerbit UI, hal, 1. 
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menggantung di rongga-rongga kehidupan yang berkaitan erat 

dengan hukum, bukan hanya secara telaah logis tanpa dasar 

melainkan juga penelitian ilmiah di bidang hukum atau pene-

litian hukum merupakan penelitian yang mencakup “research 

in law” (dengan metode penelitian konvensional) dan “re-

search about law” (yang memasukkan perspektif ilmu lain).31 

 

Penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau 

diberlakukan khusus pada ilmu hukum.32 Ilmu hukum dalam 

arti sempit menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah ilmu 

hukum positif dan di Barat disebut dogmatika hukum (rehts-

dogmatiek) adalah ilmu yang menhimpun, memaparkan, 

mengintrepretasikan dan mensistematisasi hukum positif 

yang berlaku di suatu masyarakat atau negara.33 

 

Dalam sudut pandang yang berbeda penelitian hukum bu-

kan hanya meneliti terhadap dogmatika hukum akan tetapi 

melibatkan aspek lain dari hukum yang berinteraksi dalam 

masyarakat. 

 

Menurut H. Ph. Visser, ilmu hukum adalah ilmu yang meng-

inventarisasi, memaparkan artinya; (menginterpretasikan 

atau mengungkapkan), mensistematisasi dan mengevaluasi 

kaidah-kaidah hukum positif dan keseluruhan hukum positif 

(teks otoritatif: sumber hukum formal) yang berlaku dalam 

suatu masyarakat atau negara tertentu dengan bersaranakan 

konsep-konsep, kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasi-

fikasi dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan 

khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut yang ter-
                                                           
31

. Rian Achmad Perdana, 2016, Penelitian Hukum Interdisipliner, dalam Tutut Ferdiana 
Mahita Paksi (edts), 2016, Penelitain Hukum Interdipliner Sebuah Pengantar Menuju 
Sosio-Legal, Yogjakarta, Thafa Media, hal, 136 
32

 . F. Sugeng Istanto, 2007, Penelitian Hukum, Yogjakarta: CV. Ganda, hal, 29. 
33

 . Bernard Arief Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: 
Mandar Maju, hal, 133-134. 
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arah untuk mempersiapkan upaya menemukan dan menawar-

kan alternatif penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum 

(mikro-maupun makro) yang mungkin terjadi dalam masyara-

kat dengan selalu mengacu pada positivitas, koherensi dan 

keadilan.34 

  

Itulah sebabnya ilmu pengetahuan itu harus dapat mene-

ngok ke segala penjuru (Wetenshap is afkijken), hal ini menun-

tut agar ilmu hukum tidak terjebak dalam pandangan yang 

sempit tetapi menyeluruh (holistic) hukum memiliki kandung-

an etika, moral, religion untuk menciptakan keadilan, kebaha-

giaan, kesejahteraan, kedamaian. Hukum bergerak dalam tiga 

titik, yaitu hukum negara, masyarakat dan religion, etik dan 

moral yang dinamakan triangle concept of law, keadaan ini ti-

dak dapat dibangun apabila ilmu hukum yang mengarahkan 

dan membentuk hukum hanya berparadigma positivistik yang 

berkutat dengan formalistik, prosedural, parsial, elitis yang 

melekat kepada kekuasaan dan didominasi oleh politik serta 

ekonomi. Itulah kemudian Esmi Warrasih mengatakan ilmu 

hukum menukik ke persoalan manusia, harus dibangun de-

ngan ilmu hukum kontemplatif.35 

 

Maka selanjutnya ia mengusulkan agar penelitian hukum 

harus bersifat holistik dengan menggunakan berbagai pende-

katan sesuai kebutuhan dan permasalahan yang hendak dija-

wab. Proses penelitian selalu melibatkan manusia sebagai pe-

neliti dan yang meneliti dalam dialog, partisipatoris dan inte-

raksi simbolik. Mengingat posisi peneliti dan yang diteliti tidak 

selalu seimbang, maka diperlukan pemahaman, penghayatan 

(verstehen) dan interpretatif understanding dalam membaca 
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 . Bernard Arief Sidharta, 2013, Ilmu Hukum... Ibid.,  hal, 29 
35

. Esmi Warrasih, 2016, Ilmu Hukum Kontemplatif (Surgawi dan Manusiawi), dalam 
Tutut Ferdiana Mahita Paksi (edts), 2016, Penelitain Hukum Interdipliner Sebuah 
Pengantar Menuju Sosio-Legal, Yogjakarta, Thafa Media,  hal, 17  
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serta memaknai simbol-simbol yang hadir dalam proses pene-

litian.36 

 

Maka dalam penelitian hukum menggunakan optik ilmu-

ilmu empirik tentang manusia salah satunya adalah sejarah 

hukum. Karena seperti dakatan oleh H.L.A.Hart bahwa hukum 

tidak bisa dipisahkan dari tekanan sosial. Oleh sebab itu, untuk 

memahami apa itu hukum dan sistem hukum terkait aturan 

sekunder dan primer, serta kewajiban yang dibebankan hu-

kum, maka sudut pandang masyarakat (sejarah dan sosiologi) 

yang menjadi subjek sasaran norma hukum itu wajib untuk 

diperhatikan. 37 

 

Selanjutnya ia mempetakan ragaan tentang relasi antara 

ilmu-ilmu lain dalam penelitian hukum sebagai berikut:38 
 

No Jenis Ilmu Subjenis Ilmu Keterangan 

1 Ilmu Formal 

Logika 

Dialekti-

ka 

Logika menjadi dasar 

dalam penyusunan 

argumentasi hukum 2 Retorika 

3 Ilmu Empiris 

(bahasa) Semiotika 

Semanti

ka 

Bahasa adalah tanda-
tanda yang dipakai 
untuk memberi 
bentuk pada pesan-
pesan hukum 

 

Sintaka 

Pragma-

tika 

6 Ilmu 

Empiris 

Sejarah Sejarah 

Hukum 

Isi (materi) dari 

pesan-pesan hukum 

7 Berobjek-

kan 

Sosiologi Sosiologi 

hukum 

Dapat bersumber 

dari berbagai isu 

                                                           
36

 . Ibid., hal, 21-22. 
37

. Shidarta, 2016, Sosio-Legal Dalam Perkembangan Metode Penelitian Hukum, dalam 
Tutut Ferdiana Mahita Paksi (edts), 2016, Penelitain Hukum Interdipliner Sebuah 
Pengantar Menuju Sosio-Legal, Yogjakarta, Thafa Media, hal, 50 
38

 .Ibid., hal, 55. 



Sejarah Hukum 

31 

8 hukum Antropol

ogi 

Antropo-

logi 

Hukum 

empiris yang telah 

diwacanakan oleh 

ilmu-ilmu terkait 

9 Psikologi Psikolo-

gi 

hukum 

10 Politik Politik 

hukum 

11 Ilmu 

Praktis 

 Dogmati

ka 

hukum 

Kontribusi ilmu-ilmu 

lain diaplikaskan 

untuk menjawab 

kebutuhan konkret 

masyarakat. 

Sumber: Shidarta (2016:55) 

 

Dari ragaan tersebut di atas dapat dipahami bahwa sejarah 

hukum merupakan subjenis ilmu yang bersumber dari jenis 

ilmu sejarah yang tak lain merupakan ilmu empiris yang me-

ngaitkan ilmu hukum dalam masyarakat. Dari Sejarah hukum 

maka akan berfungsi untuk memecahkan problem penelitian 

hukum dengan cara memahami dan mendalami dari isi (mate-

ri) dari pesan-pesan hukum yang terkandung dalam kronik 

sejarah masyarakat untuk kemudian memberi tafsiran-tafsi-

rannya untuk kepentingan transfer nilai-nilai hukum yang di 

dapat dari sejarah untuk menngkreasikan bentuk-bentuk hu-

kum yang akan berlaku efektif di dalam masyarakat untuk 

masa mendatang. 

 

Dengan demikian sejarah hukum sama halnya dengan ilmu 

empirik lain adalah ilmu bantu dalam memahami karakter dan 

tipologi hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk meng-

gapai masa depan hukum yang lebih baik. 
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2. Mendalami Aliran-Aliran Penelitian Hukum 
 

 Untuk mengetahui jenis penelitian hukum dapat ditelisik 

lebih jauh mengenai aliran-aliran yang dinilai berpengaruh da-

lam kajian hukum, dimana setidaknya terdapat lima aliran 

yang dianggap berpengaruh yaitu: Aliran Positivisme hukum; 

Aliran Hukum Kodrat; Aliran Mazhab Sejarah; Sosciological 

Jurisprudence; dan Aliran Realisme Hukum (legal realism). 

 

Ragaan berikut ini barangkali dapat memperjelas aliran-

aliran tersebut baik dalam konteks posisi peneliti, metodenya, 

lingkup dan beberapa contoh konkret dalam penelitian. 
 

Aliran Posisi 

Peneliti 

Metode Lingkup Contoh 

Positiv-isme 

Hukum. 

Dalam hal ini 

hukum 

dipandang 

sebagai 

produk 

penguasa 

yang tersaji 

doktrinal dan 

tak terbantah 

kebenaran-

nya; 

prediktabilita

s untuk 

kepastian 

hukum; 

Bersifat 

sistem logika 

Partisi-

pan 

Doktrinal

-deduktif 

merujuk 

pada 

norma 

hukum 

positif 

sebagai 

premis 

mayor 

dalam 

penyusun

an 

konklusi 

Partikular 

sebata 

wilayah 

kekuasaan 

politik 

tertentu 

Penelitian 

tentang 

isi 

perataura

n daerah 

tentang 

pengelola

an 

sumber 

daya 

alam, dan 

kesesuaia

nnya 

dengan 

perundan

g-

undangan 

yang 

lebih 
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tertutup; 

Cara 

termudah 

mencapai 

kesepakatan 

mengenai 

apa yang 

“benar dan 

“adil” 

menurut 

hukum. 

tinggi 

Hukum 

Kodrat 

Meyakini 

bahwa norma 

positif harus 

tunduk pada 

moralitas 

positif; 

Berguna 

untuk 

mengukur 

keabsahan 

norma 

hukum 

positif; 

Bernuansa 

filosofis 

karena 

bersifat 

inklusif, 

sinopsis dan 

reflektif-

Partisi-

pan 

Doktrinal

-deduktif 

merujuk 

pada 

nilai-nilai 

moralitas 

positif 

sebagai 

remis 

mayor 

Universal 

nilia moral 

dan 

keadilan 

yang 

berlaku 

umum 

Penelitian 

tentang 

konstitusi 

dan isu-

isu 

hukum 

internasi

o-nal 
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kritis 

Mazhab 

Sejarah 

Meyakini 

adanya jiwa 

bangsa/raky

at sebagai 

spirit setiap 

norma; 

Hukum tidak 

perlu dibuat 

tapi  tumbuh 

berkem-bang 

megikuti 

masyarakat; 

Mengamati 

praktik 

hukum di 

masyarakat 

dari waktu-

ke waktu 

Pengamat Doktrinal

-deduktif 

merujuk 

pada 

doktrin 

jiwa 

bangsa/-

rakyat 

melalui 

kajian 

sejarah 

 

Non 

doktrinal

-induktif  

Obser-

vasi 

fakta-

fakta 

sosial 

makro 

Partikular Penelitian 

hukum 

adat 

Social 

Jurispruden

ce (Ilmu 

hukum 

sosiologis) 

Sosiologi 

dalam hukum 

(sociology in 

the law)  

Meman-dang 

masyarakat 

Partisi-

pan 

sekaligus 

pengamat 

Doktrinal

-deduktif 

Mengacu 

pada 

norma 

positif 

dalam 

sistem 

perun-

dang-

unda-

Kasuistis Penelitian 

tentang 

pengaruh 

aspek 

non legal 

terhadap 

putusan 

hakim 

atau 

pengadila

n (the 
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dari 

kacamata 

ilmu hukum; 

Hukum yang 

dibuat harus 

sesuai 

dengan 

hukum yang 

hidup dalam 

masyarakat 

(living law). 

Aliran ini 

umumnya 

digunakan 

pada sistem 

Common Law 

(negara-

negara Anglo 

Saxon). 

ngan, 

namun 

hanya 

sebagai 

ancar-

ancar 

untuk 

penyelesa

ian suatu 

kasus 

konkret 

yang 

analisisn

ya akan 

dikombin

asikan 

dengan 

fakta dari 

lapangan. 

 

Non 

doktrial-

induktif 

Mengum

pulkan 

dan 

menganal

isis data-

data 

lapangan 

mengenai 

suatu 

kasus. 

judge 

made 

law-

mengacu 

pada 

court 

behavior) 



Dr. Agus Riwanto 

36 

Realisme 

Hukum 

Sepenuhnya 

mengkaji 

fakta-fakta 

sosial yang 

kasuistis; 

Penentang 

paling keras 

pendekatan 

positivisme 

hukum 

Pengamat Non 

doktrinal

-induktif  

Analisis 

fakta 

sosial 

mikro 

atau 

kasus  

Kasuistis Penelitian 

tentang 

konflik 

agraria di 

daerah 

tertentu 

dengan 

kajian 

sosio-

historis 

penguasa

an dan 

pemanfaa

tan atas 

tanah 

oleh 

masyarak

at. 

Sumber: Rian Achmad Perdana diambil dari Candra Kusuma yang 
diolah dari Shidarta dalam Irianto dan Shidarta (2016: 137-138). 

 

 Dari ragaan tersebut dapat dipaparkan bahwa sejarah 

hukum dapat dikateorikan sebagai aliran Mazhab Sejarah yang 

dalam proses penelitian seorang peneliti hanya dapat menjadi 

pengamat atas koronik sejarah hukum dalam suatu waktu, 

karena yang diteliti adalah masa lalu, maka peneliti tentu tidak 

dapat memposisikan di masa lalu, namun ia dapat memposisi-

kan sebagai pengamat yang akan menafsirkan atau menginter-

pretasikan sejarah hukum untuk kepentingan masa kini dan 

masa depan. 

 

Posisi peneliti dalam sejarah hukum adalah pengamat maka 

besar kemungkinan akan mengalami pembiasan makna seja-

rah karena peneliti tidak terlibat sebagai partisipan dalam 
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kronik sejarah, maka diharapkan peneliti dapat menafsirkan 

kronik sejarah tersebut seobjektif mungkin sesuai dengan 

bukti-bukti temuan ilmiah yang dikaitkan antar satu titik 

peristiwa sejarah dengan peristiwa yang lain sehingga menjadi 

sebuah penceritaan yang unik dengan rentang waktu yang 

jelas dan terbatas menjadi objektif. 

 

Objektivitas dalam penelitian sejarah hukum dengan demi-

kian ditentukan seberapa banyak bukti-bukti ilmiah yang da-

pat dikemukan oleh peneliti dalam mengungkap fakta-fakta di 

masa lalu untuk dapat dinilai oleh generasi berikutnya. 

 

Adapun metode penelitian sejarah hukum ini dapat diguna-

kan metode doktrinal-deduktif maupun indoktrinal-induktif 

tergantung kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai dan 

hendak diungkap dalam fakta-fakta sejarah tersebut. Adakala-

nya metodenya doktrinal-deduktif, yakni melihat peristiwa 

sejarah dalam corang yang umum untuk sampai pada contoh-

contoh peristiwa yang khusus. Adakalanya juga metodenya 

adalah nondktrinal-induktif, yakni melihat peristiwa dari ber-

sifat khusus untuk dijadikan rujukan pada peristiwa-peristiwa 

yang umum terjadi. 

Itulah sebabnya dalam penelitian sejarah atau sejarah hu-

kum berlaku prinsip partikular bukan universal, karena peris-

tiwa sejarah tak dapat terjadi di tempat yang sama, sekalipun 

mungkin motif-motif peristiwanya sama akan tetapi subjek 

pelaku, waktu dan konteks sejarah pasti berbeda. Karena itu 

hasil penelitian sejarah tak dapat digeneralisir menjadi uni-

versal. 
 

3. Maksud Penelitian Sejarah Hukum 
 

Penelitian historis adalah penelitian yang bertugas mendes-

kripsikan gejala, tetapi bukan yang terjadi pada waktu peneli-
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tian dilakukan. Penelitian historis bermaksud membuat rekon-

truksi masa lalu secara sistematis dan objektif, dengan cara 

mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan serta men-

sintesiskan bukti-bukti untuk mendukung bukti-bukti untuk 

mendukung fakta memperoleh kesimpulan yang kuat. Dimana 

terdapat hubungan yang benar-benar utuh antara manusia, 

peristiwa, waktu, dan tempat secara kronologis dengan tidak 

memandang sepotong-sepotong berbagai objek yang diobser-

vasi.39 

 

Penelitian sejarah mengandung beberapa unsur pokok, 

yaitu: 

 

1. Adanya proses pengkajian peristiwa atau kejadian masa lalu 

(berorientasi pada masa lalu); 

 

2. Usaha dilakukan secara sistematis dan objektif; 

 
3. Merupakan serentetan gambaran masa lalu yang integrative 

antar manusia, peristiwa, ruang dan waktu; 

 
4. Dilakukan secara interktif dengan gagasan, gerakan dan in-

tuisi yang hidup pada zamannya (tidak dapat dilakukan 

secara parsial).  
 

4. Tujuan Penelitian Sejarah Hukum 
 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian sejarah atau historis 

adalah untuk memahami masa lalu, dan mencoba memahami 

                                                           
39. Turiman Facturahman Nur, Memahami Pendekatan Sejarah Hukum Dalam Penelitian 

Hukum Normatif, dalam 
 http://hadrianlampung.blogspot.co.id/2011/10/memahami-pendekatan-sejarah-
hukum-dalam.html (diakses, 9 september 2016). 

http://hadrianlampung.blogspot.co.id/2011/10/memahami-pendekatan-sejarah-hukum-dalam.html
http://hadrianlampung.blogspot.co.id/2011/10/memahami-pendekatan-sejarah-hukum-dalam.html
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masa kini atas dasar persitiwa atau perkembangan di masa 

lampau.40 

 

Peneliti sejarah hukum melakukan penelitian sejarah de-

ngan tujuan untuk : 

 

1. Membuat orang menyadari apa yang terjadi peristiwa hu-

kum pada masa lalu sehingga mereka mungkin mempelajari 

dari kegagalan dan keberhasilan konsep hukum masa 

lampau; 

 

2. Mempelajari bagaimana sesuatu telah dilakukan system hu-

kum pada masa lalu, untuk melihat jika mereka dapat meng-

aplikasikan masalahnya pada sistem hukum masa sekarang;  

 
3. Membantu memprediksi sesuatu yang akan terjadi pada 

masa mendatang; ius contituedum. 

 

4. Membantu menguji hipotesis yang berkenaan dengan hu-

bungan atau kecendrungan. Misalnya masih dominankah 

paham positivisme abad 19 dalam penegakan hukum saat 

ini. 

 
5. Memahami praktik dan arah politik hukum sekarang secara 

lebih lengkap.  

 
6. Objek penelitian sejarah adalah peristiwa atau kehidupan 

masyarakat pada masa lampau maka yang menjadi sumber 

informasi harus mempunyai karakteristik yang berbeda 

dengan metode penelitian lainnya.  
 

 

 

                                                           
40

. Ibid.,    
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5. Sumber-Sumber Bahan Penelitian Sejarah Hukum 
 

Adapun sumber-sumber bahan penelitian sejarah hukum 

tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:41 

 

1. Sumber-sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari 

cerita para pelaku perisriwa itu sendiri, dan atau saksi mata 

yang mengalami atau mengetahui peristiwa tersebut.  

Contoh: sumber-sumber primer lainnya yang sering 

menjadi perhatian perhatian para peneliti di lapangan atau 

situs diantaranya seperti, dokumen asli, relief dan benda-

benda peninggalan masyarakat zaman lampu.  

 

2. Sumber informasi sekunder, yaitu informasi yang diperoleh 

dari sumber lain yang mungkin tidak berhubungan lang-

sung dengan peristiwa tersebut. Sumber sekunder ini dapat 

berupa para ahli yang mendalami atau mengetahui peristi-

wa yang dibahas dan dari buku atau catatan yang berkaitan 

dengan peristiwa, buku sejarah, artikel dalam ensiklopedia, 

dan review penelitian. Dari adanya sumber primer dan se-

kunder ini, sebaiknya peneliti apabila mungkin lebih mem-

berikan bobot sumber-sumber data primer lebih dahulu, 

baru kemudian data sekunder, data tersier, dan seterusnya.  

 

6. Permasalahan dalam Penelitian Sejarah Hukum 
 

Adapun pertanyaan atau permasalahan yang dapat diaju-

kan dalam penelitian hukum dengan pendekatan sejarah hu-

kum menurut Micahel Bogdan42 dan Satjipto Rahardjo43 antara 

lain adalah sebagai berikut:  

                                                           
41

 . ibid.,  
42

. Michael Bogdan, 2010, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Bandung: Nusamedia, 
hal, 8-9 

43
 . Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ibid.,hal, 357 
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1. Apakah faktor dominan yang menyebabkan berlakunya 

sistem hukum di suatu tempat? 

 

2. Apa penyebab persamaan dan perbedaan antar sistem 

hukum? 

 
3. Jika sistem hukum lain hendak diterapkan dalam suatu 

kasus, maka mana pilihan sistem yang paling tepat dan pa-

ling baik? 

 
4.  Hal-hal mana yang hendak dibandingkan antar sistem da-

lam skala sistem hukum makro (keseluruhan) atau mikro 

(sebagian atau sub sistemnya)? 

 
5. Apakah dalam memahami berlakunya suatu sistem hukum 

dapat dikelompokkan ke dalam bebagai keluarga sistem 

hukum? 

 
6. Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi terbentuk-

nya suatu lembaga hukum tertentu dan bagaimana jalan-

nya proses pembentukan itu? 

 
7. Faktor apakah yang dominan pengaruhnya dalam proses 

pembentukan suatu lembaga hukum tertentu dan apa se-

babnya? 

 
8. Bagaimanakah interaksi antara pengaruh-pengaruh yang 

datang dari luar dengan kekuatan perkembangan dari da-

lam masyarakat sendiri? 

 
9. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan hapusnya atau 

tidak digunakannya lagi suatu lembaga hukum tertentu? 
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10. Dapatkah dirumuskan suatu pola perkembangan yang 

umum yang dijalani oleh lembaga-lembaga hukum dari 

suatu sistem hukum tertentu?  

 
11. Bagaimanakah jalannya proses adaptasi terhadap lemba-

ga-lembaga yang terjadi perubahan fungsi? Apa yang me-

nyebabkannya? Apakah perubahan itu diambil dari sistem 

hukum asing ? 

 
12. Apakah suatu lembaga hukum tertentu selalu menjalankan 

fungsi yang sama? Apakah bersifat formal atau informal? 

 
13. Apakah subtansi dan pranata kelembagaan hukum di sua-

tu tempat berlaku dan atau dapat diberlakukan di seluruh 

tempat atau hanya di sebagian tempat. 
 

7. Tahapan Penelitian Sejarah Hukum 
 

Adapun tahapan penelitian sejarah hukum yang harus dila-

kukan adalah sebagai berikut:44 

 

1. Menentukan topik penelitian dengan tujuan agar dalam me-

lakukan pencarian sumber-sumber sejarah dapat terarah 

dan tepat sasaran. Pemilihan topik penelitian dapat didasar-

kan pada unsur-unsur antara lain: (1.) Bernilai Peristiwa 

sejarah hukum yang diungkap tersebut harus bersifat unik, 

kekal, abadi. (2.) Keaslian (Orisinalitas) Peristiwa sejarah 

hukum yang diungkap hendaknya berupa upaya pembukti-

an baru atau ada pandangan baru akibat munculnya teori 

dan metode baru; (3). Praktis dan Efisien, Peristiwa sejarah 

hukum yang diungkap terjangkau dalam mencari sumber-

nya dan mempunyai hubungan yang erat dengan peristiwa 

                                                           
44

 . Turiman Facturahman Nur, Ibid., 
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itu; dan (4). Kesatuan unsur-unsur yang dijadikan bahan 

penelitian itu mempunyai satu kesatuan ide. 

 

2. Pengumpulan Data atau Heuristik, ini merupakan langkah 

awal dalam penelitian sejarah untuk berburu dan mengum-

pulkan berbagi sumber data yang terkait dengan masalah 

yang sedeang diteliti. Misalnya dengan melacak sumber 

sejarah tersebut dengan meneliti berbagai dokumen, me-

ngunjungi situs sejarah, mewawancarai para saksi sejarah. 

 

3. Melakukan Kritik (verifikasi), kritik merupakan kemampu-

an menilai sumber-sumber sejarah yang telah dicari (dite-

mukan). Kritik sumber sejarah meliputi kritik ekstern dan 

kritik intern. Kritik ekstern di dalam penelitian ilmu sejarah 

umumnya menyangkut keaslian atau keautentikan bahan 

yang digunakan dalam pembuatan sumber sejarah, seperti 

prasasti, dokumen, dan naskah. Bentuk penelitian yang da-

pat dilakukan sejarawan, misalnya tentang waktu pembu-

atan dokumen itu (hari dan tanggal) atau penelitian tentang 

bahan (materi) pembuatan dokumen itu sndiri. Sejarawan 

dapat juga melakukan kritik ekstern dengan menyelidiki tin-

ta untuk penulisan dokumen guna menemukan usia doku-

men. Sejarawan dapat pula melakukan kritik ekstern dengan 

mengidentifikasikan tulisan tangan, tanda tangan, materai, 

atau jenis hurufnya. Kritik intern merupakan penilaian 

keakuratan atau keautentikan terhadap materi sumber seja-

rah itu sendiri. Di dalam proses analisis terhadap suatu 

dokumen, sejarawan harus selalu memikirkan unsur-unsur 

yang relevan di dalam dokumen itu sendiri secara menyelu-

ruh. Unsur dalam dokumen dianggap relevan apabila unsur 

tersebut paling dekat dengan apa yang telah terjadi, sejauh 

dapat diketahui berdasarkan suatu penyelidikan kritis ter-

hadap sumber-sumber terbaik yang ada. 
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4. Interpretasi (Penafsiran)  adalah menafsirkan fakta sejarah 

dan merangkai fakta tersebut hingga menjadi satu kesatuan 

yang harmonis dan masuk akal. Dari berbagi fakta yang ada 

kemudian perlu disusun agar mempunyai bentuk dan struk-

tur. Fakta yang ada ditafsirkan sehingga ditemukan struktur 

logisnya berdasarkan fakta yang ada, untuk menghindari 

suatu penafsiran yang semena-mena akibat pemikiran yang 

sempit. Bagi sejarawan akademis, interpretasi yang bersifat 

deskriptif sajabelum cukup. Dalam perkembangan terakhir, 

sejarawan masih dituntut untuk mencari landasan penafsi-

ran yang digunakan. 

 
5. Historiografy (Penulisan Sejarah), adalah oses penyusunan 

fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diselek-

si dalam sebuah bentuk penulisan sejarah. Setelah melaku-

kan penafsiran terhadap data-data yang ada, sejarawan 

harus sadar bahwa tulisan itu bukan hanya sekadar untuk 

kepentingan dirinya, tetapi juga untuk dibaca orang lain. 

Oleh karena itu perlu dipertimbangkan struktur dan gaya 

bahasa penulisannya. Sejarawan harus menyadari dan ber-

usaha agar orang lain dapat mengerti pokok-pokok pemikir-

an yang diajukan. 
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BAB KETIGA 
HUBUNGAN SEJARAH HUKUM  DENGAN KEILMUAN 

LAIN 

A.  Hubungannya dengan Studi Perbandingan Hukum 
 

Studi hukum dengan perbandingan hukum itu haruslah meru-

pakan upaya untuk membandingkan hukum dalam arti hukum 

positif di luar dari lokus peneliti atau hukum asing, karena yang 

hendak disigi dari penelitian ini adalah mencari medan persama-

an dan perbedaan untuk menemukan kemanfaatan dan perluas-

an wawasan. 

 

Untuk mencapai tujuan itu maka paling tidak studi ini dilaku-

kan atas dasar sebagai berikut:45 

 

1. Menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara 

sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari. 

 

2. Menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan yang 

demikian itu, faktor-faktor apa yang menyebabkannya. 
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3. Memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang 

digunakan. 

 

4. Memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa ditarik 

sebagai kelanjutan dari hasil-hasil studi perbandingan yang te-

lah dilakukan. 

 

5. Merumuskan kecenderungan-kecenderungan yang umum pa-

da perkembangan hukum, termasuk di dalamnya irama dan 

keteraturan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum 

tersebut. 

 

6. Salah satu segi yang penting dari perbandingan ini adalah 

kemungkinan untuk menemukan asas-asas umum yang dida-

pat sebagai sebagian hasil dari pelacakan yang dilakukan de-

ngan cara membandingkan tersebut. 

 

Menurut Michele Graziadei, perbandingan hukum setidaknya 

dapat memengaruhi praktik dan studi sejarah hukum dalam tiga 

cara yaitu:46 

 

1. Studi perbandingan hukum mengenai fakta-fakta historis yang 

berbeda dapat membantu mendefinisikan berbagai faktor 

yang menyebabkan hasil kesejarahan tertentu; 

 

2. Perbandingan hukum dapat membantu sejarawan hukum 

(legal historians) mengapresiasi keluasan sejarah hukum seba-

gai cerita memberi dan menerima perdagangan dalam aturan-

aturan, institusi, dan doktrin hukum lintas batas; 
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. Hari Purwadi, Sejarah Hukum, dalam 
 https://mh32untag.files.wordpress.com/2014/11/sejarah-hukum.ppt,  
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3. Perbandingan hukum dapat mempertajam historiografi (penu-

lisan sejarah) dengan memberi penilaian kritis atas setiap tra-

disi historiografis.  

 

Sedangkan menurut Michael Bogdan Perbandingan  hukum 

adalah studi tentang membandingkan sistem-sistem hukum yang 

berbeda tujuannya untuk menegaskan persamaan dan perbe-

daan masing-masing, misalnya menjelaskan asal-usul hukum, 

mengevaluasi solusi  yang ditawarkan dalam masalah-masalah 

hukum dalam sistem yang berbeda, mengelompokkan sistem hu-

kum dalam keluarga-keluarga hukum dan menguraikan metodo-

logisnya serta studi perbandingan dengan sistem di luar negara-

nya.47 

 

Manfaat perbandingan hukum: (1) untuk mendalami tentang 

penyelarasan dan penggabungan dengan sistem hukum di luar 

negeri, (2) dapat mengisi kekosongan hukum, menambah penge-

tahuan tentang materi hukum, dan (3) dapat memperoleh pema-

haman yang lebih baik tentang sistem hukum di negeri sendiri.48  

 

Menurut Esin Örücü.49 

“legal historians are looking at past legal transplants or trans-
frontier mobility of ideas and institutions, both in an effort to offer 
an under-standing of and an explanation for, the development of 
the law and to help justify future legal development utilising law 
reform through the use of foreign models and, in the context of 
europe, to rediscover a ius commune, old or new”  

Sejarawan hukum mencari transplantasi hukum atau transfor-

masi mobilitas ide-ide dan lembaga-lembaga di masa lalu. Seba-

gai upaya untuk menawarkan sebuah pemahaman dan penjela-
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 . Michael Bogdan, ibid., hal, 4. 
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 . Michael Bogdan, ibid., hal, 19-32. 
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 . Hari Purwadi , Ibid., hal, 22. 
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san dalam pengembangan hukum dan untuk masa depan  pem-

bangunan dengan reformasi hukum melalui model negara asing. 

Dalam konteks Eropa, menemukan kembali  hukum dalam komu-

nitas tertentu baik  yang baru maupun yang  lama.  

 

Sedangkan menurut K. Zweigert & H. Kötz (1998).50 

… while comparative law studies legal systems coexistent in 
space, legal history studies systems consecutive in time … 
… all legal history involves a comparative element : the legal 

historian cannot help bringing to the study of his chosen system, 
say roman law, the various preconception of the modern system, he 
is familiar with; thus he is found to make comparisons, consciously 
if he is alert, unconsciously if he is not.  

Jadi studi perbandingan hukum itu bertujuan untuk mempela-

jari tentang sistem-sistem hukum yang hidup berdampingan da-

lam ruang dan waktu tertentu. Maka studi tentang sejarah hu-

kum melibatkan elemen perbandingan:  dalam mempelajari seja-

rah hukum tidak dapat memilih-milih sistem hukum, misalnya 

sistem hukum romawi, atau berbagai prakonsepsi sistem hukum 

modern. Seorang sejarawan hukum haruslah akrab dengan ber-

bagai sistem hukum utuk dipelajari karena itu mempelajari seja-

rah hukum identik dengan mempelajari perbandingan hukum. 

 

B. Model Studi Perbandingan Hukum  
 

Dalam studi perbandingan hukum terdapat 2 (dua) model 

pilihan yang biasanya dilakukan dalam tradisi studi ilmu hukum 

yaitu:51 
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 . ibid., hal, 23 
51

. Satya Arinanto, 2004, Kata Pengantar, dalam  Ade Maman Suherman, 2004,  
Pengantar Perbandingan Hukum Sistem Hukum, Civil Law, Common Law dan Hukum 
Islam, Jakarta: Rajawali Press,  hal, viii-ix 
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1. Model Makro (macrocomparison), yaitu untuk membanding-

kan semangat dan gaya sistem hukum yang berbeda, metode 

pemikiran dan prosedur yang digunakan di suatu tempat. 

 

2. Model Mikro (microcomparison), yaitu membandingkan lem-

baga-lembaga hukum tertentu atau masalah-masalah tertentu, 

dengan aturan yang digunakan untuk memecahkan masalah 

aktual atau konflik kepentingan tertentu. 

 

Dalam studi perbandingan hukum harus mengacu pada asas 

“comparable” atau komparabilitas, yaitu  terhadap sesuatu yang 

diperbandingankan harus memiliki kesamaan untuk diperban-

dingkan dalam hal-hal tertentu agar pembandingan terdapat 

manfaat dan kesepadanannya. Karena itu, dalam perbandingan 

hukum harus menggunakan metode “Tirtium comparationis”, yai-

tu membandingkan sesuatu sistem hukum yang cirinya sama se-

hingga dapat dipergunakan untuk memahami karakter suatu 

sistem hukum.52 

 

C. Hubungan Sejarah Hukum dengan Antropologi 
Hukum 
 
Antropologi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempela-

jari umat manusia sebagai makhluk masyarakat. Fokus utamanya 

ditujukan kepada sifat khusus badani dan cara produksi, tradisi 

dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup yang satu berbeda 

dari pergauan hidup yang lainnya.53 

 

Manusia dari aspek Antropologi dapat dibedakan menjadi 

makhluk biologi dan makhluk sosial budaya. Lapangan penyelidi-

kan dan metode kerjanya, antropologi terbagi menjadi beberapa 

cabang besar, yaitu antropologi fisik, antropologi budaya, arkeo-
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 . Micahael Bogdan, Ibid., hal, 62-63. 
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 . Harsojo, Ibid., hal,1. 
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logi prasejarah, antropolgi sosial, antropologi psikologi dan etno-

logi. 

 

Penelitian sejarah hukum bertemu dengan antropologi hukum 

ketika mendasarkan pada prinsip-prinsip evolusi hukum berba-

gai bangsa di dunia. 

 

Antropologi Fisik: menyelidiki manusia sebagai makhluk bio-

logi mencakup asal-usul manusia, perkembangan evolusi orga-

nik, struktur tubuh dan kelompok manusia atau ras. Studi dilaku-

kan dengan metode: (1) manusia sebagai hasil proses evolusi dan 

(2) analisis tentang penduduk.54 

 

Contohnya: Perdebatan tentang asal-usul manusia dari aspek 

Teori Evolusi Charles Darwin: Manusia berasal dari kera yang 

berevolusi menjadi manusia. Berbeda dengan asal-usul manusia 

dari sudut agama yang meyakini berasal dari Tuhan sebagai 

keturunan Adam-Hawa.  

 

Antropologi Budaya: cabang antropologi yang mempelajari 

tentang kebudayaan pada umumnya dan berbagai kebudayaan 

berbagai bangsa di seluruh dunia. Hukum sendiri adalah produk 

budaya, karena kebudayaan itu mencakup kesatuan yang kom-

pleks yang di dalamnya mencakup tentang pengetahuan, keper-

cayaan, kesenian, moral, adat kebiasaan dan aturan atau norma-

norma tertetu yang berlaku di suatu masyarakat. 55 

 

Arkeologi: ilmu yang mempelajari tentang perkembanagn ke-

budayaan manusia di masa lampau ketika belum terdapat bahan-

bahan tertulis. Maka cara penyelidikannya melalaui bahan-bahan 

non tulis seperti artefak dan fosil. 
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Etnologi: adalah cabang antropologi budaya yang mempelajari 

kebudayaan manusia dengan mengadakan pendekatan perban-

dingan dari berbagai kebudayaan secara individual yang ter-

dapat di muka bumi.56 

 

Antropologi hukum adalah juga cabang dari antropologi buda-

ya yang memusatkan pada studi hukum sebagai aspek kebuda-

yaan dengan mempelajari nilai-nilai, aturan-aturan dan institusi-

institusi hukum pada masyarakat yang masih sederhana yang 

merupakan pengembangan dari Etnologi Hukum.57 

 

Fungsi pentingnya adalah untuk menguak lebih dalam, detail 

dan kuat tentang penelitian-penelitian yang bertema hukum adat 

dan perkembangannya dan proyeksi pemanfaatannya bagi pem-

bangunan tata hukum nasional.58  

 

D. Hubungan Sejarah Hukum dengan Psikologi Hukum 

 

Psikologi adalah Ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia 

dalam hubungannya dengan manusia lain dan lingkungan social-

nya. Meusissen menjelaskan bahwa psikologi hukum adalah ca-

bang ilmu hukum yang paling muda. Tujuannya untuk memaha-

mi hukum posiotif dari sudut pandang psikologi. Psikologi dapat 

memberikan sumbangan dalam tigal hal. Pertama, dari sudut psi-

konalisa (Frued). Gejala-gejala hukum dan negara dengan cara 

ini didapat dengan cara yang interesen diherintrepretasi. Kedua, 

dari sudut psikologi humanistik. Dari sudut ini mungkin dapat 

diperoleh pengertian yang lebih dalam tentang cara “kesadaran 

hukum” atau “perasaan hukum” berfungsi pada manusia. Ketiga, 

dari sudut psikologi perilaku. Di dalamnya perilaku yang diamati 
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dapat dengan bantuan model penjelasan kausal dipahami dari 

sudut konstelasi tertentu. Model ini dapat diterapkan pada hu-

kum (misalnya perilaku hakim, advokad, pembentuk undang-

undang). Pada era kini psikologi hukum hanya memainkan pera-

nan realtif kecil dalam bidang hukum pidana, misalnya berkaitan 

dengan masalah kesalahan, pertanggungjawaban dan kebebasan. 
59 

 

Fungsi psikologi dalam studi hukum setidaknya untuk hal-hal 

sebagai berikut: 

 

1. Melakukan wawancara mendalam terhadap tersangka, saksi 

dan korban untuk memperoleh gambaran psikologis yang ber-

sangkutan. Sehingga memudahkan penyidik menghadapi yang 

bersangkutan. 

 

2. Membuat profiling psikologi tersangka yang belum tertangkap 

berdasarkan keterangan saksi, korban dan petunjuk lain di 

tempat kejadian peristiwa untuk memberi profil psikologi 

pelaku kepada penyidik. 

  

3. Mendampingi dan memberi saran kepada penyidik dalam me-

lakukan interogasi terhadap tersangka dan saksi untuk me-

lihat perilaku yang bersangkutan. 

 
4. Menganalisis kasus kriminal dengan pendekatan psikologi me-

ngenai latar belakang suatu tindak pidana dan dampak yang 

ditimbulkan. 
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E. Hubungan Sejarah Hukum dengan Sosiologi Hukum  

 

Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 

tentang fenomena interaksi manusia yang berkaitan dengan 

hukum dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. 

 

Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan sosiologi hukum ber-

tujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik 

hukum, baik dalam pembuatan undang-undang maupun penera-

pannya di pengadilan. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesa-

hihan empiris (empirical validity) terhadap suatu undang-undang 

atau praktiknya apakah dapat berjalan sesuai dengan teks un-

dang-undang atau tidak. Sosiologi hukum tidak melakukan peni-

laian terhadap hukum tetapi memberikan penjelasan dari objek 

yang diteliti.  Adapun objek dalam sosiologi hukum, adalah:60  

 

1. Persoalan hukum bukanlah realitas pasal-pasal dalam peratur-

an perundang-undangan melainkan hubungan yang sinergis 

persoalan pasal dalam bekerjanya sehari-hari di masyarakat. 

 

2. Sosiologi hukum mempelajari dan menjelaskan secara utuh 

pola perilaku masyarakat dengan apa adanya. 

 
3. Mempelajari sosiologi hukum sebagai ilmu, dapat melihatnya 

dalam berbagai konteks seperti: perilaku (sikap), institusi (bi-

rokrasi), sistem sosial, nilai-nilai budaya, sistem politik dan ke-

kuasaan, aspek perkembangan ekonomi, tuntutan kepastian 

dan keadilan hukum dan lain sebagainya; cirinya ditandai oleh 

suatu objek persoalan yang di dalamnya terdapat implement-

tasi hukum.  

                                                           
60

 . Satjipto Rahardjo, 1986, Ibid., hal, 333. 



Dr. Agus Riwanto 

54 

Paling tidak terdapat dua model sosiologi hukum, yaitu:61 

 

1. Sosiologi hukum empiris (Erklaerende Soziologie), yakni  mo-

del penelitian hukum yang mengumpulkan bahan-bahan hu-

kumnya dari perspektif eksternal, artinya dari suatu titik 

pengamat yang mengobeservasi dengan menggunkan metode 

kuantitatif. Oleh karena itu model ini mencoba meregistrasi, 

menata materi untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tentang 

hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan kema-

syarakatan. Penggunaan metode ini digunakan karena akan 

membuahkan hasil penelitian yang lebih murni karena bersan-

dar pada ilmu-ilmu alam. Maka teori yang digunakan adalah 

teori korespodensi. 

 

2. Sosiologi Hukum Evaluatif (Vestehende Soziologie), yakni mo-

del  penelitian hukum yang mengumpulkan bahan-bahan hu-

kumnya dari perspektif internal, yakni perspektif partisipan 

yng berbicara. Model ini lahir dari kritik terhadap sosiologi 

hukm empiris karena berpotensi berpihak dan subjektif kare-

na terlalu akrabnya dengan material yang hendak diteliti. Itu-

lah sebabnya kemudian lahir model ini yang menggunakan 

metode kualitatif lebih dekat dengan perspektif filsafat ber-

paradigma konstruktivisme dan non-positivistik. 

 

Permasalahan yang dipelajari dalam sosiologi hukum,  

1. Hukum dan sistem sosial masyarakat; 

2. Persamaan dan pembedaan sistem-sistem hukum; 

3. Sifat sistem hukum yang dualistis; 

4. Hukum dan kekuasaan; 

5. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya; 

6. Kepastian hukum dan kesebandingan; 
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7. Peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat ( a 

tool of social engineering). 

 

Maka titik temu sejarah hukum dan sosiologi hukum adalah 

pada realitas bahwa hukum itu tidak dibuat tapi ditemukan. Itu-

lah sebabnya pertumbuhan hukum itu pada intinya merupakan 

proses yang tidak disadari dan organik. Hukum bukan institusi 

tersendiri, melainkan suatu proses dan perilaku masyarakat sen-

diri. Sesungguhnya hukum tumbuh dari hubungan-hubungan 

hukum yang sederhana pada masyarakat primitif, sampai menja-

di hukum yang besar dan kompleks dalam peradaban modern.62 
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 .  L. Friedmann, Legal Theory (Teori dan Filsafat Hukum), Jakarta: Rajawali Press, hal, 
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BAGIAN KEEMPAT 

SEJARAH HUKUM, EVOLUSI HUKUM,  REVOLUSI 

HUKUM DAN GLOBALISASI 

A. Evolusi Hukum  

 

Sesungguhnya sejarah tentang lahirnya hukum tak dapat dile-

paskan dari bagaimana perubahan dalam dinamika sosial politik 

di sebuah bangsa tertentu. Dalam pandangan hukum sebagai 

produk sejarah maka sejarah sosial politik suatu bangsa akan 

menentukan corak, model dan bentuk hukumnya. Itulah sebab-

nya mendalami ilmu hukum dalam perpektif sejarah hukum ber-

arti mempelajari pula dua aspek penting dari sejarah sosial suatu 

bangsa terhadap hukum. Pertama, aspek evolusi hukum. Kedua 

aspek revolusi hukum. Ketiga aspek globalisasi. 

 

Jika suatu bangsa tak mengalami goncangan kekuasaan politik 

maka akan cenderung melahirkan hukum-hukum formal dan 

substantif yang relatif stabil karena bangunan hukumnya ber-

langsung dalam situasi damai akan mendorong lahirnya sistem 

hukum yang bersifat evolusi bergerak dan berubah secara pelan 

tapi pasti.  
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Sebaliknya dalam sejarah sosial politik di suatu bangsa yang 

mengalami keguncangan kekuasaan politik yang drastis, maka 

cenderung akan melahirkan hukum-hukum formal dan substantif 

yang relatif tak stabil karena bangunan hukumnya berlangsung 

dalam situasi yang chaos akan mendorong lahirnya sistem hu-

kum yang bersifar revolusioner bergerak dan berubah secara 

drastis dan tak pasti. Demikianlah perkembangan hukum dalam 

lintasan sejarah sosial politik merupakan sebuah keniscayaan.  

  

Perubahan hukum secara perlahan-lahan, evolusi hukum ini 

dapat dilihat dari dalam kasus Indonesia yang memiliki tiga tra-

disi normatif: Hukum adat pribumi, hukum Islam dan sipil Be-

landa. Semua rakyat Indonesia hidup dalam tradisi hukum pribu-

mi (Chthonic) yang dijalankan oleh pribumi karena berdasarkan 

nilai-nilai norma yang mengakar semenjak dahulu kala yang 

sesuai dengan rasa keadilan dan harmoni masyarakat setem-

pat.63 

 

Secara perlahan mengalami perubahan bahkan dapat berdam-

pingan secara sadar dengan dua tradisi hukum Islam dan hukum 

civil Belanda yang merupakan hukum yang yang diimpor dari 

luar yang masuk ke Nusantara saat terjadinya penyebaran Islam 

dan kolonialisasi.  

 

Sedangkan globalisasi merupakan fenomena sosial yang mun-

cul belakangan sebagai akibat dari relasi dan mobilitas antar ber-

bagai macam aktor: orang, barang dan jasa secara global yang 

melalui produk teknologi komunikasi internet telah menjadikan 

jarak antar dunia dan orang menjadi tak bersekat. Akibatnya per-

ubahan dan stabilitas atas sistem-sistem yang berkembang telah 
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bertukar silih berganti  membawa pada konvergensi nilai dan ke-

pentingan bersama.  

 

Pada titik ini telah membawa pula arus perubahan hukum dari 

satu negara ke negara lain dalam aneka bentuk, salah satunya 

terbawanya secara sukarela sistem hukum di satu tempat ke 

tempat lain (borrowing system of law) dan atau melalui transpa-

lansi sistem hukum (legal transpalants) yang dilakukan secara 

sengaja untuk mencangkokkan satu sistem hukum yang telah 

berhasil digunakan pada satu bangsa lalu ditransfer ke dalam 

sistem hukum di negara-negara lain.  

 

Cara-cara ini telah merubah peradaban manusia menjadi 

peradaban yang tunggal dan sistemik. Akibatnya fenomena dunia 

berikut sistem sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum men-

jadi satu kumparan peradaban yang unik dan tak lagi bersifat 

lokalitas melainkan multi nasional yang bercitarasa yang relatif 

sama (konvergan). Ketiganya akan diuraikan dalam penjelasan 

berikut ini. 
 

B. Revolusi Hukum  
 

Revolusi adalah “sudden drastic change in law”, Perubahan ce-

pat, radikal, menyeluruh dan berjangka pendek dengan meng-

hancurkan seluruh tatanan lama untuk digantikan dengan tata-

nan baru. 

 

Revolusi acap kali disertai dengan  kekerasan dan korban yang 

banyak diakibatkan oleh situasi anomie, yakni sebuah situasi ke-

kosongan sistem, karena sistem lama telah hilang karena revo-

lusi, namun sistem baru belum ditemukan secara mapan. Situasi 

ini acapkali mendorong lahirnya ketidakpastian politik dan da-

lam situasi yang transisi dari era lama menuju era baru.  
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Menurut Thomas H. Greene (1974) Ilmuwan sosial hingga ta-

hun 1960-an menyatakan revolusi sebagai perubahan yang 

relatif mendadak dan signifikan di dalam distribusi kekayaan dan 

status sosial.  

 

Menurut Adapun elemen-elemen dasar revolusi politik adalah, 

adanya (1) pemimpin progresif baik individuu maupun kolektif; 

(2) adanya partai progresif yang mampu menjalani peran sebagai 

partai pelopor (avant garde),; (3) adanya elemen ideologi; (4) 

adanya metode dan perangkat aksi dan dukungan eksternal. 

Karena itu, revolusi sepanjang memenuhi prasayarat ini dapat 

dilakukan dalam hal apapun termasuk hukum apalagi kekuasaan 

politik.64  

 

Hukum adalah produk politik kekuasaan maka ketika kekua-

saan diraih melalui jalan revolusi, maka perubahan sistem hu-

kum dalam negara revolusi juga sangat dipengaruhi oleh karak-

ter revolusi, yakni hilangnya sistem lama yang cepat dan meng-

ubah dengan gaya dan model baru yang radikal pula. Maka dalam 

konteks revolusi hukum akan dapat muncul dalam empat (4) 

keadaan :65 

 

1. Hukum yang sebagian besar merupakan pengaruh tradisi hu-

kum (legal tradition) menjadi jauh dari realitas sosial dan ter-

dapat perubahan yang sangat besar;  

 

2.  Realitas memungkinkan dipindahkannya sistem asing 

(borrowing a foreign system) dalam ukuran yang besar;  

 

                                                           
64

. Hermawan Sulistiyo, 2010, “Revolusi Sebagai Resep Penyelesaian Krisis ?”, dalam Riza 
Sihbudi dan Moch. Nurhasim, 2010, Amandemen Konstitusi dan Strategi Penyelesaian 
Krisis Politik Indonesia,  Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik (AIPI), hal, 319. 
65

 . Hari Purwadi., Ibid., 28-29. 
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3. Ketika terdapat revolusi politik yang nyata (actual political 

revolution), dan kondisi-kondisi kemasyarakatan berubah;  

 
4. Ketika elite penguasa (ruling elite) berkehendak untuk meng-

ubah masyarakat secara drastis, untuk revolusi masyarakat 

(revolutionize society), dan memilih menggunakan hukum 

sebagai salah satu alat.  

 

Pada keadaan yang pertama, revolusi telah membawa dampak 

dan konsekuensi hukum-hukum yang berasal dari pengaruh 

tradisi menjadi tak lagi dapat memengaruhi jalannya hukum di 

masyarakat dalam realitas sosial, karena dalam kedaan yang 

pertama ini hukum dipengaruhi hal-hal baru baik dari aspek asas 

maupun doktrin sehingga praktik hukum dalam masyarakat 

kehilangan hukum-hukum pribumi yang sebelumnya menjadi 

patokan-patokan dalam rumpun, relasi dan solusi terhadap 

konflik-konflik sosial.  

 

Pada keadaan kedua, akibat revolusi telah pula berdampak 

pada potensi pemindahan sistem asing (borrowing a foreign sys-

tem) dalam ukuran yang besar pada suatu negara yang meng-

alami revolusi. Umumnya hal ini dapat terjadi karena sistem 

hukum lama dianggap tak lagi up to date untuk menyokong rejim 

revolusi yang menhendaki perubahan secara drastik dan radikal 

maka memindahkan hukum asing ke dalam negara baru diang-

gap sebagai cara paling realitis dan mudah dilakukan. Apalagi 

acapkali selalu didahului oleh pernyataan politis rejim revolusi 

bahwa hukum asing yang hendak dipindahkan telah diuji coba-

kan di negara asalnya dengan berhasil sehingga ketika hendak di-

pindahkan ke negara baru hasil revolusi diduga kuat dapat ber-

hasil seperti di tempat asalnya. 

 

Pada kedaan yang ketiga, ketika terdapat revolusi politik yang 

nyata (actual political revolution), dan kondisi-kondisi kemasya-
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rakatan berubah dengan drastis pula selain disebabkan oleh 

situasi anomie dimana nilai dan norma-norma lama telah dihi-

langkan dan tak dipercaya lagi, namun nilai dan norma-norma 

baru belum di dapat ada kecenderungan mengantarkan pada 

masa transisi yang akut yang berakibat pada perubahan masya-

rakat yang tak terkendali dan cenderung menghasilkan chaos. 

 

Pada keadaan yang keempat, ketika elite penguasa (ruling 

elite) yang berhasil melakukan revolusi berkehendak untuk 

mengubah masyarakat secara drastis, untuk revolusi masyarakat 

(revolutionize society) memilih menggunakan hukum sebagai sa-

lah satu alat mengubah masyarakat. Itulah sebabnya sejak era 

1990-an, negara-negara berkembang dan transisi telah dikunju-

ngi setidak-tidaknya ratusan, konsultan hukum (legal advisers), 

bahkan ribuan dari Barat untuk membantu dalam proyek refor-

masi hukum yang sangat mahal.66  

 

C. Globalisasi Hukum 

 

Globalisasi  menurut Jan Art Scholte dalam  Aleksius Jemadu, 

2010: 81 dalam  Imam cahyono (Ed) 2010. Mencakup lima di-

mensi yang masing-masing mempengaruhi interaksi aktor-aktor 

dalam ekonomi politik internasional:67  

 

Pertama, menyangkut fenomena internasionalization, maksud-

nya meningkatnya hubungan lintas batas antara aktor-aktor 

internasional seperti terwujudnya dalam aliran barang, jasa, mo-

dal, teknologi dan budaya manusia. 

 
                                                           
66

. Hari Purwadi, 2010, Reformasi Hukum Nasional: Problem dan Prospeknya, dalam  
Satya Arinanto (editor), 2010, Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi, 
Jakarta: Rajawali Press, hal, 61. 
67

 . Aleksius Jemadu, 2008, Tren Ekonomi Politik Global: Implikasinya bagi Indonesia, 
dalam Imam Cahyono (Editor), 2008 Menjinakkan Metakuasa Global Suara Indonesia 
Untuk Globalisasi yang Lebih Adil, Jakarta: LP3ES,80-82 
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Kedua, menyangkut tentang fenomena liberalization,  adanya 

realitas pengurangan dan peniadaan hambatan tarif maupun non 

tarif yang dikenakan oleh negara terhadap aliran barang dan jasa 

dalam rangka menciptakan perekonomian global yang terbuka 

dan dikendalikan oleh mekanisme pasar. 

 

Ketiga, mengacu pada gagasan universalization, yakni adanya 

bentuk penyebatran nilai-nilai universal seperti demokrasi dan 

hak asasi manusia, mode pakaian dan gaya hidup anak muda 

yang bisa ditemukan hampir di semua kota-kota metropolitan di 

seluruh dunia menunjukan bahwa telah terjadi proses penyera-

gaman budaya secara universal tanpa memandang latar belakang 

agama, suku, dan bahasa.  

 

Keempat,  globalisasi membawa arus westernization, yaitu dili-

hat sebagai kelanjutan proeses modernisasi yang identik dengan 

dunia Barat (western) sebagai model yang harus ditiru oleh nega-

ra-negara berkembang meskipun peniruan itu sering mengingka-

ri akar budaya mereka yang sebenarnya. Penyebaran kapitalis-

me, rasionalisme, industrialisme dan konsumerisme merupakan 

kekuatan yang sulit dibendung oleh masyarakat negara berkem-

bang sehingga membawa berbagai dampak negatif bagi mereka. 

 

Akhirnya globalisasi juga menciptakan proses deterritoriali-

zation atau a spread of supraterritoriality, yakni munculnya per-

aturan (regulation) atau institusi yang melampaui territoriality 

negara bangsa. Ruang nasional tidak lagi dilihat sebagai ruang 

(space) yang relevan untuk pembuatan keputusan karena sema-

kin banyak isu yang harus diselesaikan pada level yang lebih 

tinggi seperti regional atau global.  
 

Realitas globalisasi ini telah mempengaruhi pada jalannya 

sejarah hukum. Hukum tidak lagi merupakan kumpulan peratur-

an asli dari komunalitas lokal dan nasional, namun telah dipenga-
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ruhi oleh nilai-nilai global yang tercermin dari relasi dan komuni-

kasi lantas batas antar orang melalui akses uyang disesiakan oleh 

produk teknologi komunikasi global, yakni internet. 

 

Apapun bentuknya, globalisasi menciptakan insentif besar 

menuju harmonisasi yakni keadaan yang memungkinkan adanya 

keniscayaan untuk ikut dalam rombongan masyarakat global da-

lam satu tatanan nilai tuggal dan melakukan penyesuaian-penye-

suaian atas nilai-nilai ajaran hukum di sebuah negara menjadi 

bernilai hukum global. 

 

Menurut Larry Cata  Backer  (2007: 10)  globalisasi telah me-

ngatur dan mengintervensi secara sistematis norma-norma yang 

dianut para pihak yang berkuasa secara politik di sebuah negara 

dan begitu juga telah mengatur institusi-institusi ekonomi, 

hukum dan politik dalam satu tarikan nafas global.68 

Lebih jauh ia mengatakan: 
 
...Whatever its forms, globalisazion creats great incentives 

toward harmonization. As set of norms embarnceced by powerful 
people and institutions. 

 
 Itulah sebabnya kelak globalisasi memunculkan tiga reaksi 

besar dari manusia sejagat:69 

 

Pertama, mereka mungkin memasukkan norma dan berga-

bung dengan komunitas global. Hal ini dapat terjadi karena begi-

tu kuatnya tarikan arus globalisasi dengan sokongan sistem tek-

nologi informasi yang menyebabkan relasi antara orang dan ne-

gara di dunia yang kian dekat membuat kemakmuran di suatu 

negara dan kemiskinan di suatu negara dapat dengan cepat diak-

ses akibatntya mendorong masyarakat global untuk bergabung 
                                                           
68

 . Larry Cata’ Backer, 2007, Harmonizing Law in an Era of Globalization, Convergance, 
Divergance, and Resistance, USA: Carolina Academic Press, hal, 10. 
69

 . Ibid., hal, 10-11.  
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dalam globalisasi karena dianggap akan dapat mendong kesejah-

teraan dan kemakmuran.  

 

Kedua, mereka dapat belajar untuk berkomunikasi dengan 

mengikuti  norma globalisasi dalam rangka untuk terlibat (dan 

menentang atau merubah) norma dasar globalisasi. Cara ini 

menjadi pilihan karena sangat mungkin arus globalisasi telah 

mengubah watak lokalitas suatu daerah/negara menjadi tercera-

but dari akar keasliannya, akibtanya banyak pihak menentang 

arus globalisasi ini sebagai musuh peradaban, dipihak mereka 

ingin merubah arus globalisasi dan mengembalikan ke nostalgia 

masa lalu. Dengan cara terlebih dahulu mengikutu arus globali-

sasi untuk kemudian menemukan kelemahan-kelemahan globali-

sasi dan mencari alternatif-alternatif perlawanannya pada globa-

lisasi. 

 

Ketiga, mungkin mengabaikannya dan efektif melepaskan diri 

dari jaringan perdagangan, pergerakan orang, komunikasi atau 

berinterkasi secara intim antara masyarakat politik atau ekono-

mi. Ada pula sebagain penduduk dunia yang coba mengabaikan 

globalisasi dan ingin melepaskan dari sistem-sistem global dan 

mencari alternatif pilihan lain.  

 

Namun dalam hal hukum alternatif menjadi fokus. Dalam 

kondisi inilah, kemungkinan terjadfi resistensi dari masyarakat. 

Resistensi tersebut muncul karena norma-norma yang meng-

global itu dibangun dalam basis sosial yang berbeda. Resistensi 

itu dalam studi perbandingan hukum disebut atau diakibatkan 

oleh ketidaksepadanan antara hukum dan masyarakat yang 

menjadi adresat hukum itu (mismatch betwen law and society). 

Bermuara pada kemungkinan munculnya ketidak sepadanan itu 
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kemudian melahirkan konsep-konsep hamonisasi, konvergensi, 

divergensi, univikasi, standarisasi dan percampuran (mixing).70 

 

Dari sudut sejarah hukum  akibat globalisasi akan mempenga-

ruhi berlakunya hukum di suatu negara yang biasanya dise-

babkan karena dua hal : 

 

Pertama, globalisasi akan membawa arus perubahan hukum 

secara natural atau alamiah, Perubahan hukum secara natural 

akibat globalisasi dapat berbentuk antara lain: pengakuan, fasili-

tasi, harmonisasi, adopsi, penggabungan, regulasi, kontrol, pemi-

sahan atau penekanan terhadap norma-norma yang telah disepa-

kati masyarakat global itu. (recognation, facilitication, harmoni-

zation, adpotion, incorporation, regulation, control, segregation or 

suppression). 71  

  

Kedua, globalisasi juga kan berkonsekuensi pada lahirnya 

transplantasi  hukum atau (tansfrontier mobility of law). Menurut 

esin örücü “jalan migrasi”, yaitu : kolonisasi, perpindahan (reset-

tlement), okupasi, ekspansi, saling hubungan di antara negara-

negara anggota Eropa dan hubungan eksternal dari masyarakat 

dunia. Metode dan teknik-teknik spesifik migrasi”, yaitu, seperti 

imposisi, resepsi (voluntary borrowing), resepsi yg dipaksakan 

(imposed reception), pembangunan paralel yg terkoordinasi; infil-

trasi, imitasi, dan variasi atau kombinasi motode-metode tsb.72 

 

Ketiga, globalisasi akan membawa pada konsekuensi-konseku-

ensi hasil dari migrasi, adalah yaitu terjadinya sistem transisi dan 

percampuran hukum (systems in transition and mixing), percam-

                                                           
70

 . Hari Purwadi, 2010, Reformasi Hukum Nasional..., Ibid., hal, 65. 
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 . Larry B. Catta, 2007, hal, 11. 
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puran batas-batas wilayah hukum (mixed jurisdictions), berkore-

lasinya antar sistem (interrelated systems), berkembangnya sis-

tem (evolving systems), bersambungnya antar negara (continuous 

state), hukum berlapis (layered-law), sistem hukum yang dikodi-

fikasi dengan tanda penghubung (hyphenated legal system), men-

desain ulang sebauh negara (redesigning a state), harmonisasi 

(harmonization), penyatuan dan standarisasi sistem hukum  

(unification and standardization.73    

 

Keempat, globalisasi juga akan berimplikasi ke depan terha-

dap hukum dan konseptual hukum antara lain: redefinisi hukum, 

konsep-konsep hukum, sistem hukum dan aturan hukum, ben-

turan antara budaya dan hukum (budaya hukum dalam diversi-

tas, budaya hukum dalam pertalian/afinitas), penjelasan pem-

bentukan hukum yang berasal dari elit atas (top-down) dan ber-

asal dari rakyat bawah (bottom-up), adanya kehendak untuk 

melakukan reformasi hukum, dan munculnya realitas bahwa 

sistem hukum selalu dianggap dalam masa transisi.74  
  

                                                           
73

 . Ibid., hal, 32 
74
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Dr. Agus Riwanto 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sejarah Hukum 

69 

BAGIAN KELIMA 
SEJARAH SISTEM HUKUM DI DUNIA 

A. Sejarah Sistem Hukum 
 

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersa-

ma-sama untuk melakukan suatu maksud (Group of things or 

part working together in a regular relation). Maka secara umum 

sistem memiliki ciri yang sangat luas dan bervariasi. Paling sis-

tem memiliki ciri sebagai berikut:75 

 

1. Sistem itu bersifat terbuka, atau pada umumnya bersifat ter-

buka. Suatu sistem dikatakan terbuka jika berinteraksi dengan 

lingkungannya. Dan sebaliknya dikatakan tertutup jika meng-

isolasi diri dari pengaruh apapun. 

 

2. Sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem dan setiap sub-

sistem terdiri dari lagi subsistem lebih kecil dan begitu sete-

rusnya. 

 

3. Subsistem itu saling bergantung satu sama lain dan saling me-

merlukan. 
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4. Sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri 

(self regulation). 

 
5. Sistem mempunyai tujuan dan saran. 

 

Maka itu sistem seperti gambar mozaik, yaitu gambar yang 

dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian 

dihubungkan kembali sehingga tampak untuk seperti gambar se-

mula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubu-

ngannya dengan yang lain, tetapi kait mengakit dengan bagian-

bagian lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatu-

an itu. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik 

atau kontradiksi. Kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera 

diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri.76 

 

Menurut Geoge Ritzer paling terdapat (4) keuntungan yang 

harus didapat dari sosiologi dari teori-teori sistem. Pertama, ka-

rena teori sistem berasal dari ilmu pasti, namundapat diterapkan 

pada semua ilmu perilaku sosial. Kedua, teori sistem bertingkat-

tingkat dan dapat diterapkan sama baiknya kepada aspek-aspek 

dunia sosial pada skala terbesar dan skala terkecil yang paling 

objektif dan paling subjektif. Ketiga, teori sistem tertarik kepada 

aneka relasi aspek-aspek jamak dunia sosial ehingga bekerja me-

lawan analisis dunia sosial yang sepotong-sepotong. Argumen 

teori sistem ialah bahwa hubungan ruwet bagian-bagian tidak 

dapat dibahas di luar konteks keseluruhan. Maka para teoritisi 

sistem-sistem menolak ide bahwa masyarakat atau komponen 

masyarakat berskala besar lainnya harus diperlakukan sebagai 

fakta sosial terpadu.77 
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 . Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogjakarta: 
Liberty, hal, 102-103. 
77
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Maka jenis sistem yang perlu diperhatikan secara umum ada-

lah kompleks unsur-unsur atau komponen-komponen yang ber-

hubungan secaralangsung dan tidak langsung di dalam suatu 

jaringan penyebab, sehingga masing-masing komponen terhu-

bung dengan setidaknya beberapa komponen lain dengan lebih 

atau kurang stabil dalam suatu perode waktu tertentu.78 

 

Hampir semua teoritikus mengacu pada satu syarat utama yai-

tu struktur. Paling tidak terdapat dua gagasan dalam struktur 

tersebut. Pertama, hubungan-hubungan itu harus membentuk 

jaringan dimana setiap elemen terhubung satu sama lain baik 

secara langsung maupuntidak langsung. Kedua, jaringan tersebut 

haruslah membentuk suatu pola untuk menhasilkan struktur.  

 

Maka sistem mempunyai aturan-aturan hukum atau norma-

norma untuk elemen-elemen tersebut, kesemuanya berhubung-

an pada sumber dan keabsahan aturan-aturan yang lebih tinggi. 

Hubungan-hubungan ini membentuk kelas-kelas struktur pira-

mida dan hierarki dengan aturan norma dasar di posisi puncak-

nya.79 

 

Dengan demikian sistem berarti suatu kesatuan dan bagian-

bagian yang membentuk sistem tersebut. Adapaun sistem hukum 

adalah kesatuan dari seluruh peraturan, pranata dan praktiknya 

dalam suatu negara tertentu. 

Sistem hukum menurut J.H. Merryman (1995) adalah  “..legal 

system is an operating set of legal institution, procedure , and 

rules”.80 (sistem hukum adalah merupakan suatu perangkat ope-

rasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum). 
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Sistem hukum, terbuka dapat dipengaruhi dan memengaruhi 

sistem-sistem yang lain di luar hukum. Maka dalam sistem hu-

kum terdapat persamaan dan perbedaan. Ciri yang sama dijadi-

kan sebagai pengklasifikasian sejumlah sistem ke dalam suatu 

keluarga sistem hukum (parent legal system). 
 

B. Sistem Hukum Paling Populer 
 

Sistem hukum paling populer di dunia yang dapat 

dikategorikan ke dalam keluarga sistem hukum ada dua, yakni:  
 

1. Eropa Kontinental (Civil Law) 

 

Pertama, Eropa Kontinental  atau sering dikenal juga seba-

gai sistem hukum civil law dan tersebar ke seluruh benua Ero-

pa dan seluruh dunia yang dimulai sejak abad ke-5 masehi yai-

tu tahun 528-534 AD. Istilah civil law diambil dari hukum sipil 

pada zaman kaisar Bizantium, yaitu Justinius yang berkuasa 

pada tahun 527-566) di Roma yang terkodifikasi dalam Corpus 

Juris Civilis Justinian mula-mula terdiri dari empat bagian.81 

 

Pertama, Code, kumpulan keputusan Kaisar Romawi yang 

dibuat sebelum periode Justianus yang masih berlaku dan di-

susun secara sistematis berdasarkan subjek dan hal terakhir.  

 

Kedua, Digest, teks hukum Romawi klasik yang bersifat frag-

mental yang dibuat oleh ahli hukum terkenal: Ulpian dan Paul 

yang disusun sejak abad pertama sampai abad keempat terdiri 

dari 50 bukum dan terbagi ke dalam beberapa judul. 

 

Ketiga, Institute, suatu pengantar Digest yang berupa penje-

lasan disusun secara koheren berdasarkan karya-karya sebe-

lumnya yang mirip oleh ahli hukum Gaius.  
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Keempat, Vovellae, kumpulan atau kompilasi keputusan 

kaisar baru yang dibuat oleh Justinianus sendiri.  

 

Sistem ini mula-mula berkembang di Eropa dan terus ber-

kembang di luar Eropa dan terus berkembang di luar Eropa 

karena kolonialisasi. Perkembangan di Eropa bermula di Pe-

rancis yang melakukan kodifikasi ala hukum civil pada tahun 

1454 M, lalu berkembang di Jerman dengan dimulai berdirinya 

pengadilan (Rechtkammergericht) di Speyer pada tahun 1495 

M dan selanjutnya di Belanda yang dipelopori oleh Hugo 

Grotius (1583-1645).  

 

Perkembangan Civil Law ini tidak dapat dilepaskan dari era 

kolonialisasi bangsa-bangasa Eropa ke seluruh penjuru dunia. 

Melalui ikatan keyakinan Cristianity (unified by Christianity) 

dengan tujuan untuk sebuah kepentingan perdagangan dan 

perniagaan dan dipelopori oleh Inggris, Belanda dan Perancis 

dengan membentuk aneka perusahaan profit ekonomi (profit 

making companies), seperti British East India (Inggris) dan VOC 

(Belanda) dimana perusahaan-perusahaan ini memiliki hak-

hak istimewa dan dapat bertindak sebagaimana layaknya 

negara.82 

 

Perkembangan dan diseminasi konsep-konsep Corpus Juris 

Civilis ditorehkan secara signifikan ketika Irnerius seorang 

pakar hukum Roma mulai mengajar di University of Bologna. 

Pada akhir abad ke 11 di Eropa Tengah terjadi perubahan 

politik dan ekonomi, sekaligus pada perang salib pertama 

tahun 1096 tela membuka kembali wilayah Mediterania dan 

wilayah pantai utara Benua Eropa dengan cepat. Besar ke-

mungkinan model Civil Law ini dan diterima di seluruh dunia 
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karena Eropa meyakini bahwa sistem hukum Romawi ini da-

pat memenuhi kebutuhan atas perubahan yang sedang terjadi 

dan kebutuhan untuk masa yang akan datang, selain karena 

faktor-faktor karena glamournya ide-ide budaya Romawi.83     

 

Ciri sistem hukum ini adalah lebih mengutamakan 

Rehtsstaat, berkarakter administratif yang menganggap hu-

kum adalah yang tertulis. Kebenaran hukum dan keadilan ter-

letak pada ketentuan atau yang tertulis. 

 

Sistem hukum ini dipraktikan di beberapa negara antara la-

in, Prancis, Jerman, Italia, Swiss, Autria, Amerika Latin, Turki, 

beberapa negara Arab, Afrika Utara dan Madagaskar. 

 

Hakim yang baik dalam tradisi ini adalah yang dapat memu-

tus sesuai bunyi undang-undang. Menekankan pada kepastian 

hukum. Rechtsstaat: berkarakter administrasi dilatarbelakangi 

oleh kekuasaan raja zaman Romawi yang mempunyai kekua-

saan menonjol dalam membuat peraturan melalui dekrit. Raja 

mendelegasikan kekuasaan tersebut pada pejabat adminstrasi 

untuk membuat pengarahan tertulis kepada hakim tentang ca-

ra memutus sengketa.  

 

Inilah yang membuat lahirnya cabang hukum administrasi 

yang mengatur hubungan antara administrasi dengan rakyat. 

The rule of law kekuasaan yang menonjol raja adalah memutus 

perkara yang dikembangkan menjadi sistem peradilan. 

 

Raja mendelegasikan mendelegasikan kekuasaan pada ha-

kim untuk mengadili tetapi dalam tugas mengadili ia tidak 

mengadili berdasarkan kehendak raja tetapi berdasaran pada 

The common custom of England. Maka sistem hukum di Eropa 
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Kontinental ini ciri utama perkembangannya hingga hari ini 

adalah kian bertambah besar peran administrasinya.  

 

Model ini yang kelak memengaruhi sistem-sistem hukum di 

dunia yang melahirkan aneka kodifikasi peraturan perundang-

undangan sebagai landasan dasar dalam memutus konflik hu-

kum antara anggota masyarakat. Di kemudian hari telah men-

dorong lahirnya aneka sistem peradilan administrasi dan ha-

kim khusus administrasi yang memiliki otoritas dalam memu-

tus perkara-perkara di bidang administrasi yang terpisah de-

ngan sistem peradilan pidana dan perdata. 

 

 Sistem ini biasaya lebih mengutamakan kepastian hukum 

dan formalitas karena itu kemudian menginspirasi lahirnya 

asas legalitas dalam sistem peradilan. Asas legalitas meru-

pakan ciri lain dari sistem ini yang antara lain ciri asas legali-

tas adalah sesorang tidak dapat dihukum sepanjang tidak ter-

dapat peraturan legal yang tersurat ke dalam peraturan per-

undangan. Artinya peraturan harus tersedia terlebih dahulu 

dari peristiwa hukum. Karena itu pula dalam sistem ini yang 

disebut peristiwa hukum adalah jika tersedia peraturan legal-

nya. 

 

2. Anglo Saxon (Common Law) 

 

Kedua, Anglo Saxon  mulai berkembang di Inggris pada abad 

16 atau sering disebut sebagai Common Law. Nama lain dari 

sistem hukum Anglo-Saxon adalah “Anglo Amerika” atau 

Common Law”. Merupakan sistem hukum yang berasal dari 

Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan ne-

gara-negara bekas jajahannya. Kata “Anglo Saxon” berasal dari 

nama bangsa yaitu bangsa Angel-Sakson yang pernah menye-

rang sekaligus menjajah Inggris yang kemudian ditaklukkan 

oleh Hertog Normandia, William. William mempertahankan 
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hukum kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukkan-

nya juga unsur-unsur hukum yang berasal dari sistem hukum 

Eropa Kontinental. 

 

Nama Anglo-Saxon, sejak abad ke-8 lazim dipakai untuk me-

nyebut penduduk Britania Raya, yakni bangsa Germania yang 

berasal dari suku-suku Anglia, Saks, dan Yut. Konon, pada ta-

hun 400 M mereka menyeberang dari Jerman Timur dan Skan-

dinavia Selatan untuk menaklukkan bangsa Kelt, lantas mendi-

rikan 7 kerajaan kecil yang disebut Heptarchi.  

 

Ciri utama sistem hukum ini adalah lebih mengutamakan 

pada hukum tak tertulis (common law). Kebenaran hukum dan 

keadilan tidak ditentukan oleh bunyi teks perundang-undang-

an melainkan pada kemampuan mengali alat bukti dan peris-

tiwa in case saat hakim mengadili perkara di pengadilan. 

Sistem ini dipraktikkan di beberapa negara antara lain,  

Inggris/England, Wales, Autralia, Nigeria, Kenya, Zambia, 

Amerika Serikat, Selandia Baru, kanada, dan beberapa negara 

timur jauh: Singapura, Malaysia dan Hongkong. 

 

Hakim dalam memutus perkara dituntut membuat hukum-

hukum atau dalil-dalilnya sendiri berdasarkan pada kasus-ka-

sus sebelumnya yang telah diputus oleh hakim terdahu yang 

telah berkekuatan tetap (jurisprudensi) tanpa terikat bunyi 

teks suatu perundang-undangan. 

 

Hakim dapat membuat putusan berdasarkan nilai keadilan 

yang digali dari masyarakat. Sistem ini lebih mengutamakan 

rasa keadilan dibandingkan kepastian hukum. Maka sistem 

hukum Anglo Saxon ini berciri utama pula kian bertambah 

besar peran hakimnya dan berkurang peran peraturan perun-

dang-undangan. 

 



Sejarah Hukum 

77 

Maka dalam sistem ini produk peraturan perundang-un-

dangan sangat sedikit. Sistem ini sangat kecil upaya untuk me-

lakukan kodifikasi peraturan perundang-undangan. Itulah se-

babnya sistem ini telah mengilhami berkurangnya peran admi-

nistrasi. Maka dalam sistem ini  tidak mengenal pembedaan 

pengadilan dalam hal mengadili perkara hukum pidana, per-

data dan administrasi dan biasanya ketiganya dijadikan dalam 

satu atap sistem peradilannya.  

 

Menurut Shidarta perbedaan antara sistem hukum Eropa 

Kontinental dan Anglo Saxon dapat dilihat dalam bagan beri-

kut ini:84  
 

Perihal Civil Law Common Law 

Cara Pikir Abstrak, 
konseptual, 
simetris 

Konkret, kasuistis, 
pragmatis 

Pembagian 
bidang hukum 

Mengenal 
pembedaan 
hukum publik 
dan privat 

Tidak mengenal 
pembedaan hukum publik 
dan privat 

Pembagian 
sistem aturan 

Tidak mengenal 
dua sistem 
aturan yang 
berkedudukan 
sejajar (sangat 
mengutamakan 
unifikasi) 

Mengenal pembagian 
common law dan equity 
yang berkedudukan 
sejajar 

Pendekatan 
dalam 
penyelesaian 
masalah 

Berangkat dari 
aturan (rule 
based) 

Berangkat dari problem 
konkret yang disajikan di 
pengadilan (court based), 
kebutuhan para pihak 

Pola penalaran 
hukum 

Sistemik- 
problematik 

Problematik-Sistemik 

                                                           
84

 . Shidarta, 2013, Hukum Penalaran.., Ibid., hal, 135-136 
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Sumber 
hukum positif 
(substantif) 

Terutama 
perundang-
undangan 
(statutory, 
enected law) 

Terutama Putusan hakim 
(judge made law) 

Karakteristik 
Per-UU-an 

Disusun 
selengkap 
mungkin 
(everyday 
matters). 
Kodifikasi utk 
bidang hukum 
yang mendasar 
(Pidana, Perdata, 
HTN, HAN) 
menjadi 
tuntutan 
kebutuhan 

Disusun untuk merespon 
kebutuhan case law. Oleh 
karena it materi UU 
biasanya difokuskan 
untuk pembentukan 
hukum acara (procedural 
law). Juga digunakan utk 
konsolodasi/klasifikasi 
atas aturan yg berlaku. 

Karakteristik 
Putusan hakim 

Tidak berlaku 
asas preseden 
yang mengikat 
(sekedar 
persuasive 
presedent) 

Berlaku asas preseden 
yang mengikat (binding 
force of precedent) 

Peranan 
pengembangan 
hukum untuk 
pengembangan 
hukum 

Yang 
mengembangkan 
hukum adalah 
pembuat UU 
(legislatif) 

Yang mengembangkan 
hakim melalui putusan 
konkret yang kemudian 
diikuti berdasarkan asas 
preseden 

Profesi 
kehakiman 

Hakim didik dan 
diangkat dari 
lulusan 
universitas, yang 
sebagian besar 
menjadikan 
profesi sebagai 
awal karir 
mereka 

Hakim diangkat dari 
profesi hukum lain 
(terutama pengacara) 
yang menjadikan profesi 
hakim ini justru sebagai 
puncak karir mereka 
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Peran 
Universitas 

Universitas 
sangat besar 
perannya dalam 
penciptaan 
doktrin-doktrin 
hukum 

Universitas kurang 
berperan dalam 
penciptaan doktrin-
doktrin hukum 

Sumber: Sidharta (2013:135-136) 

 

3. Hukum Islam (Islamic Law). 

 

Hukum Islam ini salah satu ciri yang paling kuat dan mem-

bedakan dari eropa Kontinental dan Anglo Saxon adalah pada 

dasar hukum pelaksanaanya yang berlandaskan pada kitab su-

cinya dan ajaran sunnah Nabi Muhammad Saw (al-Qur’an dan 

al-Hadits).  

 

Oleh karena itu hukum Islam lebih menguatmakan pada ke-

taatan umatnya dalam menjalankan perintah dan larangan hu-

kum Islam ini (religious based). Karena berdasarkan pada 

wahyu dan Sunnah maka hukum Islam maka dasar hukumnya 

cenderung statis (law is static) dan tak mungkin dilakukan 

amandemen sebagai-mana dalam proses pembaruan hukum 

dalam sistem Eropa dan aglo, perubahan dalam hukum Islam 

dialkukan dengan metode penafsiran-penafsiran berdasarkan 

pada kredo keilmuan dalam tradisi hukum Islam, mulai dai 

Fiqih, Ushul Fiqih, Ulumul Hadis melalui metode ijtihad dengan 

berbagai prsayarat yang telah ditentukan oleh para ulama dan 

ahli fiqih (faqih).  

 

Namun uniknya kendati hukum Islam tidak selalu ditegak-

kan melalui pranata penegak hukum layak dalam sistem Eropa 

dan anglo karena tidak semua pemeluk Islam berstatus negara 

Islam (Theokrasi) namun hukum Islam dapat eksis dan meme-
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ngaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari umatnya ( 

affects day to day life).  

Salah satu penyebabnya karena hukum Islam dikerjakan 

oleh umatnya berdasarkan pada keyakinan (religiositas) bah-

wa ketaatan pada hukum Islam akan diganjar pahala dan me-

ngingkari hukum Islam dianggap berdosa dalam aneka ting-

katan (wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram). Hukum 

Islam dalam arti relasi sosial terus dilaksnakan umatnya de-

ngan kuat tanpa peran penegak hukum bagi umatnya yang hi-

dup di negara yang tidak menganut paham negara Islam (theo-

krasi) atau yang memisahkan antara agama dan negara. 

 

4. Sistem Hukum Sosialis (Socialist Law) 

 

Ciri utama dari sistem hukum ini antara lain adalah  berda-

sarkan ideologi komunis (furthers communist ideology) yang 

lebih lebih berorientasi sosialis, dimana sistem ini meletakkan 

pondasi pada ideologi negara komunis dengan semangat pada 

minimalisasi hak-hak pribadi (minimizes private rights) dan 

negara menjadi pengatur dan pendisibusi hak-hak dan kewa-

jiban warga negara akibatnya sistem kepentingan pribadi me-

lebur dalam kepentingan bersama.  

 

Sistem hukum ini dipraktikan oleh beberapa negara antara 

lain, Bulgaria, Yugoslavia, Kuba, dan negara-negara bekas Uni 

Soviet. 

 

Hukum dalam sistem menjadi penguat ideologi komunis ini 

dengan menjadikan hukum sebagai instrumen untuk menja-

lankan program-program dan kebijakan pemerintahan dalam 

satu partai hegemonik.  

 

Itulah sebabnya sistem hukum dalam sistem sosialis ini 

dija-lankan dengan memanfaatkan fungsi-fungsi birokrasi 
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(bureau-cratized) sebagai media untuk distribusi dan pemer-

taan hak-hak dan kewajiban warga negara pada negara, demi-

kian pula kepemilikan hak pribadi dan hak publik. Terbiro-

kratisasi, meminimalkan hak pribadi.  

 

5. Sistem Hukum Sub-Sahara (Africa Law) 

 

Ciri utama dari sistem hukum ini adalah berorientasi pada 

komunitas (Community oriented) artinya semua hal yang ber-

kait dengan solidaritas sosial sebuah komunitas tertentu men-

jadi aturan hukum yang disepakati bersama untuk dijalankan, 

ditaati dan dipatuhi bersama. Itulah sebabnya dalam sistem 

hukum ini semua warga terikat pada aturan-aturan komuni-

tasnya masing-masing. Ini dapat dipahami dari tradisi semua 

dari proses terbentuknya kebangsaan (nations) dari negara ini 

bermula dari ikatan primordial tertentu terutama aneka suku 

dan sub suku yang saling terikat lalu membentuk wadah ne-

gara.  

 

Inspirasi dari model ini telah mendorong pada lahirnya hu-

kum berbasis komunitas. Maka aturan adat (customary rules) 

sangat kuat memengaruhi perjalanan sistem hukum di negara 

ini, bahkan hampir semua isi hukumnya adalah kodifikasi dari 

aturan-aturan adat yang telah lama dipraktikan dalam komu-

nitas-komunitas. Itu pula yang menyebabkan sistem ini juga 

selalu meminimalkan aspek individualitas (minimizes individu-

ality) dan lebih memihak pada penguatan komunitas.  

 

6. Sistem Hukum Asia Timur Jauh (Far East Law) 
 
Ciri utama dari sistem ini antara lain menekankan harmoni 

dan tatanan sosial, (stresses harmony and social order) yakni 

selalu berusaha untuk memperkuat harmoni dan tatanan so-
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sial yang tak cukup menyukai hadirnya konflik-konflik secara 

terbuka karena konflik terbuka akan cenderung mendorong 

lahirnya disinterasi dan sekaligus memecah tatanan sosial 

menjadi terpolarisasi.  

 

Akibatnya kohesi sosial menjadi ciri sistem ini untuk selalu 

dijunjung tinggi secara bersama bahkan hingga di level negara 

dan dalam tradisi masyarakat kohesi sosial ini telah mengakar 

kuat hingga di alam bawah sadar bahwa hukum itu berfungsi 

untuk menyeimbangkan relasi-relasi sosial dalam keseim-

bangan antara konflik dan perdamaian. 

 

Itulah sebabnya sistem hukum ini dalam masyarakat sangat  

menghindari proses litigasi hukum dan lebih memilih menye-

lesaikan semua konflik antar relasi sosial melalui media-media 

non hukum yang jauh lebih efektif, efisien dan sekaligus mu-

dah diterapkan dalam lingkup yang lebih luas dan bertahan 

lama. Walaupun sistem ini juga sangatdalam hal birokrasi se-

bagai alat untuk menerjemahkan nilai-nilai hukum dalam pe-

nataan masyarakatnya. Sistem ini lebih cenderung dipraktik-

kan di Jepang dan negara-negara yang memiliki ikatan yang 

mirip dengan Jepang.  
 

C. Alasan yang Memengaruhi Sistem Hukum 
 

Keluarga sistem hukum memainkan peranan penting dalam 

menentukan model-model penalaran hukum yang akan meme-

ngaruhi corak pemikiran perkembangan hukum di suatu negara 

karena:85 

 

Pertama, keluarga sistem hukum merupakan produk historis, 

yakni wujud pergumulan nilai-nilai budaya, sosial politik, ekono-

                                                           
85

 . Shidarta, 2013, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Yogjakarta: Genta 
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mi dan berbagai aspek lainya yang diakomodasi ke dalam sistem 

hukum suatu negara atau bagian dari suatu negara. 

 

Kedua, Sistem hukum meletakkan dasar bagi pola perkem-

bangan (pembangunan) selanjutnya dari suatu sistem hukum 

(the vision of law). Contohnya ada keluarga sistem hukum yang 

lebih memberi tekanan pada pembangunan substansi hukumnya 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan daripada yuris-

prudensi, dan hal ini dengan sendirinya membawa pengaruh pa-

da pola pembangunan hukum (khususnya hukum positif) suatu 

negara yang berbeda dalam keluarga sistem hukum tersebut. 

 

Ketiga, keluarga sistem hukum memperagakan karakteristik 

tertentu dari pengembangan hukum (rechtshbeoefening) baik 

pembangunan hukum praktis maupun teoritis. Dari sudut 

pengembangan hukum teoritis, keluarga sistem hukum memberi 

pengaruh tidak kecil terhadap sikap ilmiah para ahli hukum 

(sebagai bagian dari ethnos atau komunitas ilmuwan), misalnya 

tatkala mereka dihadapkan pada suatu tata nilai, gagasan atau 

perkembangan baru. Keluarga sistem hukum ikut membentuk 

sikap ilmiah para ilmuwan pendukungnya, sehingga ada yang 

cenderung lebih konservatif atau sebaliknya, sementara dari 

aspek perkembangan hukum praktis (pembentukan, penemuan, 

dan bantuan hukum), terkait persoalan-persoalan teknis yang 

khas. Sebagai konsekuensinya jika ada dua negara yang berasal 

dari keluarga hukumnya berrlainan, sangat besar kemungkinan 

masing-masing menggunakan metode atau teknik pegembangan 

hukum yang berbeda pula. 

 

Sistem hukum memperagakan karakteristik tertentu dari pe-

ngembangan hukum baik dalam hukum praktis maupun teori. 

Menjadi modern atau konservatif.86 
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1. Latar Belakang sejarah dan pembangunan hukum (historical 

background and development of system) 

2. Karakteristik khas dari cara berpikirnya (its chrastheristics-

/typical mode of thought) 

3. Pranata-pranata yang berbeda (its distinctive institutions) 

4. Jenis-jenis sumber hukum yang dikenal dan penggunaanya 

(the types of legal sources it acknowledges and its treatment of 

these) 

5. Ideologinya (its ideology) 
 

D. Jenis Masyarakat Memengaruhi Sistem Hukum 
 

Sistem hukum merupakan produk sejarah yang dihasilkan dari 

pergumulan panjang dalam masyarakat, maka sistem hukum de-

ngan demikian sangat dipengaruhi oleh jenis dan tipologi masya-

rakat. Sebab masyarakatlah menemukan hukum dalam praktik 

dan praktik hukum sendiri merupakan cerminan dari bagaimana 

masyarakat membentuk identitas sosialnya. Itulah sebabnya hu-

kum tak dapat dilepaskan dari identitas masyarakat. 

 

Paling tidak terdapat dua model masyarakat yang kelak meru-

pakan identitas masyarakat yang memengaruhi sistem-sistem 

hukum di dunia.87 

 

Pertama, model masyarakat segmented/fragmented society, 

yakni masyarakat dengan berbagai latar belakang dalam jumlah 

mayoritas tetap berkelompok di lingkungan primordialnya dan 

tetap mengusung simbol pembeda dan sumber identifikasinya. 

Contoh paling nyata dari model masyarakat ini adalah Indonesia. 
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Kedua, model masyarakat a melting pot society, yakni masya-

rakat dari berbagai latar belakang berbaur menjadi satu dan ti-

dak menunjukkan primordialnya dan tidak mengusung simbol 

pembeda dan sumber identifikasinya. Contoh model masyarakat 

ini Amerika Serikat. 

 

Kedua jenis masyarakat ini dikatakan mempengaruhi sistem 

hukum yang akan berlaku di dalamnya karena dalam jenis ma-

syarakat itu terdapat kekhasan dan keunikannya masing-masing 

yang tak dapat untuk saling dipertukarkan satu sama lain. Uraian 

berikut ini akan dapat mengambarkan kekhasan dan keunikan 

tersebut. 

 

Pada masyarakat model yang pertama (segemented/fragmen-

ted society), misalnya masyarakatnya cenderung menjunjung 

tinggi nilai-nilai sosial yang bersifat paguyuban yang kelak akan 

mementingkan pada kepentingan bersama. Sehingga corak hu-

kum yang akan dihasilkan dalam relasi sosialnya adalah hukum 

yang dapat menciptakan harmoni sosial dan kebersamaan di te-

ngah perbedaan asal-usul promordial mereka yang acap kali me-

reka masih sangat memperlihatkan perbedaan primordialnya. 

Karena dalam model masyarakat yang pertama ini hukum dipan-

dang akan mampu menjadi alat perekat dan kohesi sosial.  

 

Itulah sebabnya ketergantungan masyarakat jenis ini pada hu-

kum sangat tinggi sama halnya karena mereka juga cenderung 

sangat bergantung pada orang lain dalam satu kelompok paguyu-

ban. Dalam model masyarakat ini juga berkecenderungan untuk 

saling menghormati perbedaan sebagai modal sosial. Akibtanya 

hukum yang berkembang di dalam model masyarakat ini adalah 

hukum yang bercorak plural. Kendati mereka tetap mematuhi 

hukum tunggal yang diciptakan oleh negara sebagai produsen 

tunggal hukum nasional. Akan tetapi hukum produk negara ini 

dianggap sebagai hukum formal.  
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Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjaga kohe-

si sosial mereka masih berkecenderungan untuk mematuhi hu-

kum-hukum pribumi atau hukum adat yang mereka anggap seba-

gai hukum informal. Itulah sebabnya dalam masyarakat ini terda-

pat kecenderungan saling berkompetisi antara hukum formal 

dan hukum informal.  

 

Dalam konteks kebebasan individual cenderung konservatif 

yang melihat kebebasan individual dibatasi oleh kebebasan indi-

vidual lain dalam sebuah komunitas paguyuban. Itulah sebabnya 

hak asasi yang bercorak individu dipandang tidak penting, jika 

saja hak individu ini justru akan merusak sendi-sendi atau nilai-

nilai kebebasan orang lain. Model masyarakat ini tak bercorak 

liberal, melainkan menekan liberalisme ini dengan tujuan untuk 

mengkohesi sosialkann masyakaratnya.  

 

Sedangkan pada masyarakat model yang kedua (a melting pot 

society) ini lebih menekankan pada nilai sosial patembayan yang 

cenderung mengutamakan pada kepentingan dan kebebasan in-

dividual. Sehingga corak hukum yang akan dihasilkan dalam rela-

si sosialnya adalah hukum yang dapat memelihara dan mendo-

rong pada kebebasan individual. Hukum yang berkecenderungan 

untuk menekan dan menghalangi kebebasan individual akan se-

gera ditolak sebagai hukum yang tak menghormati hak-hak asasi 

individu.  

 

Itulah sebabnya dalam model masyarakat yang kedua ini hu-

kum dipandang bukan sebagai alat rekayasa sosial dan perekat 

sosial. Karena yang mampu melakukan rekayasa sosial dan pere-

kat sosial adalah setiap individu. Karena itu setiap individu ber-

tanggungjawab untuk menjadi perekayasa sosial bukan bergan-

tung pada hukum yang notabene merupakan produk negara.  
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Hukum dalam jenis masyarakat kedua ini tidak bersifat plural. 

Karena mereka cenderung menafikan perbedaan asal-usul pro-

mordialnya, mereka berkecenderungan untuk tak menampakkan 

praktik-praktik primordialnya di tengah individu yang lain. Da-

lam masyarakat ini tuntutan hak asasi manusia sangat tinggi bah-

kan cenderung liberal dalam memandang hak asasi, sehingga 

apapun yang berpotensi menundukkan hak-hak individu diang-

gap sebagai hukum yang tak berperikemanusiaan. Nilai-nilai libe-

ralisme menjadi kunci dari perkembangan hukum di dalam ma-

syarakat model kedua ini.  
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BAGIAN KEENAM 

SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM 

INDONESIA 

A. Negara-Negara Penjajah Indonesia 
 

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut lebih 

luas dari daratan dan daratannya terkenal dengan kesuburan ta-

nahnya. Tak pelak lagi negara ini menjadi sasaran empuk dari 

bangsa-bangsa asing untuk melakukan penjelajahan dan perda-

gangan dalam lalu lintas perdagangan antar negara. Potensi yang 

dimiliki negeri ini baik potensi keanekaragaman sumber daya 

laut maupun sumber daya alam yang indah dan berlimpah mem-

buat bangsa-bangsa Eropa melakukan proyek kolonialisasi.  

 

Proses kolonialisasi di negara ini semua dilakukan secara da-

mai dan bertahap, dimulai dari hubungan ekonomi berupa per-

dagangan hasil rempah dan sumberdaya khas yang tak dimiliki 

bangsa-bangsa Eropa kemudian berlanjut ke arah menguasai, 

mengilfiltrasi dan menginvasi negara ini. Dalam sejarah tercatat 

berbagai bangsa Eropa telah silih berganti mengunjungi dan ber-

dagang di negara ini, mulai dari Spanyol, Inggris, Belanda dan Je-

pang. Dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Belanda tercatat 

sebagai bangsa yang paling lama melakukan kolonialisasi di ne-

geri ini. 
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B. Perkembangan Hukum Era Belanda Pertama 
 

Penjajahan atau kolonialisasi dimulai sejak abad 16 saat bang-

sa Belanda secara halus melakukan perdagangan di nusantara 

dengan bendera perusahaan Vereenigde Oost Indische Compagnie  

(VOC) antara tahun 1602-1799. Kehadiran VOC ke nusantara 

sendiri di dasari oleh motif berdagang, karena situasi politik di 

Belanda sendiri tidak kondusif di era ini, karena Belanda tengah 

melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa Spanyol yang 

kejam dan berusaha meraih kemerdekaan. Sejarah mencatat pa-

da awalnya hanya provinsi bagian utara saja yang mendapatkan 

kemerdekaan penuh, sementara bagian selatan masih berada di 

bawah kekuasaan Spanyol dan kemudia jatuh ke tangan Australia 

selama lebih dari seabad, maka sejak tahun 1648, seluruh pro-

vinsi sudah tidak diperintah lagi oleh Spanyol. Selama perang Na-

poleon  pada tahun 1795, Belanda serikat menjadi Republik Bata-

via, dan kemudia menjadi kerajaan di bawah kekuasaan Istana 

Kuning, sementara Belanda bagian selatan memberontak  pada 

tahun 1839, dan kemudia menjadi kerajaan Belgia setelah ber-

satu dengan Utara.88 

 

Karena tujuan semua Belanda datang ke nusantara untuk ber-

dagang, itulah sebabnya di era Belanda tidak cukup peduli de-

ngan perkembangan hukum dan tidak melakukan imposisi (pe-

maksaan) pada penduduk pribumi untuk mentaati hukum-hu-

kum Belanda sepanjang hukum pribumi tidak menganggu keun-

tungan ekonomi Belanda. 

 

Saat melakukan perdangan ini dengan VOC-nya praktis peme-

rintah Belanda hanya ingin memiliki hak istimewa (octrooi) da-

lam perdangan dari pemerintah Hindia Belanda (HB) untuk dae-

rah perdagangan yang konkordan dengan hukum Belanda kuno 
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(Oud Nederlandsrecht) berupa hukum disiplin (tuchtrecht). Maka 

saat itu VOC diberi keistimewaan khusus dalam perdangan beru-

pa, hak atas pelayaran, perdagangan, membentuk angkatan pe-

rang, mendirikan benteng dan mencetak uang di pulau-pulau nu-

santara. 

 

Sejarah mencatat pada tahun 1610: Gubernur jenderal diberi 

wewenang membuat peraturan untuk menyelesaikan masalah is-

timewa disesuaikan dengan kebutuhan VOC di daerah kekuasaan 

di samping memutus perkara perdata dan pidana. Adapun pera-

turan-peraturan yang diberlakukan pada daerah nusantara ini 

melalui plakat. Maka pada tahun 1642 disusun plakat secara sis-

tematik, disebut dengan “Statuta van Batavia”. Lalu pada tahun 

1766 Statuta van Batavia diperbaharui. Maka hukum yang ber-

laku saat VOC ini adalah Statuta Belanda, Hukum adat dan pribu-

mi, Hukum perdagangan dan Hukum pendatang di luar Eropa.  

 

Belanda baru secara terang-terangan melakukan kolonialisasi 

dalam bentuk penjajahan pada awal abad ke 18 dan menyebut 

nusantara sebagai Hindia Belanda. Di era ini antara tahun 1800-

1842 aerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Bataaf-

che Republiek yang kemudian diubah menjadi Koninlijk Holand. 

Pada era ini pula pemerintah Belanda mulai mengangkat guber-

nur Jenderal di Hindia Belanda yang merupakan representasi 

kerjaan Belanda yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan di bi-

dang ekonomi, politik dan hukum untuk kejayaan dan kemak-

muran Belanda. Maka pada tahun 1800 ini diangkatlah gubernur 

Deandles  yang berkuasa antara tahun 1800-1811. Adapun tugas 

utamanya mempertahankan Hindia Belanda dari kemungkinan 

invasi Inggris. Maka saat itu telah ditunaikan tugas antara lain, di 

bidang pemerintahan telah membagi pulau Jawa menjadi 9 kara-

sidenan dan di bidang hukum antara lain tidak mengganti pera-

turan yang telah dipergunakan oleh pribumi selama tidak meng-

ganggu kekuasaan Belanda.  



Dr. Agus Riwanto 

92 

 

C. Perkembangan Hukum Era Inggris 
 

Sejarah hukum mencatat Inggris berhasil menginvasi nusan-

tara, terutama di pulau Jawa pada tahun 1811 karena kegagalan 

Deandles, maka kerajaan Belanda menggantikannya dengan Gu-

bernur Jenderal Jan Willem Jansen, namun lagi-lagi ia pun gagal 

melawan Inggris. Paling tidak Inggris sempat menguasai pulau 

Jawa antara tahun 1811-1816 dengan kebijakan ala liberalisme 

yang telah berhasil digunakan saat menjajah India. Karena kebi-

jakan yang dbuat oleh Thomas Stanford Rafles sebagai perwa-

kilan pemerintah Inggris di bawah raja Muda (Viceroy) Lord 

Minto yang berkedudukan di Inggris di bidang ekonomi politik 

antara lain antara, mengapuskan kerja paksa atau Rodi dengan 

menggantikan model agar para petani menyewa tanah pada  pa-

da pemerintah inggris yang berakibat pada kebebasan dan kesu-

karelaan dan memperkenalkan istilah kontrak. Namun pada Juni 

1814 Lord Minto meninggal dunia dan pemerintah Inggris di Ja-

wa makin melemah dan akhirnya menyerahkan kembali peme-

rintahan kepada Belanda pada tahun, karena beberapa negara 

Eropa yang melawan Napoleon mendirikan kerajaan Belanda. 

Akhirnya pada tanggal 13 Agustus 1814 Inggris menyerahkan ke-

kuasaan pada Belanda yang diperkuat dengan perjanjian Wina 

pada tahun 1815 dan berakhirlah pemerintah Inggris di Jawa 

pada tahun 1816 89 

 

Kebijakan Rafless di bidang politik yang tercatat dalam sejarah 

adalah membagi pulau Jawa menjadi 19 karisidenan dengan ti-

dak mengubah hukum yang berlaku di nusantara karena meng-

anggap hukum Islam adalah hukum bagi pribumi. Namun ber-

hasil menyusun sistem peradilan berupa: 
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 Divisin’s court: Wedana/demang dan pegawai bawahannya 

(beberapa pegawai pribumi) mengadili perkara kecil dan per-

kara sipil (pembatasan 20 rupyen). Banding ke bopati’s court. 

 

 District’s courts/bopati’s court: Bupati (sebagai ketua), peng-

hulu, jaksa dan pegawai bawahannya berwenang mengadili 

perkara sipil (21-50 rupyen). Banding  ke resident’s court. 

 

 Resident’s court: Residen (sebagai ketua), para bupati, peng-

hulu, hoof (jaksa), mengadili perkara pidana dengan ancaman 

hukuman mati dan perkara sipil > 50 rupyen. 

 
 Court of circuit: terdiri dari ketua dan anggota, bertugas keli-

ling menangani perkara pidana dengan ancaman hukuman 

mati, menganut sistem juri 5-9 pribumi.  

 

 Pada tahun 1816 ketika Inggris menyerahkan nusantara ke-

pada Belanda  maka  saat itu  berlaku susunan  hukum sebagai  

 

 

berikut:90  

a. Undang-Undang dasar Kerajaan Belanda. 

b. Undang-Undang Belanda atau wet 

c. Ordonantie, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur 

Jenderal bersama-sama dengan Dewan rakyat (Volksraad) di 

Jakarta sesuai titah Kerajaan Belanda di Den Haag 

d. Regering Verordening atau RV, yaitu peraturan pemerintah 

yang ditetapkan oleh gubernur Jenderal untuk melaksanakan 

undang-undang atau wet 

e. Peraturan daerah swantantar ataupun swapraja. 
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D. Perkembangan Hukum Era Belanda Kedua 
 

Dalam uraian lain, sebagaimana dikemukaan oleh CST Kansil, 

peraturan perundang-undangan pada masa Hindia Belanda, yang 

dianggap sebagai undang-undang dasar Hindia Belanda adalah 

Wet o de Staatsinrichting (disingkat IS). Sebelum IS dikenal de-

ngan nama Reglement op het beleid der Regering van Nedherland 

Indie (Reering Reglement/RR).91 

 

Adapun peraturan yang diatur dalam IS antara lain meliputi: 

(1) Ordonatie, berdasarkan ketentuan Pasal 82 IS, Gouverneur 

General dengan persetujuan Volksraad, menetapkan ordonan-

tie mengenai pokok persoalan yang menyangkut Newderland 

Indie kecuali apabila ditentukan lain dalam Grondwet (UUD) 

atau wet (UU). 

 

(2) Regeringsverordening (RV) gubernur jenderal dapat mene-

tapkan RV setingkat Peraturan Pemerintah yang berisi pe-

ngaturan untuk melaksanakan wetten, Algemene maatregel 

van Bestuur (peraturan pusat yang ditetapkan Raja (AMVB) 

dan ordonantie dapat menetapkan pidana terhadap pelangga-

ran yang akan diatur dengan ordonantie. Sedangkan Governe-

ments Besluit/GB (Kepurtusan Pemerintah) tetap dapat dike-

luarkan untuk mengatur yang bersifat administartif. GB tidak 

dapat mencantumkan ketentuan pidana. Peraturan lain yang 

berlaku di Hindia Belanda adalah Wetten dan AMVB yakni 

peraturan yang berlaku di Nederland bersama-sama antara 

Kroon (raja) dan Stateen Generaal (Parlemen Belanda). 

 

Adapun yang dimaksud Volksraad adalah Dewan Perwakilan 

rakyat hindia Belanda yang anggota-anggotanya (untuk) seba-

gian dipilih dari badan-badan tertentu di daerah dan sebagian la-
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innya diangakat oleh Gubernur Jenderal atas nasehat Raad van 

Indie atau suatu badan penasehat Gubernur Jenderal yang menu-

rut Pasal 7 IS terdiri dari Ketua (yang diangkat oleh Gubernur 

Jenderal), Wakil Ketua (satu orang), dan anggota (sebanyak-ba-

nyaknya 6 orang, sekurang-kurangnya 4 orang).92 

 

Itulah sebabnya di Hindia Belanda dahulu pernah melaksana-

kan pemilu jauh sebelum Indonesia merdeka untuk memilih 

Volksraad, dimana sebagian anggotanya dipilih secara tidak lang-

sung dan sebagian yang lain diangkat oleh Gubernur Jenderal. 

Anggota Volksraad terdiri dari orang Eropa, Indo-China, dan Pri-

bumi. Jumlah anggota Volksraad dari waktu ke waktu terus 

mengalami perkembangan. Sampai pada tahun 1928 anggota 

Volksraad mencapai 60 orang dengan komposisi 30 orang pri-

bumi, 25 orang Belanda, dan 5 orang dari kelompok lainnya. Rak-

yat yang mempunyai hak pilih memilih elektor yang kemudia 

memilih anggota Volksraad.93   

 

Jumlah pemiih untuk memilih elektor sangat terbatas. Tahun 

1924 jumlah pemilih sebanyak 1046, yaitu 452 pribumu dan 594 

Eropa, Tahun 1927 terdapat 1258 pemilih, terdiri dari atas 1529 

pribumi dan 550 Eropa, Tahun 1939 terdapat 1795 pemilih meli-

puti 1452 pribumi dan 343 Eropa. 

 

 Adapun Lembaga-Lembaga negara Hindia Belanda terdiri da-

ri:94 
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1. Lembaga Eksekutif: Gubernur Jenderal yang dibantu oleh Raad 

van Indie. Bidang-Bidang pemerintahan dipimpin oleh direk-

tur-direktur yang memimpin departemen-departemen. 

2. Legislatif: Volksraad bersama Gubernur Jenderal. 

3. Yudikatif: Hoogerechtshof sebagai pengadilan tertinggi Hindia 

Belanda. 

4. Auditif: Alemene Rekenkamer sebagai pengawas keuangan ne-

gara. 

 

E. Perkembangan Hukum Era Jepang 

 

Sedangkan di masa Jepang, pemerintah sipilnya dilakukan oleh 

Penguasa Militer (Gunseikan). Kemudian pada 1 September 1943 

dilakukan oleh Seikosikikan. Peraturan yang dikeluarkan oleh 

Gunseikan disebut Osamu Kanrei, sedangkan peraturan yang di-

keluarkan oleh Seikosikikan disebut dengan Osamu Serei.  Pada 

masa ini kedua peraturan tersebut diundangkan ke dalam Lem-

baran Kanpo.95 

 

Pendeknya, pada zaman Jepang ini ketatanegaraan di Indo-

nesia dapat dikatakan tidak mengalami perubahan dari yang di-

lakukan zaman Hindia Belanda. Sebab Jepang yang masuk Indo-

nesia pada tahun 1942 hanya mengeluarkan satu undang-undang  

yaitu UU No.1 Tahun 1942. Undang-undang  ini berisi pember-

lakuan terhadap ketatanergaraan Hindai Belanda yang telah ada. 

Penggantian pada umumnya hanya terbatas pada istilah-istilah 

saja dari Belanda ke bahasa Jepang. Para Gubernur dan Bupati 

tetap dihidupkan di era ini cuma lebih ketat.96 

 

Era penjajahan Inggris dan Jepang yang relatif singkat di nu-

santara cukup memiliki pengaruh yang signifikan dalam sejarah 
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perkembangan hukum di Indonesia terutama jika dikaitkan de-

ngan perkembangan politik hukum (legal policy) masa depan hu-

kum Indonesia terutama gerakan politik menuju kemerdekaan 

dari kolonialisme Barat dan hubungan antara negara dan hukum 

Islam (Syariah) di kemudian hari. 

 

B.J Boland setidaknya mencatat  terdapat tiga hal yang meng-

untungkan bagi  Indonesia atas kebijakan politik  hukum 

(legal policy) era Jepang ini.97 

Pertama, dibentuknya Kantor Urusan Agama (Shumubu) untuk 

menggantikan Kantoor voor het Inlandshe Zaken di Kolonial Be-

landa. Shumubu ini dianggap merupakan kantor spesifik yang 

mengurusi persoalan agama Islam. Dimana dulu di era Belanda 

lembaga yang mengurusi masalah agama tidak dibuat lembaga 

khusus oleh Belanda, namun tugas ini tersebar di tiga lembaga, 

yaitu Urusan Dalam Negeri (Binnenlandsce Bestuur), Urusan Ke-

hakiman (Justitie) dan Urusan Pendidikan dan Peribadatan 

Umum (Onderwijs en Eerediens). Shumubu didirikan Jepang pada 

Maret 1942 ini untuk pertamakali dijabat oleh tentara Jepang 

Kolonel Hori. Barulah pada 1 Oktober 1943 jabatan ini diserah-

kan kepada Hoesein Djajadiningrat. Pada 1 April 1944 dimulailah 

pembentukan Kantor Jawatan urusan Agama di tingkat Propinsi 

dan daerah-daerah. Pada 1 Agustus 1944 ditunjukan kepala Kan-

tor Urusan Agama ini kepada K H. Hasjim Asj’ari pimpinan pesan-

tren Tebu Ireng dan pendiri Nahdlatul Ulama (NU), namun seha-

ri-hari jabatan ini dijalankan oleh putranya Wahid Hasjim.   
 

Kedua, dibentuknya Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indone-

sia) pada 1 Desember 1943 sudah mulai aktif. Masyumi ini diben-

tuk belanda sebagai pengganti organisasi Dewan Islam Tertinggi 

di Indonesia era Belanda yaitu MIAI (Madjlisul Islaamil A’al 
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Indonesia) yang telah terbentuk pada tahun 1937 yang merupa-

kan hasil kongres Al-Islam pada tahun 1921. Masyumi ini diben-

tuk Jepang agar dapat mengakomodasi organisasi NU dan 

Muhammadiyah dapat tergabung di dalamnya karena MIAI ini 

belum mengakomodasi NU dan Muhammadiyah padahal kedua 

organisasi ini sangat besar dan cukup berpengaruh ketika itu.  

 

Ketiga, dibentuknya angkatan bela negara Hizbullah pada ta-

hun 1944 yang konon merupakan sayap pemuda dari Masyumi 

yang diketui oleh Zainul Arifin tokoh NU dan pengurus Masyumi. 

Banyak tokoh muda ketika itu menjadi anggota Hiszullah ini an-

tara lain, Mohamad Roem, anwar Tjokroaminoto, Jusuf Wibisono 

dan Prawoto Mangkusasmito yang kelak dikemudian menjadi po-

litisi-politisi handal di era Masyumi menjadi partai politik. 

Hizbullah bentukan Jepang ini dikemudian hari sangat berpe-

ngaruh pada pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ka-

rena banyak kaum muda anggota Hizbullah yang tergabung da-

lam TNI. 

 

Di era Jepang yang singkat ini memberi warna bagi perkem-

bangan Islam politik sebagai sebuah gerakan untuk berpolitik 

karena diakomodasikannya kepentingan Islam melalui lembaga 

khusus Shumubu, Masyumi dan Hizbullah. Hal ini berbeda de-

ngan era Kolonial Belanda yang cenderung bersikap netral terha-

dap agama sehingga agama tidak ditempatkan secara khusus da-

lam wadah gerakan politik. Bahkan Belanda mengutus seorang C. 

Snouck Hurgronje sebagai ahli masalah-masalah Timur ke Indo-

nesia untuk mempelajari Islam untuk ditundukkan sebagai mo-

dal untuk pelanggengan kolonialisme. 

 

Belanda justru lebih mengakomodasi kelompok-kelompok pri-

yayi dan elit dalam masyarakat yang nasionalis untuk menyo-

kong kekuasaan kolonail. Bahkan kebijkan memanjakan para pri-
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yayi dan elit ini telah menyebabkan Belanda dapat bertahan 

hingga berabad-abad lamanya menjajah Indonesia. 

 

Jika dianalis secara cermat sesungguhnya akomodasi Islam 

politik di era Jepang ini juga bukan tanpa tujuan, Jepang memiliki 

tujuan politik khusus, yaitu menjadi kelompok Islam yang selama 

era Belanda terpinggirkan coba dinaikkan kelasnya menjadi 

kekuatan politik penting bagi Jepang dalam rangka untuk meraih 

simpati umat Islam dalam menyokong ambisius Jepang menjadi 

pemimpin Asia terutama dalam perang Pasifik yang tengah ber-

kecamuk. Bagi Jepang umat Islam yang mayoritas ini harus di-

rangkul terutama melalui tokoh-tokoh sentralnya (NU dan Mu-

hammadiyah) untuk dapat melakukan internalisasi nilai-nilai 

kejuangan Jepang menjadi pemimpin Asia yang dalam pandang-

an Jepang melalui pintu umat Islam maka cita-cita Jepang akan 

terwujud. Walaupun di kemudian hari gagal karena Jepang akhir-

nya hengkang dari Indonesia karena kalah dalam Perang Pasifik 

dan di bomnya Hirosima dan Nagasaki. 

 

Menurut Harry J Benda, strategi Jepang yang mengakomodasi 

umat Islam dalam gerakan politik ini menjadi bukti bahwa Je-

pang memahami karakter masyarakat Indonesia pasca heng-

kangnya Belanda dari Indonesia, dimana masyarakat Indonesia  

terbelah dalam tiga golongan, yaitu Pertama, golongan bangsa-

wan (Priyayi di Jawa, Uleebalang di Aceh), (Raja-Raja dan ketua 

Adat di semua pulau nusantara). Kedua, kaum nasionalis sekuler 

yang mulai tumbuh degan keatifan gerakan muda dan pedagang 

berpendidikan yang mendirikan berbagai organisasi. Ketiga ka-

um Nasionalis Muslim (Ulama tradisional dan Muslim terdidik) 

yang jumlahnya relatif banyak.98 

 

                                                           
98

 . Baca Harry J. Benda, 1958, The Crecent and The Rising Sun, Bandung: The Huge dalam  
B.J. Boland, 1985, Pergumulan Islam..., Ibid., hal, 9-10. 
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Sejarah mencatat kelompok yang pertama telah menikmati 

prevelase dan keistimewaan-keistimewaan khusus di era kolo-

nial Belanda sehingga bertahannya Belanda di Indonesia karena 

ditopang para bangsawan ini. Karena itu era peran Bangsawan 

ini berakhir sejak Belanda hengkang dari Indonesia. Straregi 

paling jitu Belanda untuk bertahan lama di Indonesia adalah kuat 

akomdasi kaum Bangsawan ini.  

 

Sebaliknya Jepang tidak lagi mengistimewakan kaum Bangsa-

wan ini dan lebih memilih kelompok kedua dan ketiga, yakni 

Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Muslim untuk menyokong 

kekuasaan Jepang di Indonesia.  

 

Strategi menempat umat Islam sebagai kekuatan politik cukup 

dominan ini di Era Jepang ini kelak dikemudian hari telah meng-

ilhami kesadaraan umat Islam untuk berpolitik dan menjadi ak-

tor-aktor penting dalam dinamika politik di Indonesia. Bahkan di 

belakang hari pertentangan tajam antara kaum Nasionalis Seku-

ler dan Nasionalis Muslim sangat kentara saat membicarakan 

tentang konsep negara Indonesia (staatesidee) menjelang kemer-

dekaan RI pada sidang BPUPKI dan PPKI yang difasilitasi oleh 

Jepang. 

 

Dengan demikian dapat dipahami dari rentetan sejarah ini 

secara politik hukum (legal policy) kehadiran Jepang yang 

singkat ini telah mengilhami pula adanya dua faksi (Nasionalis 

Sekuler dan Nasionalis Muslim) yang tumbuh dan berkembang 

sama kuatnya di Indonesia. Dua faksi ini diawal kemerdekaan 

memainkan peran masing-masing yang sangat ideologis. Sejarah 

mencatat Masyumi bentukan Jepang dikemudian hari menjadi 

Partai Politik yang cukup berpengaruh dan berlawanan secara 

diametral dengan Partai Nasionalis Indonesia yang merupakan 

dua corak yang berbeda. Tak pelak lagi perbedaan ini merupakan 
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warisan Jepang secara politik yang telah mengakomodasi dalam 

kebijakan-kebijakannya. 

 

Sesungguhnya Islam yang bercorak politik, yakni Islam se-

bagai gerakan politik dan kekuasaan di Indonesia mulai tumbuh 

secara kuat dan subur sejak di era Jepang ini. Sebelumnya Islam 

di era Belanda merupakan Islam yang bercorak  sufistik dan kon-

servatif yang tidak berpolitik, selain karena kebijakan Kolonial 

Belanda yang tidak memfasilitasi terhadap tumbuhnya organi-

sasi Islam politik yang kuat juga karena tidak terdapat gerakan 

politik yang dapat menyatukan kekuatan-kekuatan-kekuatan po-

litik Islam semacam Masyumi di era Jepang. 

 

Itulah sebabnya corak Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Mus-

lim di era Jepang ini hingga hari ini terus mewarnai dinamika po-

litik di Indonesia. Sehingga pengelompokan partai-partai politik 

di era Orde Baru dan Orde Reformasi selalu terbelah dalam dua 

faksi yang berbeda ini sebagai ikon kompetisi politik Indone-sia 

yang menarik. 

  

F. Perkembangan Hukum Adat dan Hukum Islam 

 

Dalam sejarah perkembangan hukum di nusantara setidaknya 

hukum adat dan hukum Islam eksis dalam kehidupan masyara-

kat nusantara jauh sebelum datang kolonial Belanda. Akibatnya 

Belanda sebagai pendatang harus bergandengan tangan atau se-

tidaknya berkompromi dengan kedua hukum ini untuk meng-

amankan kepentingan kekuasaan Belanda. 

 

Pepatah yang relatif terkenal di era kolonial Belanda ini adalah 

“adat bersedi syara’, syara’ bersendi kitabullah”,  seolah meng-

gambarkan bagaimana relasi yang cukup intim antara hukum 
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adat pribumi dan hukum Islam.99 Kendati keduanya ini berbeda 

dalam konteks kelahirannya hukum adata telah tumbuh dalam 

urat nadi masyarakat nusantara untuk menjaga harmoni sosial, 

sedangkan hukum Islam merupakan hukum yang diimpor bersa-

maan dengan hadirnya Islam ke nusantara.100  

 

Dalam babakan sejarah perkembangan hukum Islam di nusan-

tara setidaknya diperkenalkan sejumlah teori tentang pemberla-

kuan hukum Islam di era kolonial Belanda ini, antara lain: 

 

1. Teori Receptio in Complexu, mengatakan bahwa setiap pen-

duduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Penduduk 

yang beragama Islam berlaku baginya hukum Islam. Demikian 

juga hukum yang berlaku bagi pemeluk agama lainnya, sesuai 

dengan hukum agamnya masing-masing. Teori ini diterapkan 

di era Gubernur Jenderal Lodewijk Willem Chistian van den 

Berg (1845-1927). 

 

2. Teori Receptie, menyatakan bahwa hukum Islam tidak oto-

matis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku berlaku 

bagi orang Islam apabila ia sudah diterima oleh dan telah men-

jadi hukum adat mereka. Teori ini diperkenalkan oleh ahli hu-

kum Belanda Cornalis Snouck Hurgronje (1857-1936). 

 

3. Teori Receptio A Contrario, menyatakan hukum adat baru 

berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

 

Legislasi hukum Islam pertama dalam sejarah hukum di Indo-

nesia sesungguhnya telah dimulai pada 25 Mei 1760 saat Belanda 
                                                           
99

 . Taufiq Abdullah, 1987, “Adat dan Islam: Suatu Tinjauan tentang Konflik di 
Minangkabau, dalam Taufiq Abdullah (ed),1987, Sejarah dan Masyarakat: Lintas Historis 
Islam di Indonesia, Jakarta: Pustaka Firdaus, hal, 104-127. 
100

. Tentang sejarah masuknya Islam dan berkembangannya mulai dari kesufian hingga 
berbentuk kefiqihan dapat dibaca melalu karya Ahmad Mansyur Suryanegara, 1998, 
Menemukan Sejarah: wacana Pergerakan Islam di Indonesia, Bandung:Mizan, hal, 73-94. 
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mengeluarkan RR yang berisi sekumpulan atuaran hukum Islam 

tentang perkawinan dan hukum kewarisan yang akan diberlaku-

kan oleh VOC bagi orang Indonesia yang bernama Compendium 

Freiyer.101  

 

Dari babakan sejarah hukum Islam di nusantara ini dapat dika-

takan bahwa kedudukan politik hukum Islam pada masa pra ke-

merdekaan, khususnya menjelang berakhirnya masa penjajahan, 

berada pada posisi yang tidak pasti. Selain karena dipengaruhi 

oleh kepentingan kolonialisme, hal itu juga disebabkan karena 

dalam wilayah ini tidak ada satu pun sistem hukum yang mampu 

mengakomodasi pluralitas hukum yang ada di dalam masyara-

kat.102  

 

Pengaruh paling kuat dari sistem hukum di Indonesia adalah 

dari Eropa akibat dari kolonial Belanda. Hal ini dapat dibaca 

sejak abad 19 sesungguhnya secara global penaklukan bangsa-

bangsa asia dan Afrika oleh orang Eropa telah secara nyata me-

ngantarkan pada kuatnya tradisi hukum sipil di benua non Ero-

pa. 

 

Era ini dimulailah proyek positivisme hukum di negara-negara 

non Eropa, karena sejak semula kolonialisme sudah menitahkan 

kepada para ahli hukum untuk mengembangkan doktrin-doktrin 

dan norma-norma hukum yang dapat memberi justifikasi bagi 

penaklukan bangsa-bangsa non Eropa ini. Itu berarti model baru 

imperialisme Eropa tidak hanya tergantung pada keunggulan 

militer, namun juga pada fondasi-fondasi hukum yang canggih. 

Inilah yang membuat kolonialisme Eropa begitu unik, sebab 

                                                           
101

. Idris Ramulyo, 1997, Azaz-Azaz Hukum Islam: sejarah Timbul dan Berkembangnya: 
Jakarta: Sinar Grafika, hal, 49. 
102

. Mahsun Fuad, 2005, Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga 
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dalam praktiknya, dia tidak hanya merupakan penaklukan fisik 

tapi sekaligus penaklukan budaya.103 

 

Wilayah maha luas yang terletak di luar benua Eropa 

dipandang sebagai daerah dimana kedaulatan masih belum ber-

punya, sehingga  orang Eropa merasa berhak menentukan hu-

kum yang akan diterapkan, sekaligus bagaimana menafsirkan 

dan memberdayakannya menurut keinginan mereka. Di tahap 

inilah ahli-ahli hukum positivistik memikul tugas merumuskan 

doktrin-doktrin yang secara legal dapat menjelaskan ekspansi 

ini.104 

 

Sesungguhnya proyek penjajahan Belanda di Indonesia meng-

gunakan sarana hukum. Hukum terbukti dapat dijadikan sarana 

tercanggih dalam imperium kolonial. Hukum sebenarnya yang 

berfungsi instrumen kekuasaan di atas sebuah negara asing di 

daerah jajahan, dan hukum pulalah yang menjadi bagian dari 

cara kerja koersif.105  
 

Menurut Stam hukum disebut pula sebagai “alat untuk me-

nundukkan dan memerintah orang-orang terjajah”. Sesungguh-

nya seluruh kekuatan kolonial Eropa menggunakan budaya 

hukum sebagai sarana terpenting bagi dominasi imperialisme-

nya.106  
 

Menurut Cormaroff,107 ada lima cara yang ditempuh untuk 

menuntaskan hal ini: 

 

Pertama, wilayah geografis kolonial dipetakan, diubah dan di-

transformasikan menjadi wilayah teritorial baru berdasarkan hu-
                                                           
103

 . Ratno Lukito, Ibid., hal, 180. 
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 . Ibid., hal, 180 
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 .Ibid., 189-190 
106

 . Ibid., hal, 190. 
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kum yang dengannya proses pemilikan dan aturan kolonial difa-

silitasi. 

 

Kedua, konflik-konflik dalam hukum yang terkait dengan dengan 

ekonomi, kepemilikan dan kontrak kerja diatur dan dinegosia-

sikan berdasarkan instrumen-instrumen hukum. 

 

Ketiga, kekuasaan dan pegetahuan Eropa dibangun dan disem-

purnakan berdasarkan hukum.  

 

Keempat, hakekat subjek kolonial didefinisikan dan dibentuk 

berdasarkan klausul dan syarat-syarat hukum.  

 

Kelima, otoritas masyarakat pribumi dikebiri dan ditindas demi 

kepentingan administrasi asing di arena hukum. 

 

Pendeknya, lewat bahasa hukumlah pihak-pihak kolonial Ero-

pa menghadapi penduduk asli, kebudayaan kolonial menjadi 

pembentuk seluruh budaya kolonial, kebudayaan tersebut secara 

bersamaan juga menjadi bahasa praktik, sistem simbol dan 

ritual, prinsip-prinsip abstrak untuk memproduksi tatanan so-

sial, kewargaan, dan penundukan, serta realitas-realitas material 

yang imanen. 

 

G. Perkembangan Hukum Era Awal Kemerdekaan  

 

Kekuasaan Belanda di Indonesia berakhir pada tahun 1941 

pada saat Jepang meraih kemenangan atas tentara Sekutu dalam 

perang Pasifik dan Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda di 

Indonesia pada tahun 1942. 

Tak dapat dibantah bahwa di era penjajahan Jepang yang rela-

tif singkat dari tahun 1942-1945 telah memfasilitasi mimpi akan 

kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme. Walaupun pada 
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awalnya janji kemerdekaan Indonesia oleh Jepang ini sesung-

guhnya merupakan siasat politik tingkat tinggi, yakni Jepang hen-

dak menarik simpati dan memperoleh dukungan kekuatan massa 

dari seluruh rakyat Indonesia, dalam upaya Jepang untuk meme-

nangkan perang melawan tentara Sekutu dalam kancah perang 

pasifik yang terus berkecamuk. Namun sayang rencana dan sia-

sat Jepang ini tak terwujud. Karena tentara Jepang telah kalah 

terlebih dahulu dalam perang melawan tentara Sekutu dalam 

perang pasifi pada tanggal 15 Agustus 1945 dua kota bersejarah 

Jepang, yakni Hirosima dan Nagasaki dan Jepang takluk atas Se-

kutu.  

 

Dua hari kemudian tepat pada 17 Agustus 1945 bangsa Indo-

nesia yang diwakili oleh Soekarno-Hatta memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian kemerdekaan Indone-

sia bukan merupakan hadiah Jepang dan bukan pula dari tentara 

Sekutu, namun merupakan berkat rahmat Allah Swt dengan 

skenario yang tak dapat dilogikakan secara sederhana. Di kemu-

dian hari kata: “Berkat Rahmat Allah Swt” dimasukkan dalam 

Mukadimah (preambule) UUD 1945. 

 

Paling tidak dalam sejarah mencatat bahwa pada tanggal 7 

September 1944 perdana menteri Jepang telah menjanjikan 

kemerdekaan untuk Indonesia pada suatu masa. Sebagaimana 

dinyatakan dalam pidato Perdana Menteri Kuniarki Kaiso di 

depan resepsi The Imperial Dies ke 85. 

“The Japanese Empire (hereby) announce the future independence of 
all Indonesia people”. 

Berdasarkan janji itulah maka dibentuklah satu panitia dengan 

nama Dokuritzu Zyumbi Tyosokai atau Panitia Penyelidik Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945, 

bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang Hirohito. 

BPUPKI ini bertugas mempersiapkan konstitusi yang akan dipa-
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kai dalam negara Indonesia yang akan dimerdekakan itu. Berang-

gotakan 62 orang termasuk ketua dan wakilnya, panitia ini mulai 

bersidang tanggal 29 Mei 1945 setelah sehari sebelumnya 28 Mei 

1945 dilantik secara resmi. Sidang paripurna panitia ini ber-

langsung 2 kali yakni tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 

untuk sidang pertama dan tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 untuk 

sidang kedua.108 

 

Dalam sejarah tercatat bahwa sidang BPUPKI ini cukup alot 

dalam membincangkan ideologi negara yang diwakili oleh dua 

faksi yang sama kuat yakni faksi Nasionlais Sekuler dan faksi 

Nasionalis Muslim.  

 

Faksi Nasionalis Sekuler rata-rata berlatar belakang berpendi-

dikan Barat yang antara lain diwakili oleh Soekarno, M. Hatta, M. 

Yamin, Radjiman Wediodinigrat Soepomo, Wongsonegoro, 

Sartono, dan RP Soeroso, komposisi mereka mayoritas yakni 80 

persen dari seluruh anggota yang hadir atau 68 orang. Sedang-

kan faksi Nasionalis Muslim rata-rata berpendidikan Islam dan 

Pesantren, yang diwakili antara lain:  KH Mas Mansyur, Abdul 

Kahar Muzakar, Ki bagus Hadikusumo, KH masjkur, KH A Wahid 

Hasyim, Abi Kusno Tjokrosujoso dan H. Agoes Salim. Komposisi 

mereka minoritas hanya 20 persen atau 15 orang dari seluruh 

anggota. Perbedaan latar belakang pendidikan dan kultur mem-

buat dua faksi yang berbeda ini berbeda dalam memandang kon-

sep negara (staatsidee) terutama dalam mengimajinasikan apa-

kah Indonesia kelak merupakan negara berdasar agama atau 

sekuler. Kalangan Nasionalis Muslim menginginkan Indonesia 

berdasarkan agama Islam sedangkan kalangan Nasionalis Seku-

ler menginginkan negara netral terhadap agama. Hal ini dapat 

dipahami dari pegembaraan intelektual mereka yang berbeda, 

kalangan Nasionlis Muslim berlatar pengembaraan pendidikan 
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agama Islam dan ada kecenderungan ke negara-negara Muslim, 

sedangkan kalangan Nasionalis Sekuler berlatar pengembaraan 

intelektual Barat dan Eropa sehingga corak pemikiran terhadap 

agama cenderung netral.109 

 

Menurut Marsillam Simanjuntak, konsep negara (staatsidee) 

yang dituangkan dalam konstitusi secara teoritis akan mempu-

nyai pengaruh besar terhadap penafsiraan aturan-aturan dasar 

dalam tata negara, membantu memberikan pengertian yang lebih 

tepat apad apa yang bisa dan apa yang telah dirumuskan secara 

tertulis. Karena pandangan tentang hakekat negara itulah teruta-

ma tentang kedudukan negara dan hubungan dengan warganya 

yang digunakan sebagai titik tolak untuk menentukan segala 

sesuatu yang ingin diatur ketika menyusun konstitusi. Jika 

hukum adalah norma maka secara teoritik konsep negara adalah 

pengertian yang dijadikan pola dan dengan pola itu norma terse-

but dan juga norma hukum selanjutnya akan disesuikan. Maka 

konsep negara menjadi landasan atau berfungsi sebagai norma 

dasar dalam sistem hukum suatu negara.110 

 

Sedangkan secara parktis, ketika mencari pembenaran untuk 

suatu sikap ketatanegaraan tertentu, dengan cara melakukan pe-

nafsiran sejarah (historische interpretatie) terhadap UUD 1945 

maka konsep negara (staatesidee) akan menjadi landasan utama 

norma dalam konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu maka, per-

debatan antar tokoh bangsa dalam BPUPKI ini sesunguhnya akan 

mencermin arah, sifat, model dan sistem hukum Indonesia yang 

hendak dibangun dimasa depannya. 
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Konsep tentang negara ((staatesidee) dalam penyusunan kons-

titusi di awal menuju kemerdekaan ini tak dapat dilepaskan dari 

pandangan para tokoh-tokoh bangsa yang sangat berpengaruh 

pada saat itu dengan berbagai latar belakang pendidikan dan 

ideologi yang dianutnya. Paling tidak dapat dilacak melalui 

pikiran Nasionalis Sekuler (Soepomo, Soekarno, Moh. Hatta, Moh. 

Yamin) dan kelompok Nasionalis Muslim. 
 

1. Pemikiran Soepomo 

 

Dalam risalah sidang badan Penyelidik, anggota pertama 

menyebut tentang bentuk negara yang totaliter adalah 

Soepomo, yang ia sampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Me-

nurut Soepomo ada tiga aliran pikiran tentang konsep negara 

(staatesidee). Pertama, Staatesidee yang didasarkan pada teori 

perorangan individualistis. Kedua Staatesidee yang didasarkan 

pada teori “golongan” dari negara (class theory) sebagaimana 

diajarkan Marx, Engels dan lenin dan Ketiga, staatsesidee yang 

didasarkan oleh teori integralistik  yang diajarkan oleh 

Spinoza, Adam Muller dan Hegel.111 

 

Soepomo112 menghendaki negara Indonesia adalah negara 

integralistik, yakni Manunggaling kawula lan Gusti. “meng-

inginkan hukum  adat mewarnai corak konstitusi, karena seti-

ap negara memiliki ciri tersendiri. Karena itu, bagi Soepomo 

negara persatuan dan kekeluargaan cocok bagi indonesia. 

 

Supomo juga menolak sistem Eropa Barat dan Eropa Ti-

mur. Eropa Barat menerapkan prinsip individualisme dan li-

beralisme yang menjadi dasar sistem hukum Barat, hanya 

berorientasi kemakmuran dan kekuasaan akibatnya melahir-
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kan imperialisme dan eksploitasi yang menghancurkan dunia, 

serta menyebabkan krisis kemanusiaan di Barat. 

 

Supomo juga menolak Model Negara Eropa Timur (Uni 

Soviet yang proletar diktatoriat, karena bertentangan dengan 

adat Indonesia, lebih cocok bagi masyarakat Eropa Timur. 

Itulah sebabnya Soepomo menghendaki Indonesia adalah ne-

gara yang bersatu dengan rakyatnya seperti dalam pemerin-

tahan di desa-desa, negara mengatasi golongan-golongan da-

lam lapangan apapun. Di negara integralistik tidak ada kontra-

diksi antara aspirasi negara dan individu tidak ada dualisme 

antara “Staat und staatfreire Gesselschaft”, tidak ada tuntutan 

akan kebebasan yang berlawanan dengan negara. Supomo ju-

ga menghendaki pemisahan negara dan agama, bukan negara 

agama tapi etika dan moralitas agama menjadi dasar ber-

negara.  

 

Dalam konteks demokrasi Supomo menolak demokrasi ma-

yoritas ala Barat baik dalam bentuk pemerintahan presidensi-

alisme maupun parlementer. Supomo juga menolak sistem 

voting (one person one vote and one value). Karena susunan 

sistem perwakilan Indonesia di mata Supomo Indonersia kelak 

akan memiliki badan permuswaratan negara yang senantiasa 

mengetahui dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita rakyat 

(MPR RI). 

 

  Konsep ini sepadan dengan model pemilihan dalam Pemi-

kiran Al-Mawardi dalam Kitab Al-ahkam al-Sulthaniyah. Yang 

membagi dalam dua Golongan:113 

 

Pertama, Ahli Ikhtiyar (dewan pemilih), yaitu golongan rak-

yat yang memiliki hak pilih. Kedua, Ahli Imamah (dewan 
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kepemimpinan), yaitu wakil-wakil rakyat yang dipilih dan ber-

wenang untuk memilih Imam atau kepala negara yang disebut 

Khalifah. Ahlul halli wal aqdhi (ahli “mengurai” dan “meng-

ikat”) 

 

Pemikiran Soekarno yang Mengusulkan Indonesia sebagai 

negara yang bersistem demokrasi politik-ekonomi (politiek 

economische democratie).  

 

2. Pemikiran Soekarno 

 

Soekano juga mengusulkan demokrasi politik dengan kea-

dilan, yakni suatu demokrasi dengan kemakmuran, suatu sosio 

demokrasi atau demokrasi sosial. Dengan mitos Ratu Adil da-

lam tradisi Jawa. 

 

Soekarno, mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara de-

ngan memeras menjadi tiga, (sosio-nasionalisme, sosio demo-

krasi dan Ke-Tuhanan).114 

 

Kebangsaan yang dimaksud bukanlah nasionalisme dalam 

pemaknaan sempit yang mengarah pada keogoisan bangsa de-

ngan menempatkan bangsa Indonesia seolah-olah lebih unggul 

dari bangsa lain seperti halnya Yahudi dengan zionismenya 

atau Hitler dengan Nazinya. Namun nasionalisme dalam pe-

maknaan sebuah negara bangsa yang utuh sebagai satu kesa-

tuan geopolitik tak terpisahkan yang terletak diantara dua 

benua dan dua samudera, dari ujung Sumatera sampai ke Pa-

pua. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak 

berakar dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak 

dapat hidup subur kalau tidak dalam taman sarinya inter-

nasionalisme. Disarikan menjadi satu yang kemudian sering 

                                                           
114

 . Aidul Fitriziada Azhari,  ibid., hal, 62-64 



Dr. Agus Riwanto 

112 

disebut sebagai sosio–nasionalisme.115 

Demokrasi dalam pemahaman  Soekarno bukanlah hanya 

demokrasi politik yang hanya memberikan kesamaan hak dan 

kesempatan politik, namun yang tak kalah penting juga adalah 

kesamaan hak dan kesempatan ekonomi. Kesamaan hak dan 

kesempatan politik yang tidak diimbangi oleh kesamaan hak 

dan kesempatan ekonomi, hanya akan memberi ruang bagi 

lahirnya anarkis dalam politik dan ekonomi berupa penin-

dasan dan penjajahan oleh kaum elit politik yang pemilik mo-

dal (kapital) sebagai pemilik kekuasaan politik dan ekonomi 

terhadap rakyat yang tak lebih hanya menjadi objek politik 

dan objek ekonomi. Sehingga terlihat jelas terjadi kesenjangan 

antara orang miskin dan orang kaya. Di sinilah letak 

perbedaan yang mendasar antara demokrasi Pancasila dengan 

demokrasi liberal yang saat ini sedang giat-giatnya dipraktik-

kan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 

 

Prinsip Ketuhanan adalah fondasi bagi keempat prinsip 

yang terletak di atasnya. Ketuhanan yang dimaksud oleh 

Soekarno adalah dimana di dalam Indonesia Merdeka setiap 

orang bebas dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang 

leluasa dengan cara berkeadaban dan berbudaya. Cara ber-

keadaban dan berbudaya yang dimaksud adalah saling meng-

hormati satu sama lain antar warga bangsa. Tentang prinsip 

Ketuhanan, Soekarno dengan tegas mengatakan, “Bahwa prin-

sip kelima daripada negara kita ialah Ketuhanan yang berke-

budayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketu-

hanan yang saling hormat menghormati satu sama lain.” Prin-

sip Ketuhanan akan mendasari setiap sikap, tindakan dan peri-

laku dengan spirit cinta dan kasih sayang kepada sesama baik 

sesama manusia, maupun kepada sesama ciptaan Sang Maha 
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 . http://waroeng-studies.blogspot.co.id/2012/02/pemikiran-soekarno-pancasila-sakti-
1.html, diakses pada tanggal 19 September 2016. 
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Pencipta.116 

 

Soekarno adalah tokoh bangsa yang sejak semual sebelum 

kemerdekaan mengusulkan agar perlunya partai pelopor un-

tuk mencapai kemerdekaan, namun jumlah partai ini tidak 

multipartai akan tetapi tunggal. Soekano adalah seorang yang 

antisistem multipartai model barat dan sistem demokrasi 

parlementer. Partai politik dianggap memperlemah perjuang-

an terhadap penjajahan dan usaha mengisi kemerdekaan. Par-

tai politik sumber perpecahan. 

 

Pemikiran Soekarno yang menggagas tentang partai tunggal 

inilah yang dikemudian hari mengilhami PPKI bersidang pada 

tanggal 22 Agustus 1945 yang akan membentuk PNI. PNI ini 

diharapkan menjadi partai tunggal atau partai negara dan se-

bagai pelopor dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keputusan 

ini telah ditindaklanjuti dengan persiapan pembentukan PNI 

di daerah-daerah. Nmun pada 31 agustus 1945 dikeluarkan 

Maklumat pemerintah menunda segaal aktifitas persiapan dan 

pembentukan PNI sebagai partai tunggal. Hal ini dimaksudkan 

untuk memusatkan perhatian dan tindakan ke dalam Komite 

Nasional karena kedudukannya yang dipandang sangat pen-

ting.117 

 

3. Pemikiran M. Hatta 

 

Pemikiran M. Hatta yang mengusulkan Indonesia sebagai 

negara “Pengurus” bukan negara kekuasaan dan penindas 

yang terejawantahi dalam bentuk kolektivisme menjelma 

menjadi MPR (Lembaga Tertinggi Negara) yang mewakili ko-

lektivitas rakyat. 

                                                           
116

 . Ibid., 
117

. Muchamad Ali Safa’at, 2011, Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik 
Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik, Jakarta: Rajawali Press, hal, 125 



Dr. Agus Riwanto 

114 

 

Maka menurut Hatta negara Indonesia ke depan harus di 

dasarkan pada: Pertama, cita-cita Rapat, ini adalah tempat 

rakyat dan utusan rakyat bermusyawarah dan mufakat ten-

tang segala urusan yang berkait dengan kehidupan mereka. 

Inilah yang dimaksud pemerintah rakyat (demokrasi).  

 

Kedua, Cita-cita massa Protest, yaitu hak dasar untuk mem-

bantah dengan cara umum segala peraturan negara yang di-

anggap tidak adil dapat diprotes oleh rakyat agar ada keadilan 

yang seimbang. (hadirnya partai politik). 

 

Ketiga, Cita-cita tolong, yakni perwujudan dari kolektivitas 

dalam ekonomi (koperasi) dan desentralisasi, yakni setiap 

bagian berhak menentukan nasibnya sendiri dan hak tanah 

ulayat. (otonomi daerah).118 

 

Bagi Adnan Buyung Nasution, paling tidak Muh Hatta telah 

menyumbangkan empat jejak pikiran yang tertuang dalam 

UUD 1945. 

 

Pertama, dalam penyusunan naskah Mukadimah UUD 1945.  

Kedua, mengenai pasal yang menyangkut hak-hak warga nega-

ra yang meliputi Pasal 26, 27 dan 28. Ketiga, yang berkaitan 

dengan jaminan negara untuk masalah kesejahteraan rakyat 

(demokrasi ekonomi), yang meliputi Pasal 33 dan 34, akan 

tetapi bukan dalam pengertian etatisme. Keempat, kepiawaian 

hatt dalam mempengaruhi tokoh-tokoh Nasionalis Muslim 

agar mencabut tujuh anak kalimat bersyarat dalam naskah 

pembukaan UUD 1945 yang semula berbunyi: “Ketuhanan 

dengan kewajiban menjalankan Syriat Islam bagi pemeluk-pe-

meluknya” berubah menjadi: 
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“Ketuhanan yang Maha Esa”  

Dalam sejarah tercatat Hatta adalah salah satu tokoh yang 

menolak negara Integralistik seperti dalam pikiran Soepomo, 

karena negara seperti itu memberikan peluang dan legitimasi 

terhadap kekuasaan yang mutlak pada negara. Sebab dalam 

perpektif negara dan rakyat menjadi satu sehingga tidak ada 

pemisahan antara negara dan rakyat, maka dianggap tidak 

perlu ada kekhawatiran bahwa negara akan menindas rakyat-

nya. Dalam negara yang menyatu, amka kekuasaan adalah 

tunggal, satu, tidak bisa dipecah-pecah. Dalam konsepsi Jawa, 

kekuasaan yang menyebar akan melahirkan ketidakseimbang-

an (disharmoni) antara dunia mikro dan makro, karena itu, 

kekuasaan adalah satu kesatuan tunggal antara rakyat dan 

pemimpin (kawulo lan gusti). 

 

Hatta cenderung memilih model negara pengurus yang ke-

kuasaannya dibatasi (power must be tamed), sejalan dengan 

konsep negara demokrasi konstitusional. Dalam negara pe-

ngurus karena kekuasaan tersebar, maka rakyat cukup men-

dapatkan akses untuk menyuarakan pendapatnya melalui lem-

baga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, LSM dan 

pers.119 

 

Pasca Bung Karno dan Bung Hatta ditetapkan menjadi Pre-

siden dan wakil Presiden RI. Hatta memiliki pikiran yang ber-

beda saat itu,  karena ia  yang mendorong lahirnya Maklumat X 

yang dikeluarkan dua bulan setelah kemerdekaan yang berisi 

tentang pemberian kekuasaan legislatif terhadap KNIP, seka-

ligus membentuk badan Pekerjanya. Ketika itu MPR dan DPR 

belum terbentuk sehingga untuk menjamin agar rakyat tetap 

berdaulat, maka harus ada badan yang ikut bertanggungjawab 

tentang nasib bangsa Indonesia, selain eksekutif. Hatta melihat 
                                                           
119

. Adnan Buyung Nasution, 2011, Demokrasi Konstitusional, Jakarta:Kompas, hal, 33-36. 



Dr. Agus Riwanto 

116 

tanpa kontrol legislatif, terutama yang berfungsi menyusun 

GBHN, maka pemerintah akan berjalan secara absolut, karena 

kekuasaan terkonsentrasi di lembaga eksekutif.120 

Hatta pulalah yang berani mengeluarkan Maklumat 3 No-

vember 1945 yang berisi anjuran pemerintah tentang 

pembentukan partai politik. Dalam sejarah tercatat ini adalah 

Maklumat satu-satunya yang dikeluarkan oleh seorang wakil 

presiden dimana dalam kapasitasnya seharusnya tak berhak 

mengeluarkan Maklumat. Seharusnya Maklumat ini dikeluar-

kan oleh Presiden. Ini adalah merupakan sedikit kudeta di 

jalan yang lurus, karena Maklumat ini dikeluarkan seorang 

Wakil Presiden di saat Presiden Soekarno sedang melakukan 

kunjungan ke luar negeri. Konon presiden Soekarno menge-

cam kelahiran Maklumat ini.121 

 

Maklumat ini juga berisi amanat untuk menyelenggarakan 

pemilu memilih anggota DPR pada bulan Januari 1946. Tidak 

lama setelah Maklumat dikeluarkan segera terbentuk partai 

politik setidaknya terdapat 10 parpol. Kendati belum terlak-

sana pemilu pada saat itu, namun kehadiran partai politik di 

awal kemerdekaan telah mempengaruhi cukup besar baik da-

lam parlemen maupun di pemerintahan. KNIP pada awal-nya 

berdsarkan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 membantu 

Presiden menjalankan kekuasaan sebelum terbentuk-nya 

MPR, DPR dan DPA, namun berdasarkan Maklumat Wakil Pre-

siden No.X tanggal 16 Oktober 1945 kedudukannya menjadi 

parlemen. Maklumat tersebut menyatakan bahwa KNIP sebe-

lum terbentuknya MPR dan DPR, memegang kekuasaan legis-

latif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN), serta menyetujui bahwa pekerjaan sehari-hari KNIP 

dilakukan oleh Badan Pekerja yang dipilih dari dan oleh KNIP. 
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Sejarah mencatat komposisi anggota KNIP dari unsur Partai 

Politik pada awalnya adalah Masjumi 35 anggota, PNI 45 

Anggota, Partai sosialis 35 anggota, PBI 6 anggota, Parkindo 4 

anggota, PKRI 2 anggota, dan PKI 2 anggota. Berdasarkan PP 

No.6 Tahun 1946, wakil partai politik meningkat Masjumi 60 

anggota, PNI tetap, partai sosialis tetap, PBI 35 anggota, 

Parkindo 8 anggota, PKRI 4 anggota, PKI 365 anggota.  

 

Pengaruh partai politik juga sangat kuat dalam pemerin-

tahan seiring dengan sistem parlementer yang dijalankan ber-

dasarkan Maklumat Pemerintah 14 November 1945. Berdasar-

kan sistem parlementer, pemerintah dijalankan oleh kabinet 

yang dipimpin oleh seorang perdana Menteri. Pembentukan 

Kabinet dilakukan dengan persetujuan KNIP sebagai parlemen 

di Indonesia saat itu. Menteri sebagai satu kesatuan kabinet 

maupun secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada 

KNIP. KNIP menentukan pembentukan dan jatuhnya kabi-

net.122 

 

 Sedangkan rencana pemilu pada Januari 1946 tidak dapat 

direalisasikan tepat pada waktunya bahkan baru terealisasi 

dalam waktu hampir sepuluh tahun kemudian yaitu pada 

tahun 1955. 

Tertundanya pemilu ini salah satunya dipicu oleh keyakinan 

tentang keinginan elit politik pada saat itu untuk hanya me-

miliki partai tunggal yaitu Partai Nasionalis Indonesia (PNI). 

Namun hal ini dilawan oleh Hatta dengan keluarnya Maklumat 

ini.123 
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Menurut Herberth Faith, selain alasan ini sejarah mencatat 

tertundanya pemilu ini karena anggota parlemen dan kabinet 

ketika itu saling melempar tanggungjawab dan sesungguhnya 

alergi dengan pemilu itu sendiri karena beberapa hal:124 

 

Pertama, banyak anggota parlemen mendapat kursi karena 

keadaan dan situasi yang belum normal setelah revolusi. Me-

reka khawatir pemilu akan melengserkan posisi merejka saat 

itu.  

 

Kedua, kekhawatiran terutama PNI bahwa pemilu akan 

menggeser negara ke arah kanan ke dalam kekuasaan partai-

partai Islam. Ketakutan ini berangkat dari hasil pemilu lokal 

tahun 1946 dan 1951 seperti di kabupaten Kediri, Karisedan-

an Surakarta dan Yogjakarta yang menempatkan Masyumi 

memperoleh suara mayoritas dibandingkan PNI.  

 

Ketiga, sistem pemilu yang konsisten dengan UUDS 1950 

akan menghasilkan perwakilan yang lemah di luar jawa.  

 

Keempat, kekahawatiran akan tumbuhnya partai politik 

menjadi besar. 

  

4. Pemikiran M. Yamin 

 

Pemikiran M. Yamin yang berpendapat bahwa bahan-bahan 

hukum untuk menentukan UUD Indonesia harus digali dari 

seluruh adat indonesia bukan hanya di Jawa saja. M. Yamin; 

Mengusulkan 3 Konsep negara Indonesia. Pertama, Musyawa-

rah (Alquran) Kedua, Perwakilan (Adat). Ketiga, Kebijaksana-

an (rasionalisme modern).  Menurut Muh yamin ini sesuai 

dengan ajaran Islam tentang konsep ahl alhall wa al-aqdi  yang 
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dilembahgakan dalam bentuk majelis Syoro. Maka kepala 

negara, pemerintah daerah dan pemerintahan persekutuan 

desa (nagari, marga dan lain-lain) yang dipilih secara timur 

dalam permusyawaratan yang disusun secara rakyat. Mufakat 

(adat) permusawaratan perwakilan untuk mufakat ituharus 

tetap dilandasi prinsip hikmah kebijaksanaan yang berakar 

pada tradisi tetapi merupakan bentuk rasionalisme modern.125 

 

M. Yamin adalah seorang tokoh pers, tokoh muda, 

sastrawan, perumus UUD 1945 dan pendukung ideal Hak 

Asasi Manusia di Indonesia. M. Yamin sempat membacakan 

syair “Republik Indonesia” pada sidang BPUPKI 29 Mei 1945, 

ia juga melampirkan sajak “Daerah Tumpah Darah Nusantara 

(Indonesia)” di naskah pidatonya pada sidang BPUPKI. M 

Yamin adalah penggagas Ide untuk menjadikan Melayu 

sebagai bahasa persatuan dalam orasinya pada Lustrum I Jog 

Sumatera Bond di Jakarta pada tahun 1923. Pada Kongres 

Pemuda ke II ia adalah penggas Soempah Pemoeda pada 28 

Mei 1928. M. Yamin juga adalah perancang gambar lambang 

negara. M. Yamin juga yang mengusulkan agar wilayah NKRI 

adalah sebagaimana kerjaan Majapahit yang dimuat dalam 

kitab Negarakertagama, yaitu mencakup Sumatera, Jawa-

Madura, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku-Ambon dan 

semenanjung Malaya, Timor dan Papua.126  

Dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945 ia melontarkan gagasan 

materi pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang akan 

dibentuk. Yaitu (1)peri kebangsaan; (2) peri kemanusiaan; (3) 

peri ketuhanan; dan (4) peri kerakyatan dan (5) kesejahtera-

an rakyat.  Gagasan ini disampaikan oleh M Yamin dua hari 

sebelum Soekarno mengajukan usulan dasar falsafah negara 
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yang disebut Pancasila, yakni: (1) kebangsaan Indonesia; (2) 

Internasionalisme atau perikemanusiaan; (3) mufakat atau 

demokrasi; (4) kesejahteraan sosial; (5) Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Namun Soepomo malah sudah mempresentasikan gagas-

an-gagasannya tentang hal yang nyaris sama. Atas gagasan ini 

M Yamin oleh Noegroho Notosoesanto dinyata-kan, bahwa 

penggali Pancasila bukan hanya Bung Karno, tetapi juga M. 

Yamin dan Soepomo.127 

 

5. Pemikiran Nasionalis Muslim Vs Nasionalis Sekuler 

 

Pada prinsipnya pemikiran faksi Nasionalis Muslim meno-

lak Pancasila dijadikan sebagai dasar negara sebagaimana 

dikemukakan oleh faksi Nasionalis Sekuler yang diwakili 

Soekarno ketika menyampaikan gagasan  Pancasila sebagai 

dasar negara.  Penolakan atau setidaknya keberatan faksi Na-

sionalis Muslim terhadap Pancasila, karena Pancasila hanya 

sekadar pandangan sosial filosofis yang tidak ada kaitannya 

dengan paradigma agama dan wahyu. Tak pelak lagi, dua faksi 

bersitegang dengan argumentasinya masing-masing yang tak 

kalah berkualitasnya. 

 

Pasca berdebat alot akhirnya dua faksi ini bersepakat pada 

tanggal 22 Juni 1945 berhasil mencapai suatu kompromi poli-

tik dalam bentuk Piagam Jakarta. Piagam ini dikemudian hari 

disepakati untuk dijadikan sebagai Pembukaan UUD 1945. 

Dalam Piagam Jakarta ini Pancasila usulan Soekarno itu difor-

mulasikan menjadi: 

 

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam 

bagi pemeluk-pemeluknya. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 
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3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan da-

lam permusyawaratan perwakilan  

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

Rumusan ini berbeda karena ketuhanan dalam versi usulan 

Soekrno ditempatkan dalam sila kelima, sedangkan dalam 

usulan versi Piagam Jakarta ini ditempatkan di sila pertama 

dengan menambahkan kata selain Ketuhanan yaitu: “dengan 

kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk-

nya”.  

 

Konsensus dalam Piagam Jakarta ini mengandung konseku-

ensi agar persoalan pelaksnaan Syariat Islam ini tidak berlaku 

untuk semua kalangan dan hanaya khusus berlaku bagi umat 

Islam dan tidak ada paksaan bagi keyakinan agama yang lain. 

 

Sejarah mencatat sehari setelah proklamasi kemerdekaan 

RI diumumkan, kelompok Kristen di kawasan Indonesia ba-

gian Timur, melalui seorang opsir angakatan laut Jepang 

menyatakan keberatan mereka kepada M. Hatta bila Piagam 

Jakarta ini dilaksanakan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 

beberapa saat sebelum PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia) akan menyelenggarakan sidang untuk menetapkan 

Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara (staatesidee).  

M.hatta melakukan pertemuan khusus perwakilan  Nasionalis 

Muslim antara lain Teuku Muh Hasan dan Ki Bagus hadi 

Kusumo. 

 

Pertemuan ini telah berhasil mensepakati untuk menghapus 

tujuh kata: “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya” dalam Piagam Jakarta ini. Lalu meng-

ganti sila pertama Pancasila menjadi: “Ketuhanan yang Maha 

Esa”. Faksi nasionalis Muslim menerima peruba-han ini karena 
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menurut mereka, predikat Yang Maha Esa ini mencerminkan 

doktrin kepercayaan Tauhid dan sesuai dengan akidah Islam 

yang menekankan pada sentralitas esensi ajaran Keesaan Tu-

han.128 

 

Kekalahan faksi Nasionalis Muslim yang ingin menempat-

kan agama Islam sebagai dasar negara atas faksi Nasionalis 

Sekuler yang hendak memisahkan agama dengan negara dan 

mencetuskan gagasan Pancasila sebagai dasar negara ini se-

sungguhnya merupakan sikap toleran umat Islam pada kelom-

pok agama yang lain.  

 

Sejarah menunjukan bahwa sumber-sumber nilai yang 

membentuk budaya ndonesia, setidaknya ada tiga corak 

yaitu:129 

 

a. Unsur semitisme, di dalam aliran teologi dan ideologi Islam 

b. Unsur Helenisme di dalam alam pikiran Barat Modern 

sekuler 

c. Unsur Semitisme dan Hellenisme di dalam teologi ideologi 

Nasrani. 

 

Ketiga ideologi ini mempengaruhi pembentukan asas nega-

ra Indonesia. Di dalam perkembangannya terbukti bahwa 

pengaruh ideologi Barat modertn sekuler menjadi lebih kuat 

dalam praktik kehidupan politik ketatanegaraan di Indonesia. 

 

 Kesediaan umat Islam menerima Pancasila sebagai dasar 

negara adalah pengorbanan umat Islam. Jika masih ada kelom-

pok kecil yang bersikap a priori terhadap Pancasila hal ini 
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disebabkan kekahawtiran akan mengganti agama, yang ber-

sumber dari dua sebab. Pertama, dari aspek ketatanegaraan. 

Negara berpenduduk mayoritas Islam tetapi asas dan ideolo-

ginya negara bukan Islam. Kedua, politik yang membawa aga-

ma Islam lebih menonjolkan simbol daripada substansi ajar-

annya.130 
 

H. Perkembangan Hukum Era Transisi Belanda 
 

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa kolonial Belanda selama 

berabad-abad lamanya selalu menempatkan golongan Bangsa-

wan (Priyayi di Jawa, Huleebalang di Aceh dan Raja-Raja dan 

Ketua Adat di Nusantara) sebagai pihak yang diuntungkan oleh 

kebijakan kolonial Belanda, namun karena kedatangan Jepang 

golongan ini telah kehilangan prevelensinya karena Jepang ke-

mudian mengakomodasi golongan Nasionalis Seluler dan nasio-

nalis Muslim. Hingga akhirnya dua golongan inilah yang berpe-

ran kuat dalam kmerebut kemerdekaan RI. 

 

Sejarah mencatat   pasca Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 

19456 adalah langkah awal pembebasan awal bangsa Indonesia 

dari belenggu kolonialisme. Namun kenyataanya Belanda kem-

bali hendak menjajah Indonesia pada tahun 1949 dengan mem-

bonceng Sekutu dengan mengajak bekerjasama dengan golongan 

Bangsawan ini melalui pembentukan negara-negara bagian se-

hingga Indonesia menjadi Negara Republik Indonesia Serikat 

(RIS) dengan mendorong penolakan Republik Yogjakarta.131 Be-

landa datang kembali setelah empat tahun Proklamasi, pemerin-

tah republik, berjuang mempertahankan kemedekaan dan mene-

gaskan kedaualatan politik dengan kombinasi perjuangan ber-

senjata dan diplomasi.  
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Pada Desember 1949 berlangsung Konferensi Meja Bunda 

(KMB) di Denhag  yang bermuara pada penyerahan kedaualatan 

dari pihak Belanda kepada RI.  Sejarah mencatat Perundingan 

KMB ini sesungguhnya merupakan respon negara-negara Barat 

atas menguatnya kelompok komunis yang memberontak di Ma-

diun pada bulan september 1948 setelah terjadi perundingan 

Renville yang ironisnya perjanjian tersebut merupakan hasil dari 

kebijakan kabinet Amir Sjarifuddin yang kemudian menjadi 

pimpinan pemberontakan PKI di Madiun. Perundingan KMB ini 

merupakan hasil kerja dari golongan Nasionalis Sekuler dan 

Nasionalis Muslim yang dipimpin oleh Moh.Hatta.132 

 

Walauapun hasil konferensi tudak menguntungkan Indonesia 

untuk dapat lepas dari belenggu Kolonialisme Belanda,  KMB me-

netapkan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan RIS di mana 

RI menjadi salah satu diantara belasan “negara bagian” yang 

diciptakan penguasa kolonial Belanda untuk mengendalikan be-

kas jajahannya.  

 

Di bidang ekonomi hasi lKM lebih mengecawakan lagi karena: 

Pertama, perusahaaan Belanda tetap bisa beroperasi seperti se-

belumnya dan semua aset yang selama masa revolusi diambil 

alih oleh pihak republik harus dikembalikan kepada pemilik asli-

nya. Kedua, pemerintah RI harus berkonsultasi dengan Belanda 

jika membuat kebijakan yang mempengaruhi kepentingan ekno-

mi Belanda. Ketiga, pemerintah Indonesia harus mengambillikan 

utang sebesar $ 1,1 miliar yang mencakup utang yang selama 

penguasa kolonial untuk memerangi republik. Keempat, peme-

rintah Indonesia harus menanggung biaya pembubaran pemerin-

tah Hindia Belanda termasuk menggaji staf Belanda dengan gaji 
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Poskolonial atas Gagasan-Gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia, 
Yogjakarta:Jalasutera, hal, 84-85. 



Sejarah Hukum 

125 

Eropa selama dua tahun sebelum yang bersangkutan dipulang-

kan.133 

 

Kelima, RIS dan kerjaan Belanda harus mengupayaan tata 

keungan atau sistem moneter yang sehat dengan berlandaskan 

pada asas-asas yang terkandung pada persetujuan Bretton Wood. 

RIS juga akan mengindahkan atuaran-aturan yang harus diindah-

kan oleh anggota International Monetery Fund (IMF), ternmasuk 

selama RIS belum menjadi Anggota IMF. Berdasarkan persetu-

juan KMB juga diupayakan agar RIS segera menjadi anggota 

IMF.134 

Selain itu, KMB menetapkan bahwa selama RIS berutang pada 

Belanda-termasuk jaminan ang diberikan oleh Belanda atas 

utang Indonesia- maka RIS akan bermusyawarah terlebih dahulu 

dengan Belanda, baik jika bermaksud hendak mengubah undang-

undang Mata Uang dan mengubah undang-undang Javasche bank 

yang berlaku saat penyerahan kedaulatan, baik jika hendak 

membuat mengubah undang-undang Mata Uang baru atau meng-

ubah undang-undang bank Sirkulasi baru, maupun jika hendak 

mengubah pula mengubah undang-undang tersebut. 

 

Hutang Belanda yang harus ditanggung Indonesia merupakan 

“hutang najis” (odoius debt) karena tidak dilakukan oleh peme-

rintah indonesia dan justru digunakan untuk menjalankan kebi-

jakan kolonialisme Belanda di Indonesia. Karena itu secara yuri-

dis utang tersebut sesungguhnya merupakan utang ilegal atau 

utang tidak sah karena dilakukan bukan untuk memberikan 

pelayanan terbaik kepada bangsa Indonesia, melainkan untuk 

kepentingan penjajahan.135 
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Ketentuan tentang sistem moneter ini mengandung arti bahwa 

sistem keungan dan perekonomian RIS terintegrasi ke dalam 

sistem kapitalisme dunia. Persetujuan Bretton Woods yang harus 

menjadi acuan sistem moneter Indonesia menunjuk pada suatu 

sistem yang mewajibkan setiap negara untuk mengadopsi suatu 

suatu kebijakan moneter uyang menjaga nilai tukar mata uang 

dalam suatu nilai yang tetap terhadap dolar AS, sekitar satu 

persen, sedangkan dolar UAS dikaitkan dengan emas, dimana 

setiap 1 ons emas ditetapkan harganya kira-kira sebesar USD 

28.35.136 

 

Perjanjian dalam KMB yang menyangkut tentang utang-

piutang dalam bidang perekonomian sesungguhnya Indonesia 

belum berdaulat karena sistem pemerintah yang dibentuk 

berdasarkan KMB adalah RIS yang melanjutkan sistem pemba-

ngunan Belanda yang berbasis pada utang dan memasukan In-

donesia ke dalam zona kapitalisme global.  

 

Itulah sebabnya era ini disebut penjajahan Belanda di era 

transisi karena Belanda hendak menjajah kembali Indonesia 

yang telah merdeka dengan mencari alternatif model penjajahan 

baru, dengan mengintervensi sistem perekonomian dan sistem 

pemerintahannya. Demikian pula saat ini Indonesia baru akan 

memasuki tahap awal menyusun pemerintahan baru yang 

merdeka, namun masih menyisakan warisan sistem Belanda dan 

Jepang yang belum tuntas ditemukan jalannya.  
 

I. Pengaruh Staatesidee pada Pemerintahan Orde Lama 

dan Orde Baru 
 

Dalam perkembangannya pemikiran tentang konsep negara 

(staatesidee) Soepomo-lah yang kelak mewarnai konsep dan nor-
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ma dalam UUD 1945. Bahkan oleh banyak kalangan konsep nega-

ra Integralistik Soepomo-lah mengilhami susunan ketatanegara-

an di Indonesia di awal kemerdekaan Era Soekarno (1945-1966) 

hingga Era Soeharto (1967-1998). 

 

Konsep negara Integralistiknya Soepomo telah diduga banyak 

kalangan mengilhami hadirnya pemerintahan totaliter Soeharto 

dan masuknya sistem kapitalisme dan korporatisme dalam susu-

nan perekonomian nasional sepanjang kekuasaan Soeharto. 

 

Menurut Schmitter yang dimaksud dengan State Corporatism 

adalah: 

 

“...suatu sistem perwakilan kepentingan di mana unit-unit 
yang membentuknya diatur dalam organisasi-organisasi yang 
jumlahnya terbatas dan bersifat tunggal, mewajibkan (keang-
gotan), tidak saling bersaing, diatur secara hirarkis, yang diakui 
atau diberi izin (kalau tidak dicitpakan sendiri) oleh negara dan 
diberi izin monopoli untuk mewakili kepentingan dalam bidang-
nya masing-masing sebagai imbalan atas kesediaan untuk me-
matuhi pengendalian-pengendalian tertentu dalam pemilihan pe-
mimpin mereka dan dalam artikulasi tuntutan dan dukungan”.137 

 

Gagasan pokok korporatisme adalah penolakan terhadap pan-

dangan liberal bahwa perbedaan kelas dapat diselesaikan mela-

lui konflik antara kelompok-kelompok sosial dan wakil-wakil 

politik mereka, dan bahwa korporatisme merupakan suatuusaha 

eksplisit untuk menekan konflik kelas atau kelompok kepenting-

an.138 

 

Istilah negara korporatif, korporatisme atau authoritarian 

corporation yang dipraktikkan dalam perilaku politik maupun 
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ketentuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang ber-

kuasa. Presiden Soekarno memulai mempraktikkan pemerinta-

han korporatis adalah saat ia mengumumkan kembali ke UUD 

1945 dan sekaligus membubarkan Konstituante dan menerapkan 

Demokrasi terpimpin. Dengan cara ini maka pemerintah akan 

mencapai stabilitas politik. Soekano selanjutnya mengemukakan 

gagasan tentang perwakilan fungsional  yang diakomodasi dalam 

tioga lembaga negara: DPR, DPA dan MPR. Bahlan pada 28 

Oktober 1956 Soekarni ingin menguburkan partai politik yang 

ada. Kendati Soekarno mengatakan sebagai seorang demokrat, 

tapi ia menolak secara tegas demokrasi liberal yang dipraktikan 

pada masa itu dan memilih Demokrasi Terpimpin sebagai jalan 

keluarnya.139 

 

Era Soeharto juga terilhami oleh konsep negara Integralistinya 

Soepomo, yang memberi peluang dan legitimasi terhadap 

kekuasaan yang mutlak pada negara. Dalam pandangan Adnan 

Buyung Nasution, dalam perpektif negara dan rakyat menjadi 

satu sehingga tidak ada pemisahan antara negara dan rakyat, 

maka dipastikan akan menindas rakyatnya. Karena di dalam ne-

gara yang menyatu, angka kekuasaan adalah tunggal, satu, tidak 

dipecah-pecah. Dalam konsepsi Jawa, kekuasaan yang menyebar 

akan melahirkan ketidakseimbangan (disharmoni) antara dunia 

mikro dan makro. Karena itu, kekuasaan adalah satu kesatuan 

tunggal antara rakyat dan pemimpin (kawulo gusti). Mengutip 

pandangan Soepomo yang memimpikan negara Integralistik 

dianggap sesuai dengan lembaga-lembag sosial yang asli dimiliki 

oleh masyarakat Indonesia. Struktur kebatinan (kerohanian) 

bangsa Indonesia, menurut Soepomo, negara Indonesia bercorak 

persatuan hidup, persatuan kawulo gusti, persatuan antara dunia 

luar dan dunia batin, antra rakyat dan pemimpinnya. Dengan 
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demikian dalam pandangan Adnan Buyung Nasution maka 

Soepomo telah mengilhami lahirnya negara totaliter di era 

Soeharto.140 

 

Praktik negara korporatis dan totaliter ala konsep negara 

Integralistik Soepomo ini di era Soeharto dapat dilihat dari lang-

gam kekuasaan Soeharto yang dimulai dengan memperkuat ek-

sekutif (legislative heavy) dan memperlemah legislatif.  Soeharto 

mengemukakan pesimismenya terhadap partai politik untuk 

mengatasi perbedaan internal mereka sendiri. Soeharto berke-

inginan untuk merestrukturisasi partai politik yang ada saat itu 

dari 10 parpol menjadi 2 parpol dan satu golongan Karya Melalui 

Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 dan UU No. 15/1969 dan UU No. 

16/1969. Soeharto juga berhasil menerapkan aturan yang 

memaksa setiap partai politik untuk mengadopsi Pancasila 

sebagai asas tunggalnnya. Soeharto juga berhasil mengiring 

partisipasi politik hanya untuk pembangunan dan menjauhkan 

rakyat dari kegiatan politik praktis.141  

 

Di era muncullah istilah massa mengambang  (floating mass) 

dimana rakyat hanya diminta untuk fokus pada kegiatan ekono-

mi dan pembangunan sebagai ideologi pemerintahan era Orde 

Baru dan melarang semua kegiatan politik yang membahayakan 

kewibawaan pemerintah karenakan berakibat pada instabulitas 

politik. Maka kala itu ikon politik yang diangkat Orde Baru untuk 

legitimasi kekuasaan politik adalah memanfaatkan ABRI, Biro-

krasi dan Golkar  (ABG) sebagai perisai Orde Baru. Negara Orde 

Baru adalah negara yang menjadikan pembangunan sebagai 

panglimanya dan menjauhkan politik dan partisipasi rakyat 

dalam prosesnya.  
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Model ini sangat identik dengan bureucratic-polity yang menu-

rut Jackson adalah suatu bentuk sistem politik di mana kekuasa-

an dan partisipasi politik dalam membuat keputusan terbatas 

sepenuhnya pada para penguasa negara, terutama para perwira 

militer dan pejabat tinggi birokrasi. 

 

Lebih jauh Jackson menjelaskan:142 

 

“Bureucractic-politity is a political system in which power and 
partici-pation in national decisions are limited almost entirely to 
the employees of the state, particularly the officer corps and 
highest lvels of the bureucracy, including expectially the highty 
trianef specialist known as the technocrats, in the cases the 
military and the bureucray are not accountable to other political 
forces such as political parties, interest groups or organized  
coummunal interest. Actions designed to influences governmental 
decisions originate entirely within the elite is it selfs without any 
need for mass participations of mobilization. Power does not result 
from the articulation of interest from the social and geographic 
periphery of society” 

 

 Dalam bahasa yang berbeda Crouch mendefinisikan arti 

masyarakat politik birokratik (bureucray-polity) di Indonesia di 

era Orde Baru dengan mengajukan tiga ciri utama: Pertama, 

lembaga-lembaga politik yang dominan adalah birokrasi. Kedua, 

lembaga-lembaga politik lainnya seperti parlemen, partai politik, 

dan kelompok-kelompok kepentingan berada dalam keadaan 

lemah, sehingga tidak mampu mengimbangi atau mengontrol ke-

kuasaan birokrasi. Ketiga, massa di luar birokrasi secara politik 

dan ekonomi adalah pasif yang sebagaian merupakan kelemahan 

parpol dan secara timbal balik menguatkan birokrasi.143 
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BAGIAN KETUJUH 
MEMETAKAN TIPOLOGI SISTEM HUKUM 

INDONESIA 

A. Perspektif Tipologi Sistem Civil Law 
 

Jika merujuk pada perjalanan sejarah sosial bangsa Indonesia 

sejak dari etape menuju kemerdekaannya sebagai bangsa yang 

berdaulat sesungguhnya tak dapat dipungkiri sistem hukum 

Indonesia tak dapat lepas dari kuatnya pengaruh tradisi sistem 

Eropa Kontinental atau Civil Law yang diperkenalkan oleh bang-

sa Eropa terutama Belanda dan Inggris yang menjadikan Indone-

sia sebagai proyek kolonialime pada abad 18. Di abad ini sudah 

menjadi tradisi bagi bangsa Eropa untuk melakukan ekspansi ke 

daerah-daerah di luar Eropa untuk mengeruk keuntungan 

ekonomi demi kejayaan dan kemakmuran bangsa-bangsa Eropa.  

 

Saat itu konsep negara-bangsa (nation-state) belum dikenal 

dalam literatur negara-negara Asia dan Afrika akibatnya bangsa 

Eropa yang datang di pulau-pulau wilayah Asia dan Afrika 

termasuk Indonesia adalah sesuatu yang bersifat alamiah sebagai 

implementasi nalar manusia mahluk yang bersifat homo 

hominilupus (srigala bagi yang lain), homo economicus (mahluk 

ekonimi) yang menjadikan ekonomi sebagai faktor utama moti-
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vasi mengarungi bangsa di luar Eropa. Dengan tujuan berdagang 

dan bertukar budaya. 

 

Dalam sejarah tercatat Indonesia atau nusantara yang terdiri 

dari berbagai pulau dan daratan yang terkandung aneka mahligai 

rempah dan sumberdaya alam darat dan biota laut telah menarik 

bagi bangsa-bangsa Eropa untuk singgah di nusantara. Lambat 

laun bangsa Eropa merubah motif perdangangan beralih menjadi 

motif penaklukan, penguasaan dan pengaturan di awal abad 19 

menjadikan nusantara sebagai proyek penanaman pengaruh 

budaya, sistem politik, sistem ekonomi dan sistem hukum Eropa.  

 

Akibatnya nilai-nilai Eropa telah menjadi nilai baru dan asing 

bagi bangsa Indonesia yang diterima dan dilaksanakan dalam 

praktik kehidupan sosial sehari-hari yang berdampingan dengan 

ajaran nilai, dan sistem hukum Adat pribumi dan hukum Islam 

yang telah eksis jauh sebelum bangsa Eropa datang di nusantara.  

 

Kesediaan untuk mentaati dan mempraktikan nilai-nilia bu-

daya dan sistem hukum Eropa semula dianggap sebagai pemak-

saan (imposisi) karena sistem ini berbeda dengan sebelumnya 

dan dianggap sebagai sistem import. Namun lambat laun menjadi 

kebiasaan karena seiring dengan medan pergaulan lalu lintas 

kedatangan penduduk Eropa ke nusantara dan perdagangan 

yang kian sibuk mau tidak mau sistem Eropa menjadi alat per-

gaulan yang sangat penting untuk dilakukan. 

 

Dari aspek kaca mata teori hukum di Abad 19 ini pula kesa-

daran seluruh bangsa Eropa untuk menerapkan ajaran-ajaran 

hukum tertulis, terkodifikasi dan positivis sebagaimana ajaran 

hukum Civil Romawi menjadi tren di seluruh dunia. Maka dapat 

dipahami pelaksanaan hukum civil di nusantara bersamaan 

dengan hadirnya bangsa Eropa di nusantara secara global dapat 
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dianggap sebagai produk globalisasi hukum yang menjalar di 

nusantara. 

 

Di lain pihak saat menjelang Indonesia Merdeka yang dipro-

klamirkan pada 17 Agustus 1945 nilai-nilai budaya, infrastruktur 

administrasi kenegaraan, aset-aset negara, berikut sistem-sistem 

perdagangan, sistem peradilan dan substansi hukum peraturan 

hukum kodifikasi pidana dan perdata masih merupakan warisan 

dari Belanda yang dinasionalisasikan menjadi aset Indonesia 

setelah merdeka.  

 

Itu sebabnya kemerdekaan Indonesia baru simbolik, akan 

tetapi warisan nilai budaya, sistem sosial politik, sistem ekonomi 

dan sistem hukumnya berikut aneka peraturan hukumnya masih 

belum berhasil diproduksi oleh putra-putri terbaik asli Indone-

sia. Selain karena hampir semua elit aparatur birokrasi negara, 

administratur hukum dan para saudagar dan pemain ekonomi-

nya adalah merupakan didikan Belanda yang otomatis nilai dan 

tradisi Belanda menancap kuat dalam urat nadi bangsa Indo-

nesia. 

 

Proyek nasionalisasi semua aset, nilai dan tradisi hukum 

peninggalan Belanda tak serta merta berhasil menciptakan nilai 

baru Indonesia, melainkan paling banter hanyalah percampuran 

atau persandingan nilai-nilai, dalam parkteknya dipastikan nilai 

lama (Eropa) jauh lebih perkasa dibandingkan nilai-nilai baru. 

Itulah sebabnya transformasi tradisi Eropa terutama Belanda 

mengilhami sistem dan pranata hukum di Indonesia. Salah satu 

sebabnya para ahli hukum yang merancang peraturan perun-

dang-undangan di awal kemerdekaan adalah hasil didikan dalam 

sistem pendidikan hukum Belanda.  

 

Bahkan isi dan nomenklatur UUD 1945 sama persis dengan 

Indische Staatsregeling (IS) atau semacam Wet (UU) dalam sistem 
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peraturan perundang-undangan Belanda yang dipergunakan 

untuk mengatur Hindia Belanda (bangsa Indonesia sebelum 

merdeka). Demikian pula susunan struktur ketatanegaraanya 

mulai dari DPR, BPK, DPA dan BPK sama persis dengan IS yang 

berbeda hanyalah susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) yang dianggap sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. 

Namun ada dugaan kuat sistem MPR sebagai lembaga tinggi 

negara ini mirip dengan badan tertinggi dalam konstitusi Uni 

Soviet tahun 1936 atau dikenal dengan sebutan Konstitusi Stalin. 

Demikian pula hubungan-hubungan kerja antar lembaga negara 

sama persis dengan IS produk Belanda. Perbedaanya dengan IS 

hanya pada penyebutan namanya menjadi istilah dalam bahasa 

Melayu/Indonesia.144  

 

Dalam praktik hukum sehari-hari sulit untuk tidak 

mengatakan bahwa sistem hukum Indonesia bercorak Civil Law 

yang lebih mengutamakan keadilan dan kebenaran harus 

berpijak pada landasan norma-norma tertulis dalam undang-

undang . Itulah sebabnya sistem hukum Indonesia bercorak pada 

makna hukum adalah perundang-undangan. Dengan demikian 

perundang-undangan selalu dijadikan rujukan dari keberhasilan 

sistem pembangunan hukum yang diukur berdasarkan 

banyaknya jumlah produk undang-undang. 

  

Itulah sebabnya Indonesia dalam sistem hukumnya menganut 

asas legalitas, dimana undang-undang dibuat selalu mendahului 

dari peris-tiwa, akibatnya dalam penegakan hukum seseorang 

tidak dapat dapat dijatuhui sanksi hukuman jika tak terdapat 

pasal-pasal atau ayat-ayat dalam teks undang-undang yang 

dilanggar. Maka dalam kontes ini hukum di tegakan dalam ranah 
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yang terbatas, yakni menegak-kan undang-undang bukan 

menegakan substansi keadilan. Sistem ini juga menganut corak 

undang-un-dang ditegakan untuk kepastian hukum bukan pada 

kemanfaat-an hukum. Tak jarang para hakim dalam memutus 

perkara-perkara selalu terlebih dahulu merujuk pada eksistensi 

undang-undang terlebih dahulu. Hakim sangat terikat oleh apa 

kata undang-undang, maka hakim dan aparatur hukum cende-

rung bersifat formal dalam menegakan hukum. Aparatur hukum 

dalam corak sistem hukum ini identik dengan corong undang-

undang. 

 

Dalam dimensi yang luas corak sistem Civil Law yang 

diterapkan di Indonesia ini dapat dibaca dari kecenderungannya 

pada menguatnya sistem birokrasi hukum dan hukum acara yang 

sangat ketat dalam menjalankan suatu produk undang-undang . 

Karena itu aparatur hukum di Indonesia mirip dengan tukang 

yang harus memiliki ketrampilan khusus dalam beracara formal 

dalam menjalankan hukum materil. Maka sekolah-sekolah hu-

kum di Indonesia selalu mengajarkan hukum acara sama pen-

tingnya dengan hukum materil dan mekanisme pembuktian. 

 

Corak demikan paralel dengan didirikannya peradilan-

peradilan khusus bidang administrasi dengan pengadilan tata 

usaha negara dan pengadilan yang khusus menyelesaikan konflik 

antara undang-undang dengan undang-undang dasar (UUD) yang 

disebut Mahkamah Konstitusi. Kuat corak administrasi ini 

terdapat kecenderungan logika dan nalar hukum ada dalam jagat 

pemikiran hukum positivistik dan hukum yang melepaskan 

dirinya dari aspek moral, etika dan kebiasaan masyarakat yang 

ajeg, dan terjaga (hukum adat). 

 

Ini sejalan dengan pemikiran mazhab hukum murni (pure law) 

ala Hans Kelsen yang mengajarkan pada kuat logika hukum yang 

rasional dan prgamatis sehingga UU adalah produk nalar bukan 
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produk etika, karena hukum diciptkan untuk lepas dari gagasan-

gagasan lain di luar hukum. Itulah sebabnya Hans Kalsen 

mengajarkan teori tentang Stufenbaw Theori yang meng-ajarkan 

pada tertib dan sistematik hukum, dimana UU haruslah 

merupakan kesatuan sistemik, dimana undang-undang tertinggi 

menjadi pedoman bagi undang-undang di bawahnya.145 

 

Corak tradisi sistem Civil Law di Indonesia yang sangat ken-

tara dapat dibaca dengan memperkenalkan model hierarki per-

aturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tertib sosial 

dalam kehidupan sehari-hari dalam pengaturan khusus yakni UU 

No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-

undangan yang didalamnya berisi norma-norma hierarki per-

aturan perundang-undangan yang harus dirujuk dalam pranata 

produk hukum di Indonesia. Jika produk hukum tak berpedoman 

dengannya dipastikan tak dapat ditetapkan sebagai hukum yang 

logis dan sistematik dalam tradisi berhukum di Indonesia. 

Dengan ini berarti sama dengan ajaran Hans Kelsen. 

 

Dengan demikian paham positivisme dalam corak hukum 

Indonesia telah nyata mengajarkan bahwa ia telah lama tumbuh 

bersamaan dengan pertumbuhan sejarah sosial di Indonesia. Mi-

salnya sejak era Orde Baru telah diperkenalkan istilah Program 

Legislasi dalam GBHN 1973 yang menempatkan skala prioritas 

pada undang-undang dengan fokus sinkronisasi, harmonisasi 

dan unifikasi produk undang-undang. Bahkan dalam GBHN ter-

akhir tahun 1999-2004 masih dengan tegas menyatakan bahwa 

pembangunan di bidang hukum di Indonesia lebih mengutama-

kan pembentukan undang-undang.  

 

                                                           
145
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Arah pembentukan undang-undang melalui Program Legislasi 

telah ditentukan dalam Tap MPR No.X/MPR/1998 tentang Po-

kok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan 

dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara 

dengan cara menjalankan agenda mewujudkan sistem hukum 

nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu. Fakt-

fakta ini jelas memperlihatkan bahwa pembaruan hukum di 

Indonesia masih dipengaruhi oleh legisme yang termasuk aliran 

positivis-me, yang menyamakan hukum dengan undang-undang 

dan menganggap, bahwa segala perbuatan hukum, termasuk 

pembaharuannya dapat begitu saja dilakukan dengan undang-

undang.146   

 

 Adanya mekanisme uni materi terhadap undang-undang atas 

UUD 1945 di bawah payung otoritas Mahkamah Konstitusi seba-

gai lembaga tersendiri yang dikenal sebagai sistem sentralisasi  

dimana  proses pengujiannnya dinamakan principaliter juga me-

rupakan cermin dari model Civil Law yang dianut dalam sistem 

Indonesia.147  
 

B. Perspektif Tipologi Sistem Common Law 
 

Seiring dengan perjalanan sejarah hukum di Indonesia dapat 

pula dikatakan bahwa corak sistem hukum Indonesia juga 

terpengaruh dengan tradisi hukum Common Law atau Anglo 

Saxon. Hal ini dapat dibuktikan melalui fakta sejarah hukumnya 

yang dapat dilacak sejak dimulainya gerakan Reformasi 1998 

yang hampir seluruh kalangan bersepakat bahwa salah satu titik 

                                                           
146

. L. Tri Setyawan R, 2013, Dominasi Konsep Rasionalitas Positivisme Dalam Ketentuan 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Idris, Dkk (Editor), 2013, Peran 
Hukum dalam Pembangunan Di Indonesia, Kenyataan, Harapan dan Tantangan, 
Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hal, 54-64. 
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. Fatmawati, 2006, Hak Menguji  (Toetsinsrecht) yang  Dimiliki Hakim dalam sistem 
Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, hal, 39-40. 
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lemah sistem politik Orde Baru yang otoriter adalah karena 

bangunan hukum konstitusi dasarnya (UUD 1945) yang buruk.  

 

Moh Mafud MD, misalnya mengatakan beberapa kelemahan 

paling mendasar dari UUD 1945 antara lain: (1) tidak ada 

mekanisme checks and balances; (2) terlalu banyaknya Atribusi 

kewenang-an; (3) adanya pasal-pasal yang multitafsir; (4) terlalu 

percaya pada semangat orang/penyelenggara.148 Karena tidak 

ada solusi lain bahwa gerakan Reformasi sesungguhnya selain 

pemilu di-percepat pada tahun 1999, penghapusan dwi fungsi 

ABRI dan kebebasan berpendapat dan berserikat yang paling 

utama ditopang semangat melakukan amandemen terhadap UUD 

1945. Dengan merubah aneka pasal yang menopang pada 

pemerinta-han otoriter di era Orde Baru. 

 

Itulah sebabnya MPR RI hasil  pemilu 1999-2004 bertugas 

melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dengan lima 

kesepakatan dasar, yaitu: (1) tidak mengubah pembukaan UUD 

1945; (1) tetap mempertahankan negara kesatuan republik 

Indonesia; (3) mempertegas sistem pemerintahan presidensial; 

(4) penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam 

penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal dan (5) perubahan 

dilakukan dengan cara adendum.149   

 

Hasil amanden UUD 1045 ini dapat dilihat betapa corak sistem 

hukum Indonesia kian mendekat pada tradisi Common Law 

terutma sistem ketatanegaraanya yang lebih kuat dipengaruhi 

model struktur ketatanegaraan Amerika Serikat. Misalnya hasil 

amandemen UUD 1945 berhasil membatasi kekuasaan eksekutif 

dan berhasil memperkuat fungsi legislatif dengan membangun 

                                                           
148

 .Moh. Mahfud, 2003, Demokrasi dan Konstitusi Indonesia Studi Tentang Interaksi 
Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta: Rineka Cipta, hal, 147-150. 
149
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Sejarah Hukum 

139 

model cheks and balances di atas pondasi separation of power 

agar tak ada lagi kekuasaan yang memusat di salah satu lembaga 

negara. Selanjutnaya hasil amandemen UUD 1945 juga berhasil 

melucuti kewenangan MPR bukan lagi merupakan lembaga 

tertinggi negara melainkan lembaga tinggi negara yang berarti 

desian ketatanegaraan Indonesia telah mensejajarkan lembaga-

lembaga tinggi negara dalam hubungan horizontal fungsional, 

bukan dalam hubungan struktural vertikal. Lebih dari itu 

amandemen UUD 1945 juga telah memperkenalkan model pe-

milihan presiden dan wakil presiden secara langsung, memper-

kenalkan aneka komisi antara lain Komisi Yudisial dan Komisi 

Pemilihan Umum yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 

ini menunjukkan model inovasi dalam pengawasan pengadilan 

dan penye-lenggaraan pemilu yang mandiri dan bebas intervensi 

pemerin-tah.150 

 

Demikian pula dalam soal pengaturan HAM juga kian lengkap 

diiringi dengan pengaturan tentang kebebasan berpendapat dan 

berserikat yang kian terjamin dan terlindungi. Diperkenalkannya 

pula sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dan sistem 

pemilu yang kian demokratis. 

 

Kelemahan yang paling mendasar adalah ketentuan Pasal 33 

UUD 1945 tentang pengaturan ekonomi yang kian menjauhkan 

dari semangat ekonomi gotong royong dan koperasi, namun 

justru menuju ke arah sistem ekonomi yang kian liberal dan 

paham free fight liberalism dan hal ini membahayakan bagi  

negara-negara miskin termasuk Indonesia.151 
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. Ni’matul Huda, 2008, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta: Rjawali 
Press, hal, 224-225. 
151
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Dr. Agus Riwanto 

140 

Praktik ekonomi dan sistem ketatanegaraan bercorak common 

law terutama yang dipraktikan dalam sistem di Amerika Serikat. 

Karena salah satu ciri sistem hukum, ketatanegaraan dan 

ekonomi USA adalah adanya checks and balances sebagai bagian 

dari kompetisi antar lembaga negara dalam menjalankan tugas-

tugas kenegaraan karena dalam cheks and balances ini terdapat 

konsep kompetisi, selebihnya harus ditopang dengan sistem 

ekonomi liberal yang pro pasar dan tugas negara hanya 

memfasilitasinya juga ditopang oleh pondasi kebebasan berse-

rikat dan berpendapat yang menjelma dalam model politik kom 

petitif.152  

 

Paham liberal dalam UUD 1945 ala Common Law ini telah 

mengilhami praktik ketatanegaraan modern dalam praktiknya 

telah mengantarkan pada sistem politik dan hukum yang 

bercorak identik dengan “Amerikanisasi” dimana nilai-nilai 

hukum dan sistem politik Indonesia telah diilhami oleh sistem 

Amerika. Karena itu pandangan tentang sistem politik dan sistem 

ketatanegaraan Indonesia hari ini sama persis dengan pandang-

an masyarakat Amerika memandang sistem politik dan hukum. 

 

Hal ini didasari pada kenyataanya dalam praktik kehidupan 

politik dan hukum Indonesia akhir-akhir ini yang lebih didasari 

oleh semangat pandangan hidup (way of life) Barat yang identik 

dengan Amerika Serikat antara lain: (1) libertarianisme; (2) 

kapitalisme; (3) sekulerisme;; dan (4) materialisme.153  

 

Itulah yang dapat disaksikan dalam praktik politik terutama 

pemilu pasca diperkenalkan sistem pemilu langsung pada tahun 

                                                           
152

. Nurliah Nurdin, 2009, Rivalitas Kekuasaan Presiden dan Legislatif dalam Sistem 
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2003-2014 telah mengantarkan pada sikap dan pandangan hidup 

rakyat dan elit politik Indonesia menjadi kian pragmatis dengan 

praktik demokrasi liberal berbasis uang yang terjadi adalah 

maraknya money politic menuju masyarakat yang kian materi-

alistik. 

 

Dalam aspek penegakan hukum sesungguhnya praktik ala 

tradisi Common Law ini telah dilegitimasi dalam aneka agenda 

peraturan perundangan, misalnya dalam keten-tuan UU 

No.48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat 

(1) menyatakan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat. Makna dasar dari pasal ini 

sesungguhnya mirip dengan konsep dan praktik hukum dalam 

tradisi Common Law yang menempatkan hakim sebagai pihak 

yang paling punya otoritas untuk menciptakan keadilan berda-

sarkan pada fakta-fakta dan bukti dalam persidangan bukan pada 

bunyi undang-undang.  

 

Dalam ketentuan ini seorang hakim diwajibkan untuk meng-

gali, mengikuti dan mematuhi hukum dan rasa keadilan masya-

rakat yang berarti hakim bukan sekadar corong undang-undang 

seperti dalam tradisi Civil law. Di titik ini dapat dimengerti 

sesungguhnya terdapat konsep dasar yang mengiringi tradisi 

Common Law dalam penegakan sistem hukum di Indonesia. 

 

Dengan ketentuan pasal ini sesungguhnya para hakim adalah 

mereka yang bersikap negarawan yang pandai ber-ijtihad dalam 

menemukan kebenaran berdasarkan rasa kedailan bukan pada 

nalar undang-undang. Itu berarti hakim dalam tradisi Indonesia 

dalam memutus perkara dekat dengan model penemuan hukum 

(rights-vinding) yang bermakna juga bahwa hakim dalam 

memutus perkara berpegang pada undang-undang dan hukum 

lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara gebonnden 
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vrijheid (kebebasan terikat) dan vrije gebogandenheid (keterikat-

an yang bebas). 

 

Secara teknis bagaimana peran hakim dalam sistem hukum 

Indonesia yang mirip dengan Common Law adalah apabila ada 

perkara, hakim melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:154 

 

1. Ia menempatkan perkara dalam proporsi yang sebenarnya; 

2. Kemudian ia melihat pada undang-undang: 

a. Apabila undang-undang  menyebutkannya maka perkara 

diadili menurut undang-undang. 

b. Apabila undang-undang kurang jelas, ia mengadakan penaf-

siran; 

c. Apabila ada ruangan-ruangan kosong, hakim mengadakan 

konstruksi hukum, rechtsverfijning atau argumentum a 

contarario. 

 

Secara lebih rinci ada enam ciri ajaran Rechtsvinding ini:155 

1. Hukum itu terbentuk melalui beberapa cara; 

2. Pertama-tama karena wetgever (pembentuk undang-undang 

yang membuat aturan-aturan umum, hakim harus menerap-

kan undang-undang. 

3. Penerapan undang-undang tidak secara langsung mekanis 

melainkan melalui penafsiran dan karena itu ia sendiri kreatif 

4. Peraturan undang-undang tidak sempurna ketika terjadi 

kekosongan maka harus diisi oleh pengadilan; 

5. Terdapat kebiasaan dan adat yang mengikat yang harus digali 

dan diterapkan untuk menciptakan rasa keadilan. 

6. Perdailan kasasi berfungsi untuk memelihara kesatuan hukum 

dalam pembentukan hukum. 
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Menurut A.Qodri Azizi,156 sistem hukum Indonesia menganut 

lebih dari sekadar Rechtsvinding yang bertanggung jawab dan 

tidak sampai pada Freie Rechtsbewedung atau disebut dengan 

Rechtsvinding-plus atau legal realism-plus. Ungkapan Plus adalah 

penjelasan pertanggungjawaban setiap hakim pada Tuhan Yang 

Maha Esa.  

  

C. Perpektif Sistem Tipologi Sistem Jalan Tengah 

 

Melihat perjalanan panjang sejarah hukum di Indonesia jika 

ditarik ke belakang sejak era Kolonial Belanda sesungguhnya tak 

sepenuhnya Belanda berhasil menyatukan sistem hukum yang 

dianut oleh pribumi asli Indonesia. Kendati ada pemaksaan hu-

kum Belanda dalam bentuk Civil Law yang serba positivistik, 

namun dalam praktiknya rakyat Indonesia masih saja memprak-

tikkan hukum adata dan hukum Islam dalam menyelesaikan 

konflik hukum mereka.  

 

Artinya sejak semula sesungguhnya tak benar-benar ada 

sistem hukum tunggal di negeri ini. Karena itu dapat dipahami 

jika di Indonesia selalu ada praktik hukum berdasarkan hukum 

formal negara dan praktik hukum berdasarkan hukum informal 

yang hidup dan mempola dalam kehidupan sehari-hari rakyat 

Indonesia (adat dan Islam). 

 

Menurut Soetandyo Wigjosubroto, sesunggunya terdapat 

kenyataan bahwa kolonialisasi Eropa atas bangsa Asia dan Afrika 

(termasuk Indonesia) juga diiringi keinginan untuk melakukan 

proses “Eropanisasi” di sini dengan cara melakukan kontrol ketat 

daerah jajahan dan melakukan reformasi menyeluruh atas 

negara jajahan dengan sistem hukum dan keadilan ala nilai-nilai 
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eropa, namun karena butuh biaya yang mahal sekaligus karena 

kesulitan proses resepsi hukum dan nilai eropa dengan pribumi 

akibat perbegaan konfigurasi kultural Eropa dan pribumi, maka 

kolonial gagal menjadikan Asia dan Afrika menjadi bercorak 

Eropa total.157 

 

Corak sistem hukum Indonesia dalam dalam konsep dalam 

praktiknya sulit juga dikatakan mengikuti corak tradisi Civil Law 

dan Common Law, karena dalam kenyataannya sistem hukum 

Indonesia itu mengambil jalan tengah dengan mengakomodasi 

corak Civil Law dan corak Common Law, hal ini dapat dibuktikan 

dengan hadirnya ideologi Pancasila sebagai landasan idil dari 

politik hukum (legal policy) dalam asas-asas pembentukan 

peraturan hukum di Indonesia.  

 

Menurut Moh. Mahfud MD, nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila dan pasal-pasal dalam UUD 1945 ini kelak melahirkan 

istilah negara hukum Pancasila. Karena Pancasila dan UUD 1945 

memuat tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara 

Indonesia. Ia juga mengandung nilai-nilai khas yang bersumber 

dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan 

oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu.158 

Jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih 

dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan nilai 

prismatik yang karenanya dalam konteks hukum disebut hukum 

prismatik. Konsep Prismatik ini diambil dari Riggs yang 

mengidentifikasi pilihan kombinasi atau jalan tengah atas nilai 

sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan.159 
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Hal demikian dapat dilihat melalui pembuktian dalam 

konsepnya, misalnya sistem hukum Pancasila itu bermakna, 

menekankan pada jalan tengah antara individualisme Barat dan 

kolektivisme Timur; dalam konsepsi hukum Indonesia bukan 

negara yang terlalu Rechstaat, namun juga tidak menolak model 

the rule of law; hukum juga dijadikan sebagai alat pembangunan 

masyarakat karena ia adalah cermin dari masyarakat; negara 

Indonesia bukan negara agama, namun juga bukan negara anti 

agama sebaliknya kedua saling melengkapi.160 

 

Dari sini kemudian dapat dilihat dalam konsep dan praktik-

nya sistem hukum Indonesia tidak kuat mengekor Civil Law 

namun juga tidak terlalu dalam mengikuti model Common Law.  

 

Dalam bahasa yang agak berbeda dapat dinyatakan bahwa 

sistem hukum Indonesia bercorak Pancasila yang dekat dengan 

sistem hukum jalan tengah, sebagai cara untuk menciptakan 

jalan khas hukum Indonesia yang berbeda dari dua sistem 

hukum besar di dunia tersebut. Walaupun dapat juga dikatakan 

bahwa sistem ini adalah sistem yang bukan-bukan karena tidak 

ke kiri juga tidak ke kanan. Namun sebagai ciri dari sistem yang 

biasanya dipilih oleh para pendiri bangsa Indonesia harus 

mampu menciptakan sistem sendiri yang berbeda. 
 

D. Praktik Sistem Jalan Tengah dalam Penerapan Hukuman 

Mati161  

 

Polemik pro-kontra pemberian sanksi pidana hukuman mati 

(death penalty) akhir-akhir ini menyeruak ke ruang publik 

seiring dengak sikap pemerintah melalui Jaksa Agung yang telah 
                                                           
160
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melakukan eksekusi terhadap 4 dari 14 terpidana kasus nar-

koba.162   

 

Bagi mereka yang berpandangan pro hukuman mati berpenda-

pat, bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip dasar hak asasi manusia (HAM) berdasarkan putusan 

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara uji mate-

ril terhadap UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang men-

cantumkan sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 

1945. Putusan MK ini dijadikan rujukan (jurisprudensi) dalam 

semua kasus hukum di Indonesia. 

 

Amar putusan MK RI No.2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 

 2007 ini menegaskan Pasal 6 Ayat (2) International Convenant 

on Civil and Political Rights (ICCPR) itu sendiri membolehkan 

masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, 

khusus untuk kejahatan yang paling serius. 

 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menyata-

kan, Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi konvensi 

internasional narkotika dan psikotropika yang telah diratifikasi 

oleh Indonesia dalam bentuk UU Narkotika. Konvensi itu justru 

mengamanatkan kepada negara pesertanya untuk memaksimal-

kan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku kejahatan 

narkotika. Konvensi itu juga mengamanatkan negara peserta un-

tuk mencegah serta memberantas kejahatan-kejahatan narkotika 

yang dinilai sebagai kejahatan sangat serius, terlebih lagi yang 

melibatkan jaringan internasional. 

 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) juga me-

nyatakan, penghapusan pidana mati belum menjadi menjadi 

pandangan moral yang universal dari masyarakat internasional 
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 . Media Indonesia, 30 Juli 2016, hal, 1. 
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meski kecenderungan saat ini menunjukkan bertambahnya nega-

ra yang menghapus pidana mati dari hukum nasionalnya. 

Hukum-hukum internasional seperti ICCPR, Rome Statue of 

Interna-tional Criminal Court, dan deklarasi HAM Eropa, menurut 

MK, masih memungkinkan diterapkannya hukuman mati. Indo-

nesia sebagai negara muslim terbesar di dunia sebagai negara 

anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) telah menandatangi 

Resolusi No.49/1990 Deklarasi Kairo Tentang HAM dalam Islam 

(Declaration on Human Right in Islam) yang ditetapkan di Kairo-

Mesir 5 Agustus 1990. Yang antara lain masih mengakui relevan-

si hukuman mati dalam kasus-kasus hukum khusus. Protokol 

Kairo ini intinya menegaskan bahwa bahwa hak hidup adalah 

karunia dari Tuhan dan harus dilindungi kecuali oleh keputusan 

syariah (pengadilan). 

 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berpenda-

pat Indonesia tidak mengenal penerapan HAM secara mutlak 

melainkan dibatasi oleh hak asasi orang lain dalam hal ini hak 

korban kejahatan dan keluarganya. Sehingga bagi MK eksistensi 

hukumuan mati dimaksudkan untuk menumbuhkan simpati dan 

empati pada korban kejahatan narkotika bukan hanya pada 

pelaku kejahatan. Realitasnya ribuan korban kejahatan narkotika 

telah merana dan mengalami penderitaan yang maha akut. Itu 

semua akibat peredaran narkotika dengan mengunakan jejaring 

nasional dan internasional. Selama ini para pelaku kejahatan 

narkotika (pengedar dan pembuatnya) telah meraup keuntungan 

ekonomi berlimpah. Sebaliknya para korban narkotika, terutama 

pelajar, pemuda dan mahasiswa yang jumlahnya ribuan itu telah 

kehilangan masa depan dan tengah menanti maut akibat kecan-

duan narkotika. 

 

Alangkah tidak adilnya seandainya hukum hanya berpihak 

pada pelaku kejahatan dengan hanya memberikan sanksi huku-

man kurungan dan pemenjaraan yang efek penjeraannya layak 
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dipertanyakan. Apalagi belakangan kita juga menyaksikan di 

Lembaga Pemasyarakatan (LP) sendiri peredaran narkotika juga 

tidak berhenti malah mewabah. Karena itu, penerapan hukuman 

mati ada pelaku kejahatan narkotika adalah setimpal dengan 

perbuatannya. 

 

  Adapun pandangan yang kontra hukuman mati berargu-

mentasi bahwa  menghapuskan hukuman mati di dunia adalah 

kecenderungan peradaban dunia sebagai kelanjutan dari pemiki-

ran Cesare Beccaria dalam bukunya berjudul: On Crimes and 

Punishment (1967). Dalam kaitan ini menarik untuk melihat 

Resolusi PBB No 2857 (1971) dan Resolusi PBB 32/61 (1977) 

yang meng-ambil sikap tegas ke arah penghapusan hukuman 

mati sebagai tujuan universal.  

 

Belakangan ini jumlah negara yang termasuk dalam kategori 

penghapusan hukuman mati sudah mencapai angka 129 dengan 

perincian 88 negara yang menghapus hukuman mati untuk 

semua kejahatan (abolisionist for all crimes), 11 negara 

mengapus hukuman mati untuk kejahatan biasa (abolisionist for 

ordinary crimes only) dan 30 negara yang melakukan morato-

rium hokuman mati (abolitionist in practice). Bandingkan dengan 

jumlah negara yang mempertahankan hukuman mati (retention-

nists) yang berjumlah 68 negara. Statistik ini menunjukkan bah-

wa kecenderungan peradaban dunia sekarang ini adalah meng-

hargai hak untuk hidup di atas hak-hak lain terutama yang ber-

kaitan dengan hukuman mati.  

 

 Sejumlah teori sanksi pidanapun kini telah beralih dari balas 

dendam ke arah rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi ke dalam 

masyarakat. Beberapa ahli berpendapat diantaranya C.A.Baylis 

dalam tulisannya “Immorallity, Crime and Treatment”, dalam 

Philosopical Perspective of Punishment (1968) menyatakan, bah-
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wa yang sesungguhnya dibutuhkan bagi pelanggar hukum adalah 

“pengobatan” (treatment) ketimbang hukuman yang berat. 

  

 Teori bahwa hukuman mati akan dapat memberikan efek jera 

pada pelaku dan masyarakat (Teori Anselm von Feurbach) telah 

terbantahkan. Ternyata sanksi pidana mati tidak bermanfaat. Ha-

sil peneltian di negara bagian di Amerika Serikat yang menerap-

kan hukuman mati ternyata tak dapat menurunkan angka krimi-

nalitas dan cenderung meningkat. Sedang di negara yang tidak 

menerapkan sanksi pidana mati angka kriminalitas tampak biasa 

dan cenderung menurun. 

 
 Polemik pro kontra terhadap hukuman mati dalam konteks 

pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia harus dianggap 

positif karena sebagai bagian dari dinamika masyarakat 

demokratis yang bercirikan pada kebebasan mengemukakan 

aspirasi dan pendapatnya secara bebas sepanjang dilakukan 

secara bertanggung jawab dan berdasar pada argumentasi yang 

rasional dan tidak dilakukan dengan pemaksaan apalagi 

kekerasan. 

 

  Pemerintah perlu mengambil jalan tengah untuk mengakhiri 

polemik ini agar segera mendesain pembaruan pemberian sanksi 

pidana dengan mendialogkan atas dua pandangan berbeda ini. 

Cara paling elegan adalah melakukan revisi Pasal 10 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan mengatur mode-

rasi hukuman mati dengan mengubahnya menjadi hukuman 

seumur hidup atau 20 tahun penjara. Syaratnya, terpidana me-

nunjukkan kelakuan baik selama di penjara. Namun perlu 

diperjelas secara definitif pengertian kelakuan baik bagi terpi-

dana mati untuk untuk menjamin kepastian hukum dan prinsip 

prudensial. Tentu saja diperlukan pengawasan ketat oleh 

petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP)  untuk mencatat dan 

menilai kelakukan baik terpidana dan diperlukan hakim dan 
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jaksa pengawas sewaktu-waktu dapat pula mengawasi ketat 

terpidana. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi bias kepentingan 

dalam tolak ukur kelakukan baik terpidana.  

 

  Sesungguhnya jika dibaca secara cermat draf revisi KUHP 

yang diusulkan pemerintah telah mengarah ke jalan tengah 

untuk menyudahi polemik ini. Misalnya dalam draf Pasal 102 

ayat (1) menyatakan, pelaksanaan pidana mati dapat ditunda 

dengan masa percobaan selama 10 tahun, jika: a) reaksi 

masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; b) terpidana 

menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; 

c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak 

terlalu penting; dan d) ada alasan yang meringankan. 

 

   Selanjutnya, ayat (2), jika terpidana selama masa percobaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan 

perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi 

pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun 

dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan HAM. Lalu, ayat (3), jika 

terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji 

serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat 

dilaksanakan atas perintah jaksa agung. Tentu saja moderasi 

hukuman mati ini perlu terlebih dahulu terpidana menanti grasi 

dari presiden sebagai manifestasi dari prinsip konstitutional 

dalam mengubah hukuman mati. 

 

    Prinsip dasar jalan tengah atau memoderasi hukuman mati 

tidak dimaksudkan untuk mentoleransi kejahatan yang luar 

biasa, melainkan upaya negara untuk selalu mengedepankan 

asas praduga bahwa sikap batin penjahat dapat mengalami 

perubahan sewaktu-waktu sehingga memungkinkan negara 

untuk mengubah hukuman dari mati ke hukuman lain.  
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E. Perspektif Tipologi Sistem Pluralisme 

 

Sejarah hukum Indonesia teramat sulit melepaskan diri dari 

kuatnya pengaruh hukum Islam di dalam sistem hukumnya, 

karena selain mayoritas berpenduduknya muslim, juga karena 

hukum Islam memiliki ciri yang mirip dengan tradisi hukum adat 

di Indonesia. 

 

Itulah mengapa hukum Islam telah diterima oleh bangsa 

Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia. Yang pasti 

Islam datang sekaligus hukum Islam telah diikuti dan dilaksana-

kan oleh pemeluknya di Indonesia karena dianggap sebagai 

hukum sakral yang bersumber dari wahyu Tuhan dan dipatuhi 

karena diyakini sebagai inti dari ajaran agama Islam itu sendiri. 

 

Hukum Islam diakui kekuatan dan wibawanya oleh hukum 

nasional dan diberi status sebagai hukum nasional. Sebab norma 

hukum Islam dianggap dapat berfungsi sebagai penyaring bahan-

bahan hukum nasional Indonesia. 

 

Dalam sejarahnya perdebatan mengenai bagaimana peran 

hukum agama dalam sistem hukum di Indonesia melahirkan ra-

gam corak pemikiran teoritik yang semuanya mengilhami betapa 

antara hukum agama dan negara Indonesia merupakan entitas 

yang saling mengisi. Paling tidak terdapat tiga teori perdebatan 

relasi antara hukum agama terutama Islam dengan negara 

Indonesia. 

Para teoritisi politik Islam merumuskan beberapa teori 

tentang hubungan agama dan negara dalam 3 (tiga) kelompok 

besar:163 

 
                                                           
163

. Marzuki Wahid dan Rumadi, 2001,  Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik 
Hukum Islam Di Indonesia, Yogjakarta: LkiS, hal, 24-28. 
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1. Paradigma integralistik (Unified Paradigm); dalam paradigma 

ini meyakini antara agama da nega menyatu (integrated). 

Wilayah agama meliputi politi atau negara. Negara merupakan 

lembaga politik dan keagamnaan sekaligus. Maka kepala nega-

ra adalah pemegang adalah pemegang kekuasaan agama dan 

kekuasaan politik. Pemwerintah diselenggarakan atas dasar 

“kedaulatan Tuhan” (divine sovereignty). 

 

2. Paradigma Simbiotik (Symbiotic Paradigm): dalam padangan 

ini agama dan negara hanya berhubungan secara simbiotik 

atau hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal 

ini agama memerlukan negara karena dengan negara, agama 

dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan aga-

ma, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam 

bimbingan etika dan moral spiritual. 

 
3. Paradigma Sekularistik (Securalistic Paradigm):  Paradigma ini 

menolak kedua paradigma di atas. Sebagai gantinya sekularis-

tik mengajukan pemisahan (disparitas) agama atas negara dan 

pemisahan negara atas agama. Pandanagn ini menolak penda-

saran negara pada agama atau menolak diterminasi agama 

pada bentuk tertentu dari negara.  

 

Sistem hukum Indonesia yang lebih akomodasif pada hukum 

Islam ini dapat dilihat dari produk legislasi Peraturan Perun-

dang-undangan bercorak dan bersumber dari tradisi dan asas-

asas hukum islam antara lain: 

 

1. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  

2. UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  

3. Inpres No. 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam: 

Buku I Hukum Perkawinan; Buku II Hukum Kewarisan; dan 

Buku III Hukum Perwakafan 

4. UU No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 
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5. UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat 

6. UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistime-

waan DI Aceh 

7. UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi DI 

Aceh sebagai Provinsi NAD 

8. UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

9. Diakomodasinya Peraturan Daerah bernuansa Syariah 
 

F. Pemikiran Menyikapi Perda Syariah164 
 

Publik dikejutkan oleh sikap pemerintah pusat yang mendere-

gulasi (membatalkan) 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang 

mengganggu investasi, retribusi, pelayanan birokrasi  dan 

masalah perijinan.165 Bukan tidak mungkin Perda bernuansa 

Syariah juga akan di deregulasi pemerintah pusat. Bagaimana 

menyikapi hadirnya Perda Syariah ini di era politik otonomi 

daerah (Otda) dari aspek hukum tata negara.  

 

Disain politik legislasi (pembuatan undang-undang) dalam sis-

tem ketatanegaraan kita terlanjur diklaim menganut sistem sen-

tralistis (legal centralism). Sehingga produk hukumnya bersifat 

sentralistis pula. Artinya pemerintah pusat adalah produsen 

hukum tunggal yang sah dan resmi dari negara. Sedangkan 

produk hukum lain dianggap tak benar dan tak layak dioperasio-

nalkan. Soetandyo Wigjosoebroto (1994), mencatat bagaimana 

perilaku pemerintah pusat pada paruh era 1950-an yang  mem-

bonsai dan mengkebiri hukum adat dan lembaga-lembaga adat 

yang hidup dalam masyarakat daerah. 
                                                           
164

 . Bagian ini merupakan pemikiran penulis, Agus Riwanto, 2016, Mensikapi Perda 
Syariah, Suara Merdeka, 19 Juli 2016, hal, 5. 
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/menyikapi-perda-syariah/. Diakses pada 
tanggal 1 Oktober 2016. 
165

. 
http://nasional.kompas.com/read/2016/06/13/17215521/jokowi.3.143.perda.bermasala
h.telah.dibatalkan 
 

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/menyikapi-perda-syariah/
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Corak desain sistem legislasi ini masih menjadi ideologi dalam 

hukum kita yang nyaris tanpa koreksi yang semestinya. Corak ini 

telah dianggap matang dan mapan sekaligus menjadi keyakinan 

dalam kurikulum pendidikan hukum. Padahal seiring dengan 

perkembangan politik dan dinamika masyarakat dengan aneka 

tuntutan bagi perwujudan keadilan, ketertiban sosial dan keten-

traman publik, terutama berkaitan dengan politik otonomi dae-

rah  melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae-

rah. Seharusnyah merubah lokus kekuasaan dari pusat ke dae-

rah. Maka  perbincangan tentang Otda tak lagi hanya berkutat 

pada soal otonomi ekonomi, politik dan budaya, akan tetapi juga 

otonomi di bidang hukum. 

 

Hanna Petersen (1985)166 dalam bukunya Legal Polycentricity: 

Consequences of Pluralism of Law mengingatkan sistem Otda 

justru meniscayakan sistem hukum yang bersifat polisentrisitas 

(legal polycentricity), yakni sistem hukum yang memberi ruang  

pada daerah untuk memproduk hukum seluas-luasnya. Pola ini 

akan dapat menumbuhkan kreatifitas masyarakat daerah dalam 

menggali nilai-nilai kearifan lokal dan hukum adat. Guna mene-

mukan panduan moral dan spirit nilai keadilan bagi masyarakat 

daerah.   

 

Tujuan polisentrisitas hukum ini untuk pengembangan sistem 

hukum yang menempatkan peraturan perundang-undangan 

sebagai refleksi, keinginan dan perasaan masyarakat. Asumsi ini 

didasarkan pada pemikiran, bahwa hukum adalah sesuatu yang 

hidup dalam masyarakat, dan bila hukum bukan sesuatu yang 

hidup dalam urat nadi masyarakat, maka dipastikan hukum itu 

akan mati. 

 

                                                           
166

 . Hanna Petersen (1995), Legal Polycentricity: Consequences of Pluralism of Law. 
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Ide dan gagasan polisentrisitas ini tengah menemukan mo-

mentumnya di negeri ini saat  konsep Otda belum selesai di 

bumikan dalam sistem politik di Indonesia. Oleh karenanya ada-

nya fenomena kreatif masyarakat daerah melalui DPRD dan Pe-

merintah Daerah (Pemda) merancang aneka Perda yang bernu-

ansa Syariah di beberapa daerah,  sepanjang Perda tersebut di-

jadikan rujukan keadilan di daerah ini,  benar-benar berasal dari 

refleksi dan perasaan khusus dari masyarakat daerah setempat. 

Bukan kehendak dari segelintir golongan dan kelompok elit dae-

rah, tidak perlu dirisaukan, apalagi dicurigai hendak mendirikan 

negara Islam. Bahkan kehadiran Perda Syariah merupakan kenis-

cayaan. Karena merupakan implikasi positif dari politik Otda 

yang pasti melahirkan sistem pluralisme hukum di Indonesia. 

 

  Bukankah sepanjang sejarahnya Indonesia adalah negara 

yang pernah menganut sistem hukum yang plural, yakni hukum 

Islam, Adat dan Barat sebelum dilakukan unifikasi. Menurut 

Arskal Salim (2003), unifikasi sistem hukum di negara kita seja-

uh ini dilakukan dalam rangka melakukan integrasi politik nega-

ra dengan keyakinan, bahwa pluralisme sistem hukum secara 

serampangan, justru akan mengarah pada konflik. Perbedaan ke-

mudian dipersepsi sama dengan konflik. Karena itu tidak boleh 

diijinkan. Untuk mencegah konflik, harus diadakan unifikasi sis-

tem hukum bagi semua warga negara.  

 

Unifikasi sistem hukum kemudian dilihat sebagai satu satunya 

metode untuk melayani masyarakat yang pluralistik di Indonesia. 

Mengingat hukum adat dan hukum Islam akan mengakibatkan 

pluralisme hukum, dan karenannya tidak sejalan dengan unifika-

si sistem hukum. Maka kemudian eksistensi hukum Islam dan 

Adat dalam sistem hukum nasional harus dibonsai. Bila kini 

terjadi perdebatan dan pergolakan wacana dalam soal Perda 

Syariah lebih terletak pada wilayah kerelaan dan kedewasaan 
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politik pemerintah pusat dan para elit politik di negeri ini untuk 

menerima kenyataan ini. 

 

 Di titik ini diperlukan terlebih dialog intensif dan kesepakatan 

politik hukum (legal policy) antara pemerintah pusat dan peme-

rintah daerah dalam mensikapi kenisyaan lahirnya Perda Sya-

riah, bukan menunjukkan arogansi dan otoriter secara seram-

pangan untuk membatalkan Perda Syariah. Paling tidak dalam 

dua hal:   

 

Pertama, perlu ditegaskan hadirnya aneka produk Perda 

Syariah harus dalam bingkai menjaga keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) yang dilhami oleh hukum dasar (state 

norm), yakni cita-cita luhur UUD 1945 pascaamandemen untuk 

mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadaban publik. 

 

Kedua, pelaksanaan Perda Syariah di berbagai daerah  perlu 

menuntaskan riak-riak persoalan yang bertautan dengan masa-

lah pluralitas masyarakat. Dengan keyakinan dasar Otda identik 

dengan kemajemukan masyarakat yang meniscayakan pluralitas: 

budaya, etnis, agama dan sumber-sumber norma hukum. Ke 

depan diperlukan disain politik hukum (legal policy) kreatif 

untuk bersinergi secara damai terhadap realitas empiris atas 

politik Otda tersebut. 

 

Menurut Ratno Lukito, ketiga sistem (Islam, adat dan Barat) 

merupakan bakan baku pembentukan hukum di Indonesia, yang 

dalam prosesnya ajaran-ajaran tradisi ini digunakan untuk men-

ciptakan tradisi hukum yang baru dan berbeda dengan negara-

negara lain di dunia.167  

 

                                                           
167

 . Ratno Lukito, 2008, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler...., Ibid., hal, 28. 
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Adanya realitas tiga sistem ini maka Indonesia menganut 

negara berpluralisme hukum. Yakni berlakunya sebuah sistem 

dimana unsur-unsur hukumnya berasal dari sumber yang berbe-

da dan diakui oleh sistem hukum negara serta dapat diterapkan 

pada masyarakat. Bahkan dalm pengertian antroplogis dapat di-

artikan lebih dari kergamanan hukum yang diakui secara formal 

oleh sistem hukum resmi. Pengertiannya mencakup kenyataan 

keanekaragaman perilaku normatif yang memiliki sejarah per-

kembangan dan akar kebudayaan sendiri,  

 

tanpa harus ada pengakuan negara.168  

 

Adanya hukum resmi negara dan hukum tak resmi negara dan 

adanya hukum pribumi dan transpalansi hukum (legal trans-

palants) yang dilakukan karena paksaan kolonial Belanda yang 

bercorak Eropa karena pencacahan hingga yang terjadi akibat 

dari kesukarelaan akibat dari evolusi hukum dan globalisasi. 169  

Adanya kecenderungan pluralisme hukum ini selalu memun-

culkan interaksi, asimilisi dan penggabungan hukum sebagai cara 

berhukum di Indonesia di era modern. 

 

Dari penggambaran di atas dapat dipahami, bahwa sistem 

hukum yang dianut di Indonesia secara teoritik dengan melihat 

konsep-konsep hukumnya dekat dengan corak Common Law, 

namun fakta dalam praktik kenegaraannya lebih kuat watak 

pada pengaruh Civil Law dan dalam praktik sosial masyarakat-

                                                           
168

 . Ade Saptomo, 2016, Penyelesaian sengketa Tanah Berjenjang Naik Bertangga Turun 
dalam Mastyarakat Minangkabau (sebuah Penelitian Antriopologi Huum Dengan 
Perspektif Sociao-Legal),  dalam Tutut Ferdiana Mahita Paksi (edts), 2016, Penelitain 
Hukum Interdipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal, Yogjakarta, Thafa Media, hal, 
33. 
169

. Lihat gagasan ini melalui karya: Soetandyo Wigjosoebroto, 2007, Hukum dalam 
Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi 
Hukum, Malang: Bayumedia, hal, hal, 97114. 
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nya masih mengakui bahkan mentaati pada hukum Adat dan 

hukum Islam yang mencerminkan praktik pluralisme hukum.*  
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