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Studi Kasus: 
Asas-asas umum 

pemerintahan yang baik 
(AAUPB)

METODE PENELITIAN APA YANG ANDA GUNAKAN ?  

1. Bagaimana pengaturan AAUPB dalam peraturan perundang-undangan? 
2. Apa konsep AAUPB dan perkembangannya dalam doktrin dan 

yurisprudensi putusan hakim di peradilan?
3. Bagaimana AAUPB dalam penerapan hukumnya (atau dalam prakteknya)? 
4. Mengapa AAUPB seringkali tidak dipatuhi oleh pejabat atau institusi 

negara? Mengapa korupsi terus terjadi dalam birokrasi Indonesia, apakah 
berkaitan dengan penegakan hukum atau hukum AAUPB yang lemah? 

5. Bagaimana penegakan hukum bisa diupayakan efektif melawan korupsi 
dan penyalahgunaan jabatan? 



William Herschel

Musisi profesional dan komposer, dan belajar 
sendiri matematika dan kerajinan memoles 
cermin besar. 

Memungkinkan dia untuk mencari bintang-
bintang yang lebih sistematis dari sezamannya

INOVASI



Studi Sosio-Legal: Konsep

• Apa itu studi sosio-legal?
• Apa itu elemen sosio-legal? 
• Apa itu ‘sosio’ dalam studi sosio-legal? 

Apakah ada limit/batas soal ‘sosio’ dalam 
studi sosio-legal? 

• Apa itu ‘legal’ dalam studi sosio-legal? 



Sosio-Legal Bukan Penelitian Hukum? 

• “… sosio legal memandang hukum dari luar 
sebagai gejala sosial semata-mata dan 
mengaitkannya dengan masalah-masalah 
sosial.” 

• “Hasil yang hendak dicapai oleh penelitian 
hukum bukan mencari jawaban atas 
efektifitas suatu hukum, pengaruh faktor-
faktor non hukum terhadap peraturan hukum. 
…. Penelitian hukum, hasil yang hendak 
dicapai adalah memberikan preskripsi 
mengenai apa yang seyogyanya.”

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki



Socio-Legal as an Interdiciplinary Approach

• Interdisciplinary in nature 

• Integrating aspects of disciplinary perspectives, law 
and social science, into a single approach

• Ultimately to combine knowledge, skills, and forms of 
research experience from two (or several) disciplines 
in an attempt to transcend some of the theoretical 
and methodological limitations of the disciplines in 
question and create a basis for developing a new 
form of analysis (Banakar and Travers 2005: 5)

• Legal analysis is important, but not aimed merely an 
attempt at developing legal doctrine. 

• “Produce new forms of knowledge in its engagements 
with direct disciplines” (Moran 2002: 16).



Sosio-Legal sebagai 
“Konsep Payung" 

Memayungi segala pendekatan terhadap 
hukum, proses hukum, maupun sistem 
hukum (kombinasi atas studi norma + 
nomos, tak dipisahkan)

Identifikasi yang dilakukan dalam kajian 
sosio-legal tidak sebatas teks, melainkan 
pula pendalaman terhadap konteks, 
yang mencakup segala proses, misal 
sedari ‘law making’ hingga 
‘implementation of law’. 



HUKUM

NORMA 
(pattern for behaviour)

NOMOS 
(pattern of behaviour)

NORMA HUKUM 
POSITIF 

(ius constitutum)

NORMA HUKUM 
METAYURIDIS 

(ius constituendum)

PERILAKU HASIL 
INTERAKSI 
SUBYEKTIF 

POLA PERILAKU 
DALAM MASYARAKAT

Obyek Kajian Natural 
(Jurisprudence)  

Hukum = Asas Keadilan 
Universal 

Obyek Kajian Positive 
Jurisprudence 

Hukum = Peraturan 
Perundang-undangan 

Obyek Kajian Sosiologi 
Hukum, Antropologi Hukum, 

Budaya Hukum 
Hukum = Kebiasaan/Adat 

Obyek Kajian Ilmuwan Sosial 
Interaksionisme Simbolik 

Hukum = Hasil Interpretasi 
para Subyek Tertentu





Perspektif Keilmuan Sosial terhadap Hukum

Kelompok disiplin-disiplin yang mengaplikasikan perspektif keilmuan 
sosial terhadap studi hukum, termasuk diantaranya sosiologi hukum, 
antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu 
politik peradilan, dan ilmu perbandingan (Tamanaha 1997: 2) 



Interdisiplinnya Sosio-Legal 

Banakar dan Travers (2005: ix): “…banyak 
peneliti-peneliti sosio-legal berargumentasi 
bahwa penelitian tidak memerlukan metode 
secara khusus disamping metode-metode yang 
telah digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. 

Hukum dipahami sebatas sebuah institusi sosial, 
sebagaimana sama dengan agama, kedokteran, 
atau pendidikan, dan dapat dipelajari dengan 
menggunakan metode dan teknik yang sama.” 



Apakah studi ‘yuridis normatif’ tak diperlukan? 

“…penelitian sosio-legal senantiasa 
mengupas dan menuntaskan 
terlebih dahulu soal kerangka 
normatif suatu masalah, karena 
praktis untuk memahami situasi 
kompleksnya maka studi normatif 
dilakukan terlebih dahulu, 
sehingga untuk kemudian dibongkar 
habis sisi lain dari teks-teks, norma, 
dan kerja- kerja doktrinal hukum.” 

(Bedner et all (ed.) 2012: vi)



Sosio-Legal 
dalam Prakteknya 

di Indonesia 



Studi Sosio-Legal: 
Profesionalisme? 

• Apakah studi sosio-legal relevan bagi 
pembuat kebijakan, kaum profesi lawyer, 
hakim, jaksa, polisi, birokrat? 

• Apakah putusan peradilan perlu mengadopsi 
pendekatan sosio-legal? 

• Apakah mungkin untuk mengakses keadilan 
dari hukum dalam arti apa yang dituliskan (as 
text or norm, atau  ‘black letter law’)? 



Apakah ada DAMPAK NORMATIF akibat perkembangan? 





Apakah Penelitian Sosio-Legal sama 
dengan Penelitian Hukum Yuridis Empiris? 
Apakah harus melakukan studi lapangan?  

“empirical studies of law”



(alm.) Prof. 
Arief 

Sidharta

“.... realitas sosial yang empiris ini adalah 
realitas yang kaya dengan nilai-nilai normatif. 
Karena itu, meskipun obyek telaahnya adalah 
tata hukum positif, menurutnya, agar produknya 
selalu kontekstual dan mendekati keadilan, 
maka dalam pengembanannya Ilmu Hukum 
harus melibatkan Sosiologi Hukum, Sejarah 
Hukum, dan Filsafat Hukum.”

“…. penelitian hukum normatif itu harus 
menyandarkan fakta dan nilai, sehingga 
penelitian hukum normatif yang tepat itu adalah 
apa yang dikenal dengan sosio-legal. 
Ini artinya, penelitian hukum normatif = 
penelitian sosio-legal..!" 



METODE PENELITIAN HUKUM: 

PEMETAAN, 
PERKEMBANGAN, 
DAN DINAMIKANYA 

DI INDONESIA 

Pertama, pemaknaan metode penelitian hukum masih sangat beragam, baik 
dari perspektif memandang ilmu hukum itu sendiri, penjelasan fungsi metode 
penelitian hukum, hingga menghubungkan kebutuhan lulusan dengan metodenya. 

Kedua, karakter dan metode penelitian hukum di suatu kampus tertentu, kerap 
mendapati stigma. Misalnya, stigma studi 'sosial' atau 'empiris' dalam hukum (FH 
Undip/FH Unibraw), etc., tidaklah benar. 

Ketiga,  perselisihan Metode Penelitian Normatif dan Metode Penelitian Empiris, di 
satu sisi masih bertahan di sejumlah kampus, namun telah ada sejumlah pemikir 
atau dosen yang meyakini keduanya bukanlah hal yang tepat untuk 
diperselisihkan.



Tantangan Sosio-Legal 
bagi Pendidikan Hukum



at Law Schools

• Mengapa studi sosio-legal tidak begitu 
populer dan bahkan ditolak ajarannya 
di sejumlah fakultas-fakultas hukum? 

• Bagaimana fakultas hukum di 
Indonesia telah mengadopsi studi 
sosio-legal?

• Sejauh mana studi sosio-legal dapat 
secara signifikan berkontribusi dalam 
mengembangkankan pendidikan 
hukum di level pendidikan tinggi?





Adriaan Bedner (2013)
Legal education 
in Indonesia is 
at crossroads

“.... Alasan-alasannya tak terbatas semata 
‘konservatisme’  para pengajar hukum di 
Indonesia, tetapi mereka juga bohong 
terhadap masalah fundamental dengan 
substansi dan hakikat hukum 
Indonesia.”

“Pembatasan secara ekstrem itu terkait 
sumber-sumber hukum yang digunakan, 
tujuan mengajar untuk memurnikan yang 
cenderung mensterilkan, begitu juga 
pendekatan teoritis, sesungguhnya sama 
sekali tak mengembangkan tantangan 
baik secara akademis, pula tak 
bermanfaat bagi praktisi hukum”



Sosio-Legal: Tantangan dari de lege lata ke lege feranda?

1. keterbatasan sumber hukum untuk penelitian hukum teks itu sendiri
2. hukum terkait dengan konteks sosial dan politiknya
3. menguatnya keinginan untuk menggapai [atau mendekatkan] rasa 

keadilan yang lebih substantif 
4. konteks perkembangan dan situasi masyarakat yang dinamis 
5. sejauh mana akademisi bisa mengembangkan kombinasi metode-metode 

penelitiannya untuk mengembangkan inovasi keilmuan hukumnya



Metode Penelitian Sosio-Legal

 Visi dan Agenda
Konteks Hukum dan Perubahan
Kompetisi ekonomi internasional; perubahan 
teknologi yang sangat cepat, kondisi lingkungan 
yang kian rusak, mobilitas geografi yang kian 
membesar, perkembangan dalam kapitalisme 
modern, perluasan rasionalitas instrumental 
serta pertumbuhan populasi (Tamanaha 2008) 

Agenda 
1. disain hukum dan kelembagaan
2. analisis atas bekerjanya institusi-institusi 

hukum; 
3. dampak sosial - ‘perubahan sosial dalam 

karakter hukum itu sendiri’ (Kagan 1995) 



Studi Kasus: 
Mafia Peradilan dan Pembaruan Institusi 
Kekuasaan Kehakiman 
Dalam sejarah kekuasaan yudisial, mafia peradilan di Indonesia sudah 
mengakar. Hal ini lazim dan tumbuh subur dalam situasi negara yang 
dipegang kekuasaan otoritarian. Suap dan politik dagang sapi dalam 
mengontrol putusan-putusan hakim begitu mudah di-lafaldz-kan oleh tidak 
saja pengemban hukum profesional, seperti hakim, pengacara, atau jaksa di 
ruang sidang, tetapi juga tukang parkir atau pedagang kaki lima di halaman 
gedung-gedung pengadilan!

Alih-alih untuk memberantas mafia peradilan, kini ”gerak mafia” mungkin lebih 
leluasa bekerja di pucuk kekuasaan yudisial karena stagnasi regenerasi 
hakim agung. Kegagalan menangkap relevansi konteks politik hukum 
kekuasaan yudisial di tubuh MA sama halnya revisi UU MA tidak akan 
berdampak besar bagi penataan yang lebih substantif untuk transformasi 
kemandirian kekuasaan kehakiman. Sebaliknya, justru memberi peluang 
mafia untuk terus bermanuver di lingkungan peradilan Indonesia.



Analisis Politik-Ekonomi Hukum? 







Metode + Teori 
sebagai Seni, Pilihan, dan Akurasi

1. Tergantung dari pertanyaan penelitian
2. Menggunakan metode yang bisa dibenarkan secara ilmiah 

untuk menghasilkan jawaban yang meyakinkan
3. Metode hukum, metode ilmu sosial, untuk mengembangkan 

dan menawarkan kebaruan, teori, untuk kontribusi keilmuan 
hukum  



Publikasi Sosio-Legal 
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