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Poin diskusi
• Paradigma, Pendekatan, dan Teori-Teori dalam Analisis Sosial 
• Analisis Sosial untuk Memahami Bekerjanya Hukum
• Analisis Sosial untuk Penopang Pergerakan (studi kasus 

konflik Agraria) 



Kasus Salim 
Kancil 

Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya 
kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap 

Salim Kancil di Lumajang?  

Siapa yang melakukan pelanggaran HAM 



Analisis kasus

Apakah kasus Salim Kancil merupakan kasus individual/
personal, sekelompok orang, ataukah memiliki dimensi 
struktural?  

“Struktural” - ada keterlibatan institusi penyelenggara 
negara, baik secara langsung (by commission) atau 
tidak langsung (abai, pembiaran, by ommission)  



Social analysis:  
Conceptual framework

• Structural v cultural 
• Poverty v impoverishment  
• Oligarchy v. world system 
• Normative state law v. social order (plural legal system) 
• Legal justice v. social justice 
• The emergence of ‘market friendly  human rights paradigm’ 
• Technologies and rationalities in mystifying power 

asymmetry
• Socialist tradition, class analysis, and social change 
• etc.  



Analisis Sosial

• Analisis sosial digunakan untuk memberi gambaran lengkap tentang 
situasi sosial dengan menggali hubungan historis dan strukturalnya

• Analisis sosial membedakan dimensi obyektif realitas sosial dari 
dimensi subyektifnya. Dimensi obyektif realitas sosial adalah 
berbagai organisasi, pola-pola perilaku, dan lembaga yang memuat 
ungkapan-ungkapan struktural secara eksternal. Dimensi subyektif 
realitas sosial menyangkut kesadaran, nilai, dan ideologi-ideologi 
(Peter Henriot & Joe Holland, 1991 : 1).



• Analisis sosial diawali dengan pembongkaran prasangka kesadaran subjektif 
kita sendiri, mengkritik asumsi-asumsi dasarnya, dan menggali perspektif 
sosial baru lainnya. Hanya dengan cara ini analisis sosial akan merupakan 
pertanggungjawaban sosial mereka yang lemah. Sehingga analisis sosial bisa 
memberdayakan dan menyejahterakan komunitas miskin, mengadvokasi hak-
hak rakyat yang termarginalkan, dan memperkuat proses-proses 
demokratisasi.

• “Meneliti dan menindas itu berdekatan, tatkala peneliti hanya bisa diam dan 
membiarkan penindasan berlangsung terus menerus sementara ia menikmati 
pundi-pundi keuntungan penelitian!” (Wiratraman, H.P. dan Firdaus, A.Y., 
2015)



Poverty v. Impoverishment? 



analisis diskursus

• Apa yang tidak dibicarakan/
tidak dianggap penting 
dalam membicarakan GG? 
[the absence] 

• Apakah ada kesamaan/
perbedaan antara GG 
yang satu dengan GG 
lainnya? Mengapa tidak 
sama?  [difference/
differance]

• GG ≠ BG/PG, apa itu bad/
poor governance? 
Mengapa? [binary 
opposition]

• Bagaimana latar belakang 
atau asal muasalnya? 
Siapa yang pertama 
bicara GG? Mengapa? 
[the trace]



Analisis Kuasa (Power) 

• Bagaimana GG bisa begitu mudah dipercaya kebenarannya? 
[truth and power]

Kepentingan politik – ekonomi 
apa yang melatarbelakangi 
proyek GG dan legal reform? 
Apakah negara semakin kuat 
atau dilemahkan dalam 
pengelolaan sektor publik? 
[political economy of law]

Apa instrumentasi dan mesin 
transmisi untuk dominasi 
proyek GG itu? Hukum, institusi 
dan partisipasi apa yang 
di[daya]gunakan? [dominasi]



Hukum dan Masyarakatnya 

• Kondisi dan situasi dominan 
penggunaan hukum-hukum yang 
mengambil sumber utama dari negara, 
atau dihasilkan dari institusi-institusi 
formal kelembagaan negara. 

• Tafsir monopolistik negara melalui 
perundang-undangan untuk 
mendorong proses sentralisme hukum 
(legal centralism)

• Karakter hukum borjuasi, sah namun 
menindas!

• Hutan Adat Marena



Pembelajaran Sosial dari Pegunungan Kendeng

• ”Sanajan ora sekolah aja nganti 
kalah” (Kompas, 8 Januari 2010)

• ”Sekolahku Pegunungan Kendeng, jurusannya 
tanah dan air.” 

• Hukum terpenting komunitas itu adalah 
kejujuran (pikir, ucap, dan tindak), ora srei, 
drengki, tukar padu, dahpen kemeren, kutil 
jumput, mbedog colong. Artinya, tidak iri, 
dengki, perang mulut (apalagi berkelahi), 
menipu, mencuri, selalu berlaku baik dan benar.

• ”Hama lebih dahsyat saat ini adalah pabrik 
semen dan kebijakan pemerintah. Yang 
dimakan bukan hanya tanaman, tetapi juga 
tanah, bahkan manusianya. Persaudaraan 
dirusak.”

• KISAH PASUNG SEMEN DEPAN ISTANA



Analisis Sosial, Hukum dan Gerakan Reklaiming

• Gerakan Reklaiming 
sebagai upaya 
pemulihan hak-hak 
hukum masyarakat di 
tengah ketimpangan 
sosial, ketidakadilan 
birokrasi dan penindasan 
yang berlangsung terus 
menerus



Reklaiming dan Imajinasi Keadilan Sosial 
• Apakah (hukum) 

negara dapat 
mengakui dan 
membenarkan 
reklaiming sebagai 
tujuan keadilan 
sosial? 

• Apa yang 
dimaksudkan 
dengan keadilan 
sosial?





Perspektif Pluralisme hukum secara kritis 
sebagai Analisis Sosial

• Pendekatan pluralisme hukum secara kritis 
tidak sekadar melihat hukum (lokal) sebagai 
realitas, atau hukum sebagai kenyataan 
sosial, melainkan pendekatan ini meyakini 
adanya proses penciptaan atau 
pembentukan, sehingga ia melihat adanya 
hubungan-hubungan (baca: kepentingan) 
antara produk hukum dengan pembentuknya. 

• Membongkar “rule-centered paradigm”
• Konsepsi pluralisme hukum tidak sekadar 

restoratif sifatnya, melainkan menjadi konsep 
transformatif yang mendorong proses 
pemajuan hak-hak masyarakat adat lebih 
substansial.



Tumpang Pitu



ISA-RSA Louis Althusser



Bagaimana mengembangkan analisis 
sosial di tengah masyarakat?

• Apa prinsip ansos? [belajar bersama, partisipatoris, non-
dominasi, keberpihakan, kepentingan komunitas]

• [dipengaruhi sikap personal: rendah hati, kemampuan 
mendengar, setia pada fakta, sadar resiko]


