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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Membicarakan Rekonstuksi pemikiran hukum, setidaknya kita sudah 

memiliki sebuah konsepsi
1
 yang kemudian bisa melahirkan proposisi, dua hal ini  

merupakan prasyarat untuk reasoning /penalaran hukum untuk sebuah  perspektif 

dan secara kasat mata di mulai dengan persepsi. 

Berbicara sebuah persepsi sebagaimana di kemukakan diatas, tentunya 

tidak lepas dari sebuah keberpihakan cara berpikir /mind set yang secara kasuistis 

akan berbeda dalam hal meresepsikan kejadian satu dengan kejadian lainnya 

walaupun faktanya sama, mari kita awali persepsi ini dengan sebuah pertanyaan, 

apakah Pangeran Diponegoro itu pahlawan atau Pemberontak ? Dari pertanyaan 

ini tentunya menimbulkan perspektif yang berbeda apabila yang satu adalah orang 

belanda dan satu adalah orang Indonesia,demikian juga kita melihat hukum, 

karena hukum bukanlah datang dari langit dan lahir dari sesuatu yang netral, serta 

bebas nilai. 

Dalam kontek kehidupan masyarakat kiranya kita semua sepakat dan 

menyadari arti pentingnya hukum bagi masyarakat bernegara (political 

community) karena itu fungsi hukum harus ditingkatkan terus menerus dan 

kesadaran hukum ditanamkan sedalam-dalamnya pada masyarakat, sebagimana 

dikemukakan oleh Rad Bruch, hukum haruslah berintikan keadilan, kepastian dan 

daya guna/manfaatnya untuk kesejateraan/kemakmuran  rakyat banyak. Apabila 

ada benturan akan ketiganya maka yang diutamakan adalah keadilan dan 

kemanfaatan. 

                                                 
1 Bandingkan dengan apa yang dikemukakan Soetandyo W, dalam Teori-teori Hukum  Ragam 

Konsep dalam sejarah perkembangannya, dikatakan “Dalam bahasa sehari-hari, apa yang disebut 

„konsep‟ itu tak lain daripada „kata‟, dengan makna yang disepakati bersama. Di sebut dalam 

batasan tertentu yang definitif,  apa yang disebut konsep secara umum ini tak lain daripada apa 

yang disebut „terma‟ dalam logika dan apa yang disebut „istilah‟ dalam setiap perbincangan 

keilmuan.  Apapun sebutannya dalam berbagai perbincangan, secara umum dapatlah dikatakan per 

definisi bahwa „konsep‟ – yang berasal dari com yang berarti „bersama‟ dan „capere’ yang berarti 

„menangkap‟ -- itu adalah simbol kebahasaan tertentu yang digunakan sebagai representasi objek 

yang diketahui dan/atau dialami bersama oleh sekelompok manusia dalam kehidupan 

bermasyarakatnya.”  
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Kesadaran hukum masyarakat pada hakekatnya merupakan sarana yang 

utama bagi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri; dalam konteks sosiologis 

adagium “ubi societas ibi ius” ----- dimana ada masyarakat disitu ada hukum---- 

maka hukum itu sebenarnya adalah baju masyarakat ( clothes of society ) oleh 

karena itu hukum harus  “pas” dengan masyarakat tersebut. 

Banyak orang menganggap hukum itu remeh atau menganggap hukum itu lebih 

baik dihindari dari pada ditepati atau dita‟ati-------sering disebut dengan pelecehan 

hukum------ disamping akan menjadi bumerang bagi yang bersangkutan juga akan 

melemahkan dan merugikan masyarakat . 

Dengan demikian apabila hukum itu tidak berfungsi sebagaimana tujuan 

hukum itu sendiri maka masyarakat akan kehilangan daya tahannya,dengan akibat 

akan terjadi kericuhan dan kekacauan terus menerus. 

Secara etimologi perkataan “Hukum” -----Recht (Belanda)---------Rechtum 

(Latin)-yang berarti Pimpinan, dan mengandung unsur authorita serta 

kewibawaan; Disamping  itu  recht itu merupakan  bagian dari kata 

“Gerechtigheid” yang berarti keadilan. 

Juga kata “Ius” bagian dari kata Justitia yang berati Keadilan 

Dengan demikian  hukum itu mempunyai pengertian kewibawaan yang berintikan 

keadilan 
2
 

Kaitan Keadilan dan uathorita (kekuasaan) oleh pascal di candra /di syairkan 

sebagai berikut: 

“Keadilan di ikuti, kekuasaan ditaati” 

“Keadilan tanpa kekuasaan tidak berdaya” 

“kekuasaan tanpa keadilan adalah semena-mena” 

“Keadilan tanpa kekuasaan akan ditentang” 

“Kekuasaan tanpa keadilan akan digugat” 

“Keadilan dan kekuasaan harus dihubungkan, sebab segala sesuatu yang 

adil harus kuat, dan segala sesuatu yang kuat harus dijadikan adil”. 

Bagaimana hukum itu berfungsi dan terimplementasikan dalam 

masyarakat, serta siapa yang berwenang untuk melaksanakan  dan menegakkan 

                                                 
2  Noto Hamidjojo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (  Jakarta, Gunung Mulia, 1975) hal.17 



 

3 

 

(law inforcement) kepentingan yang diemban oleh hukum dan bagaimana 

menyadarkan masyarakat; hal ini memang sangat sulit untuk diambil sepotong-

sepotong tetapi haruslah secara menyeluruh karena merupakan suatu sistem,   

yaitu :
3
 

Hukum pada awalnya berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dan 

mempertahankan pola-pola kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat, tetapi 

dalam perkembangannya hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. 

Hukum dimanapun akan tumbuh dari cara hidup, pandangan hidup dan kebutuhan 

hidup masyarakatnya, sehingga hukum akan tumbuh dan berkembang bersama 

masyarakatnya; Hal ini sebagaimana diajarkan Rescoe Pound, bahwa hukum itu 

adalah lembaga kemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan sosial.
4
 Pandangan 

yang demikian berbeda dengan konsep hukum aliran sejarah yang dikemukakan 

oleh pendirinya Friedrich Von Savigny, dimana hukum di pandang sebagai 

ekspresi dari kesadaran hukum rakyat atau Volksgeist ( jiwa bangsa ) ; Yang 

dimaksud Volksgeist adalah falsafah hidup suatu bangsa atau pola kebudayaan 

yang tumbuh akibat pengalaman dan tradisi dimasa lampau. Hukum itu tumbuh 

bersama pertumbuhan masyarakat, menjadi kuat bersama kuatnya suatu bangsa. 

Hukum tersebut akan hilang bersama-sama dengan lenyapnya nasionalitas.
5
 

Hukum dipahami sebagai suatu yang tumbuh dan berkembang secara alamiah dari 

dalam pergaulan masyarakat. Perundang-Undangan sebagai suatu cara pembuatan 

hukum secara sadar dengan sengaja dianggapnya sebagai suatu aktivitas yang 

tidak wajar, sehingga sesungguhnya tidak lebih hanya memberikan pengesahan 

saja terhadap norma-norma yang di bentuk secara informal oleh pergaulan hidup 

itu sendiri.
6
  

Pada dasarnya hukum mengandung ide-ide atau konsep-konsep yang 

abstrak; Sekalipun abstrak tetapi ia dibuat untuk diimplementasikan dalam 

                                                 
3
 Soehardjo sastrosoehardjo, Analisis CSIS,( tahun XXII no.1 Januari-Februari 1993) hal. 30 

4
  Sunarjati Hartono, Capita Selecta Perbandingan Hukum ( Bandung, Alumni, 1968) halaman.58 

5
 Sulaiman Nitiatma, Hukum Yang Baik, (Semarang, GUPPI –Undaris- 1997) halaman 29 

6
  Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat, ( Bandung, Angkasa, 1980 ) halaman.112. 

Bandingkan dengan pandangan  Soetandyo, Hukum, paradigm, Dan Dinamika Masalahnya-  

Masalah Pluralisme Dalam Sistem Hukum Nasional, dikatakan  old societies untuk masyarakat 

/komunitas lokal dan hukum lokal sebelum menuju nation state, Elsam, 2002.hal.301 
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kehidupan sosial sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya suatu kegiatan untuk 

mewujudkan ide-ide tersebut dalam masyarakat. Serangkaian kegiatan untuk 

mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan merupakan suatu proses penegakkan 

hukum.  

Dalam konsep penegakan hukum  setidanya ada tiga hal yang harus 

diperhatian, dan satu sama lain tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu 

kesatuan yaitu : 

Pertama, Materi Hukum. 

Materi hukum ini merupakan aturan-aturan baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap aspek kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; bersifat mengikat bagi semua penduduk 

serta ada sanksinya. Materi hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin 

agar masyarakat dapat menikmati kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum 

yang berintikan keadilan dan kebenaran. 

Kedua, Aparatur Hukum. 

Aparatur hukum adalah para pelaku hukum, yang mencakup aparat penegak 

hukum, lembaga pemerintahan negara, lembaga perwakilan rakyat serta organisasi 

dan lembaga hukum lainnya. 

Pembangunan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki 

kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan peningkatan kemampuan 

profesional, agar masyarakat pencari keadilan memperoleh perlindungan hukum 

secara lancar dan cepat proses peradilan disederhanakan sedangkan pelayanan 

hukum harus dapat menjangkau seluruh masyarakat. 

Ketiga, Sarana dan prasarana hukum. 

Sarana dan prasarana hukum adalah perangkat yang secara langsung maupun 

tidak langsung mendukung kegiatan hukum. Pembangunan sarana dan prasarana 

hukum diarahkan pada terwujutnya dukungan perangkat yang mampu menjamin 

kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan 

bermasyarakat,berbangsa dan bernegara  serta pengayom masyarakat. 

Keempat,Kultur Hukum 
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Kultur hukum ini pada hakekatnya melekat pada aparatur hukum ,yang 

merupakan gejala socio-psycologis; ia tersimpan dalam pikiran dari manusia dan 

hanya bisa diekspresikan dengan perantaraan manusia-manusia itu ,demikian Ralp 

linton dalam bukunya “The study of man”  

Menurut Hikmahanto dalampenegakan hukum dalam kajian law and development 

masih banyak kendala diantaranya
7
 

 Problem pada pembuatan peraturan perundang-undangan 

 Masyarakat pencari kemenangan bukan pencari keadilan 

 Uang yang mewarnai penegakan hukum 

 Penegakan hukum sebagai komoditas politik 

 Penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pakewuh 

 Lemahnya kualitas dan integritas sumber daya manusia 

 Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi 

 Keterbatasan anggaran 

 Penegakan hukum yang dipicu oleh media massa 

Selanjutnya beliau mengatakan “hukum bukanlah sesuatu yang netral, hukum 

dapat berpihak, Hukum terkadang berpihak pada mereka yang kuat secara finasial, 

Namun pada masa tertentu hukum dapat berpihak pada mereka yang memiliki 

mayoritas suara; Ketidak netralan hukum dikarenakan hukum adalah buatan 

manusia” 

 
B. Rumusan Masalah 

Pada dasarnya hukum mengandung ide-ide atau konsep-konsep yang 

abstrak. Sekalipun abstrak tetapi hukum dibuat untuk diimplementasikan dalam 

kehidupan sosial sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya suatu kegiatan untuk 

mewujudkan ide-ide tersebut dalam masyarakat. Serangkaian kegiatan untuk 

mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan merupakan suatu proses penegakkan 

hukum. Oleh karena itu permasalahan yang hendak diteliti berangkat dari studi 

                                                 
7 Hikmahanto juwono, Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Dvelopment : Problem dan 

fondanmen bagi solusi di Indonesia, Varia peradilan ke XXI Maret 2006 
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kasus terhadap putusan PN Jepara No 243/Pid.B/2008/PN.Jpr  dan putusan PN 

Pati No 28/Pid.B/2011/PN. Pt .  

Terkait dengan kedua kasus di atas maka permasalahan yang hendak 

diteliti adalah bagaimana pemaknaan masyarakat dalam hal ini masyarakat yang 

terlibat dengan masalah hukum dan pemaknaan dari aparat penegak hukum 

(polisi, jaksa dan hakim) dalam menegakkan hukum? 

 

C. Tujuan penelitian 

 Penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan 

persepsi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam proses penegakan 

hukum. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Secara teoritis  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan bagi 

pengembangan ilmu hukum khususnya penegakan sistem pengadilan dan 

peradilan yang lebih adil  dan berimbang . 

2. Secara praktis  

Penelitian ini diharapkan bermanfaaat bagi :  

a. Pemerintah untuk  dalam mencapai solusi untuk menyelesaikan 

konflik dan pemberian sanksi. 

b. Para penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim dalam memberikan 

putusan pemidanaan yang lebih berimbang. 

c. Untuk persamaan persepsi antara stakeholder. 

 


