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“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, 
ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah”

(Pramoedya Ananta Toer)

Sejak tahun 1970an, kajian-kajian hukum dalam konteks (Law in Context) telah menjadi 
garis terdepan gerakan untuk memperluas studi hukum. Kajian-kajian hukum menjadi 
lebih inovatif, melampaui pemikiran-pemikiran yang statis, terperangkap dalam kaku 
metode-kaku nalar. Ilmu hukum yang inovatif itu memperlakukan fenomena hukum dan 
hukum secara kritis dalam konteks sosial, politik dan ekonomi dari berbagai perspektif. 

Pendekatan kontekstual dalam memahami hukum melibatkan perlakuan subjek hukum 
secara luas, menggunakan bahan-bahan dari ilmu sosial lainnya, dan dari disiplin ilmu lain 
yang membantu menjelaskan operasi dalam praktik subjek yang sedang dibahas. Dihara-
pkan, bahwa orientasi ini sekaligus lebih menstimulasi dan lebih realistis daripada ekspo-
sisi aturan hukum. 

Siapa menyangka, kasus hukum yang dihadapi oleh Prita Mulyasari tatkala hadapi seran-
gan awal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik, atau kasus Mbok Minah 
yang terangkat pula ke permukaan publik secara kuat di tengah-tengah keriuhan publik 
dalam menyoroti kasus-kasus besar terkait korupsi. Belum lagi, bertarungnya Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) versus sejumlah institusi ketatanegaraan, bahkan ketika 
Kepolisian Republik Indonesia (Polri), kerap disebut, ‘Cicak’ versus ‘Buaya’, publik ter-
sadarkan, hukum bukan sekadar aturan, bunyi pasal. Tapi, ia melibatkan kuasa politik-
ekonomi yang saling bertarung. 

Semua kasus-kasus ini menjadi menarik sekaligus paradoks dalam melihat bagaimana 
penegakan hukum di Indonesia. Betapa tidak, peran media untuk menpararelkan antara 
kasus rakyat biasa dengan kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara dan pemilik 
modal besar, telah mampu mencengangkan perhatian kita semua. Ini terjadi karena pene-
gakan hukum telah menampilkan sosok asli dalam realitas sehari-harinya, yakni mafia 
hukum dan peradilan! (Wiratraman, 2009)



Mafia hukum dan peradilan ini bukanlah hal yang baru, dan sudah bukan rahasia. Dalam 
sejarahnya, mafia peradilan semakin bekerja secara sistematis dalam tubuh kekuasaan di 
saat rejim otoritarian Soeharto berkuasa. Dalam situasi pembusukan hukum oleh menggu-
ritanya mafia peradilan, maka tentulah merisaukan publik untuk mempertanyakan, di-
manakah keadilan diposisikan bila keadaan institusi penegak hukum yang menjalankan-
nya telah culas mempermainkan hukum itu sendiri? Tentunya, keadilan sosial akan 
demikian tersingkirkan dalam situasi ini. Apalagi bila kita melihat betapa kualitas dan ke-
berpihakan produk hukum [negara] yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat 
secara luas. 

Sesungguhnya, kajian hukum dengan memahami konteks yang bekerja mempengaruhi 
hukum adalah untuk mendalami keadilan dari sisi sosial (social justice). Dalam konteks 
Indonesia, praktek berhukum, bila merujuk pada imajinasi kebangsaan kita adalah soal 
‘Sila Keadilan Sosial’: “Pancasila …. Lima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indone-
sia.”  

Rasanya, tidak asing bagi warga negara Indonesia untuk mengenali sila kelima Pancasila, 
bahkan sejak usia dasar. Betapa tidak, hampir setiap jenjang pendidikan mulai taman 
kanak-kanak hingga perguruan tinggi, diajarkan sila-sila dalam Pancasila. Strategi penge-
nalan Pancasila dalam dunia pendidikan di Indonesia merupakan representasi politik ide-
ologi, dimana negara berkepentingan untuk menanamkan dasar falsafah kehidupan 
berbagasa dan bernegara. Oleh sebab itu, tak mengherankan bilamana Pancasila telah 
menjadi doktrin yang teramat kuat bagi memori kolektif kewargaan dan sejarahnya sejak 
republik lahir di tahun 1945.  

Meskipun telah menjadi bagian dasar falsafah berbangsa dan bernegara, doktrin itu telah 
menjadi diskursus yang sangat berpotensi dipekerjakan untuk melayani kepentingan [poli-
tik-ekonomi] tertentu. Sehingga, menjadi persoalan tersendiri tatkala posisi doktrin bangsa 
plus bernegara berada dalam kendali atau otoritas politik dan ekonomi, karena doktrin 
senantiasa terlekati oleh kekuatan tafsir yang sungguh lebih atau cenderung didominasi 
oleh pemegang kekuasaan, dibandingkan rakyat biasa (Wiratraman 2007). 

Sila tersebut merupakan penegasan atas tujuan berbangsa dan bernegara, dimana nilai-
nilai keadilan sosial mencakup keinginan penyejahteraan rakyat atau pembebasaan rakyat 
dari proses pemiskinan. Atas dasar sila keadilan sosial, maka tidak ada pilihan lain bagi 
siapapun dan kapanpun yang berkuasa haruslah bertanggung jawab penuh menjalankan 
mandat keadilan sosial, termasuk dalam berhukum, berikut kajian-kajian hukumnya. 

Gagasan keadilan sosial yang demikian mulia ini bukanlah hal yang baru saja, melainkan 
telah lama diperjuangkan sebelum negeri ini lahir dan semakin menguat melalui instru-
mentasi politik kenegaraan pasca kemerdekaan. Sayangnya, sebagaimana dikemukakan 
sebelumnya bahwa suatu doktrin bisa dikendalikan penafsirannya atas suatu otoritas poli-



tik dan ekonomi, sehingga bukan tidak mungkin bahwa pemaknaan dan pelaksanaannya 
bisa berbeda atau bergeser dari gagasan awalnya. Itu sebabnya, bukanlah hal yang mu-
dah, bahwa sosialisme masih berada di tingkat konsepsi, yang sangat penting didukung 
oleh kerangka instrumentasi, institusi, serta mekanisme tertentu untuk mengaplikasikan-
nya. 

Permasalahannya, tatkala menghadirkan kerangka-kerangka [baca: hukum] tersebut, 
tidaklah sederhana yang dibayangkan untuk menggapai keadilan sosial. Karena dibalik 
instrumentasi, institusi beserta mekanismenya senantiasa terlekati kepentingan-kepentin-
gan yang bisa saja tersembunyi ataupun terbuka, dan kepentingan-kepentingan tersebut 
tercermin dari kasus-kasus tertentu yang lahir dalam konteks atau situasi Indonesia.  

Marilah kita simak ilustrasi berikut. Secara normatif, sebagaimana yang ditegaskan dalam 
Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang 
disebut pelanggaran hak asasi manusia adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelom-
pok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian 
yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak 
asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan 
tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang 
adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Nyatanya, misal ribuan petani berhadapan dengan realitas perampasan tanah warisan 
masa lalu, baik itu melawan perusahaan milik negara maupun swasta, atau bahkan pe-
rusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh militer (Wiratraman, dalam Kemala 2005). 
Parahnya, tidak saja soal perampasan tanah yang menjadi pangkal sengketa, namun pula 
penyelesaian sengketa tanah tersebut yang senantiasa melibatkan pendekatan kek-
erasan. Sejak Soeharto berhenti sebagai Presiden di tahun 1998, kekerasan terhadap 
petani banyak terjadi di Jawa Timur. Sejumlah penembakan, penangkapan dan penyik-
saan oleh aparat kepolisian maupun militer telah terjadi, sebagaimana terjadi dalam ka-
sus-kasus berikut, Kasus perkebunan kopi Ketajek di Panti, Kabupaten Jember (1999), 
polisi melakukan penembakan yang mengakibatkan 1 orang petani tewas; Kasus perke-
bunan cengkeh Branggah Banaran, di Kabupaten Blitar (2000), 2 orang petani tewas 
ditembak polisi; Kasus sengketa tanah hutan masyarakat Pasrujambe (2000), di Kabupat-
en Lumajang, penembakan dilakukan oleh polisi hutan; Kasus perkebunan kapuk/randu 
Wongsorejo (2001), di Kabupaten Banyuwangi, penembakan, penangkapan, penyiksaan 
terhadap sejumlah petani oleh polisi, yang juga melibatkan aparat pemerintah daerah, ke-
jaksaan dan militer; Kasus perkebunan nanas Ponggok di Kabupaten Blitar (2003-2004), 
telah terjadi penembakan, penyiksaan dan perusakan rumah dan lahan garapan petani 
oleh aparat TNI AU, yang ironisnya, kejadian tersebut sengaja dibiarkan oleh polisi setem-
pat; Kasus perkebunan mangga Alas Tlogo di Kabupaten Pasuruan (2007), telah terjadi 
penembakan, penyiksaan dan perusakan lahan garapan petani oleh aparat marinir TNI 
AL. Kejadian ini mengakibatkan 4 orang petani tewas, termasuk 13 orang petani lainnya 
luka tertembak. 



Dari sejumlah kasus kekerasan tersebut, tidak satupun pelaku pelanggaran HAM diadili 
atau bertanggung jawab secara hukum. Bila ada proses peradilan, seperti dalam kasus 
Alas Tlogo, prosesnya pun berjalan sangat timpang yang dikenakan kepada aparat-aparat 
di lapangan, dan proses hukum tidak menjangkau pejabat tinggi militer. Karena hukuman 
yang diberikan ringan, maka kini (2009) para pelaku penembakan sudah menghirup udara 
bebas. Problem selain impunitas pelaku kekerasan ini, tanah-tanah yang menjadi sengke-
ta tetap terjadi dan bahkan masih dikuasai oleh perampas tanah. Hal ini disebabkan insti-
tusi yang diserahi tanggung jawab pengurusan administrasi pertanahan, yakni Badan Per-
tanahan Nasional (BPN) maupun Kantor Pertanahan di daerah, selalu mengacu pada buk-
ti-bukti formal surat tanah (sertipikat), dan tidak memperdulikan asal muasal penyusunan 
atau proses pengurusan bukti formal tanah tersebut. Begitu pula pengadilan, bila kasus 
sengketa tanah ini dibawa ke pengadilan maka penyelesaian dan putusan hakim lebih 
bertumpu pada siapa yang memiliki bukti formal tanah atau sertipikat, daripada menggali 
peralihan paksa yang terjadi pada masa lalu. 

Satu-satunya peluang yang agak memungkinkan penyelesaian secara lebih adil adalah 
menempuh jalur hukum non-peradilan atau pula disebut jalur politik (jalur hukum ke-
tatanegaraan), melalui proses pengawasan, pemberian rekomendasi dan mediasi yang 
dilakukan oleh pemerintah  maupun wakil rakyat di parlemen. Situasi yang membuat sulit 
penyelesaian melalui jalur ini adalah ketidakpastian rentang waktu proses penyelesaian-
nya, serta komitmen politik yang lahir seringkali bukanlah sikap kelembagaan, melainkan 
hanya individu-individu pejabat yang memang bekerja untuk merawat konstituen poli-
tiknya. Tidak mengherankan, jalur ini hanyalah berbuah keputusan politik daripada kepu-
tusan hukum. Meskipun demikian petani atau korban tetap menggunakan keputusan poli-
tik tersebut untuk menempuh strategi yang lebih membuka jalan keadilan bagi mereka.     

Lantas, dengan situasi tersebut, bagaimana kita bisa menjelaskan letak keadilan hukum 
dalam konteks ketidakberpihakan lembaga-lembaga penegak hukum maupun lembaga-
lembaga politik? Sementara konflik tanah tidaklah akan berakhir, karena sebagaimana 
pernah diutarakan Kartodirjo dan Suryo (1991), sejarah konflik pertanahan di Indonesia 
tidak lepas dari peran dominasi, diskriminasi, dependensi, dan eksploitasi yang terus 
menerus sejak masa kolonial, hingga menunjukkan bentuk-bentuk penindasan dalam ben-
tuk yang kian terstruktur dalam imperialisme kapital masa kini. Bila keadilan hukum yang 
dimaksudkan adalah proses peradilan, penggunaaan mekanisme politik ketatanegaraan, 
dan atau upaya struktural melalui sejumlah institusi hukum dan pemerintahan lainnya, 
maka, dalam prakteknya, lebih menunjukkan ketidakadilan struktural! Posisi para petani 
tersebut, atau korban pencari keadilan, justru secara sistematik dilemahkan melalui 
kerangka instrumentasi, institusi, serta mekanisme itu. 

Atas dasar inilah, seringkali [dan bahkan seperti menjadi keharusan] bagi para petani atau 
para korban lainnya untuk menciptakan keadilan yang lebih merespon kepentingan dan 
kebutuhan masyarakat mereka sendiri secara lebih luas. Itu sebabnya, perlawanan kaum 



tani melalui gerakan reklaiming tanah-tanah yang dulunya dirampas adalah bagian dari 
strategi alternatif untuk menentukan nasibnya sekaligus menciptakan keadilan yang lebih 
bermakna dekat dihadapan mata mereka (Wijardjo dan Wiratraman, 2001). Keadilan yang 
demikian ini bukanlah hal yang ditunggu atau dinanti kehadirannya dalam lingkungan 
sosial, dan bukan pula proses pemberian atas kedermawanan hukum dan politik tertentu, 
melainkan masyarakat itu sendirilah yang harus mengupayakan dan memperjuangkannya, 
atau singkatnya, mencipta keadilan. Proses penjang pembentukan keadilan oleh 
masyarakat atau secara sosial yang demikianlah yang sesungguhnya disebut sebagai 
keadilan sosial, karena keadilan ini lebih merefleksikan kepentingan dan kebutuhan 
masyarakat dibandingkan cerminan kepentingan kekuasaan politik atau hukum. 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan lebih bermakna bila keadilan tersebut 
bertolak dari sisi-sisi mendasar kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia itu 
sendiri, dan negara memberikan jaminan perlindungan yang lebih besar melalui pe-
menuhan-pemenuhan kebutuhan sosial yang mendasar bagi warga negaranya. Oleh se-
babnya, sekali lagi, nilai-nilai keadilan sosial dalam konteks Indonesia merupakan nilai-ni-
lai yang digali dalam rangka penyejahteraan rakyat atau pembebasaan rakyat dari proses 
pemiskinan.

Itu sebabnya, hukum dan tujuan untuk keadilan sosial akan senantiasa hadir dan terjelas-
kan dalam konteks politik tertentu. Dari proses formal-prosedural hingga hal substansial, 
selalu dipengaruhi oleh konteksnya. Salah satu benang merah dari buku yang ada di had-
apan anda ini adalah soal sekelompok mahasiswa hukum yang mengembangkan keilmu-
annya dengan inovasi menulis, keluar dari sekat ‘kaku metode-kaku nalar'. 

Dari pilihan judul tulisannya, memperlihatkan imajinasi tersebut. Audit forensik terhubung 
dengan kajian oligarki dalam soal dana kampanye, lalu disambung dengan tulisan ‘integ-
rated crowdfunding government syariah system’ di tengah generasi milenia, dan ‘sharia-
based financial technology’. Kajian soal kampung mereka kembangkan, seperti kajian 
‘tanggung gugat BUMDes’ dan ‘sistem noken dalam Pemilu di Papua’. Selain itu, ada dua 
tulisan yang berkait kebijakan preskriptif, yakni usulan ‘Komisi Pengawasan Advokat Na-
sional’ dan ‘Affirmative Action Policy dalam pengembangan aparatur sipil negara’.

Rasanya memberi penanda ‘Hukum dalam Konteksnya’ sebagai pemandu baca, kian 
meyakinkan bila mahasiswa-mahasiswa hukum yang demikian, punya imajinasi menulis 
yang di atas rata-rata.  Bila mentradisi dalam kehidupan akademiknya, niscaya akan me-
lahirkan generasi tak hanya pemikir-pencerdas, melainkan pula menjadi pembaharu sosi-
al. Ini karena kemauannya untuk mengembangkan kedekatan pemikiran kritisnya terhad-
ap realitas sosial sebagai konteksnya. Semoga buku ini memantik debat sekaligus meng-
gairahkan menulis agar berjejak di dalam kegiatan pengembaraan akademis. Sebagaima-
na mengutip kalimat Pramoedya di awal pengantar ini. Proficiat!
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