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Aliran 
Sosiologi 
Hukum 

• Aliran positif: membicarakan kejadian 
atau fakta dari luar yang dapat diamati  

• Aliran normatif: tidak hanya melihat fakta 
yang dapat diamati, melainkan pula 
memandang hukum sebagai institusi nilai 
(ada tujuan, maksud, nilai, dst-nya)  



Dua Paradigma  
Struktural-Fungsional vs. 

Struktural-Konflik

• Dua paham paradigmatik yang di satu pihak menyatakan 
bahwa adanya stratifikasi dalam struktur kehidupan 
kolektif manusia itu merupakan hal yang wajar, demi 
eksistensi fungsional kehidupan itu sendiri (struktural 
fungsional) dan di lain pihak paham lawannya yang 
berkata sebaliknya (struktural konflik) 

• Struktural Fungsional: Menafsirkan masyarakat 
sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang 
saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan 
masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari 
elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, 
tradisi dan institusi.

• Struktural Konflik: Suatu proses sosial antara dua 
orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu 
pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan 
menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Struktur_sosial&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Norma_%28sosiologi%29
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konvensi_%28norma%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Institusi


Struktur, Strata 
dan Stratifikasi

• Struktur: Rancang bangun organisasi 
kehidupan bermasyarakat, yang 
apabila dicermati secara lebih analitik-
anatomik akan terlihat adanya 
komponen-komponen terdiferensiasi

• Strata: Diferensiasi atas dasar status-
statusnya seperti itu telah 
menempatkan peran-peran dalam 
suatu susunan hierarki posisi, ada 
yang tinggi dan ada yang rendah

• Stratifikasi: Secara konseptual 
menjadikan struktur kehidupan ini 
mengalami [proses] stratifikasi dan 
menjadi terstratifikasi



Kasta, Kelas, 
dan 

Diskriminasi

• Kasta: tradisi yang sangat otoritatif, menghasilkan lapis-
lapis, memperbedakan mana yang tinggi dan mana yang 
rendah itu, ditegaskan secara final berdasarkan kodrat 
kelahiran atau garis keturunan sang individu yang 
bersangkutan itu





• Kelas: Modern-Kapitalistik 
 Ciri pembeda: (a) macam pekerjaan yang dipegang dalam 

masyarakat, (b) tingkat kekayaan dan pendapatan, dan (c) 
tingkat pendidikan alias tingkat keterpelajaran seseorang. 



Stratifikasi dalam Struktur 
• Apakah diferensiasi peran itu mesti berkonsekuensi ke terjadinya 

diferensiasi yang menghasilkan kasta-kasta yang permanen atau 
kelas-kelas yang semi permanen?

• .... Memerlukan hadirnya elit-elit yang bersedia mengemban tugas-
tugas sosial-politik atau tugas-tugas sosial-ekonomi yang lebih 
berat, dengan keahlian yang lebih tinggi, memberikan imbalan, 
materiil dan immateriil itu kepada para elit tersebut [teori fungsional]
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• Kelangkaan sumberdaya -- yang materiil ataupun yang immateriil 
(seperti misalnya jabatan kekuasaan) – itulah yang pertama-tama 
harus dipahami sebagai variabel penyebab terbentuknya strata sosial.

• Di masyarakat feodal atau patrimonial, distribusi itu berlangsung lewat 
askripsi (cara memperoleh kedudukan bukan karena prestasi) yang 
berlaku final, berdasarkan tradisi yang berlaku, yang menghasilkan 
kasta-kasta yang ketat. 

• Di masyarakat urban-industrial, distribusi berlangsung lewat 
persaingan bebas, melalui mekanisme pasar yang selalu terbuka 
untuk dapat diikuti oleh siapapun setiap saat.



Stratifikasi Sebagai 
Masalah Hukum

• aturan hukum undang-undang 
yang mencoba meniadakan 
stratifikasi sosial, berikut 
perlakuan-perlakuan 
diskriminatif yang terbit sebagai 
konsekuensinya yang logis 
tidak kunjung berhasil

• ..... everybody is equal before 
the law 

• Stratifikasi sosial dalam 
kehidupan industrial yang 
kapitalistik telah terbukti 
berhubungan erat dengan 
variabel kekayaan dan 
pendapatan finansial



Stratifikasi 
Sosial dan Asas 

Kesetaraan 
dalam Doktrin 

Hukum

• Stratifikasi sosial dan diskriminasi antar-kelas yang bertahan 
sebagai fakta sosial - / - mencemaskan mereka yang miskin, tak 
berpendidikan, dan tak banyak memiliki kekuatan untuk berperan 
serta dalam percaturan politik dan hukum guna mengubah 
nasibnya

• Perspektif teori aliran kritis dalam ilmu hukum: hukum perundang-
undangan itu tidak sekali-kali beroperasi di ruang hampa ataupun 
di ruang yang ideal



• Hukum yang cenderung bercorak tiranik seperti itupun secara 
teknis, menjadi amat eksploitatif, dan akan amat disfungsional bagi 
kehidupan kelas bawah yang lemah, yang pada gilirannya juga 
akan mengganggu seluruh sistem kehidupan



Kebijakan Hukum Mengatasi  
Masalah Stratifikasi Sosial

• tidak mudahnya memberantas praktik stratifikasi selama eksistensi 
strata dan proses stratifikasi dalam suatu organisasi kehidupan 
benar-benar secara aktual mempunyai fungsi guna melestarikan 
eksistensi masyarakat manusia

• ..... sejauh-jauhnya hukum itu hanya akan dapat bertindak secara 
terbatas.

LANGKAH
• Pertama adalah langkah yang ditempuh dalam proses-proses 

legislatif, “….hukum perundang-undangan sosial”
• Kedua adalah langkah yang ditempuh dalam proses-proses 

yudisial “…. bantuan hukum struktural...”


