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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hukum dapat diibaratkan multi faced, tergantung siapa yang melihanya 

apakah ahli hukum yang memang mempunyai latar pendidikan hukum, 

masyarakat pemerhati hukum tetapi bukan dari sarjana hukum, dan 

masyarakat yang terkena masalah hukum. Untuk para penegak hukum 

persoalannya terletak pada : 

 Bahwa Ilmu hukum sebagai ilmu terapan (suigeneris) dalam 

masalah hukum praktis hanya meliputi :  

1. Perbedaan penafsiran teks peraturan karena peraturan tidak 

jelas  

2. Kekosongan aturan hukum  

3. Perbedaan penafsiran atas fakta 

 Bahwa dalam kasus I dan II antara  kuasa hukum dengan Jaksa 

Penuntut Umum (JPU) bebeda pandangan bukan pada angka 1 

(Perbedaan penafsiran teks peraturan karena peraturan tidak jelas ) 

atau pada angka 2 (Kekosongan aturan hukum ) akan tetapi 

perbedaan yang ke 3 yaitu Perbedaan penafsiran atas fakta. 

 Untuk para Terdakwa menganggap/memberikan persepsi hukum 

itu sama dengan “Polisi”  karena yang dikatakan polisi itulah 

hukum. 

 Para pemerhati hukum yang bukan dari golongan yang 

memperoleh pendidikan hukum mempersepsikan hukum sama 

dengan ilmu-ilmu sosial lainnya yang lebih pada sosoilogi hukum, 

walaupun tidak semuanya salah karena memang hukum merupakan 

juga basis sosial 

 

B. Saran 
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1. Pembaharuan Hukum dapat dilakukan oleh oleh penegak 

hukum/pengemban hukum dari berbagai aspek dan biasanya perbedaan 

pada aspek fakta (persepsi); Hakim ketika masalah/kasusnya 

dihadapkan kepadanya, hakim tidak sekedar apakah suatu perbuatan 

yang telah dilakukan itu memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 

dalam perumusan perundang-undangan atau tidak, akan tetapi juga 

melihat pada kultur masyarakat apakah parbuatan yang dilakukan 

tersebut merupakan perbuatan yang “dilarang” dalam komunitas 

tersebut (living law) ; sehingga bisa membuat keputusan kapan 

seseorang harus dihukum (penjara) dan kapan seseorang hanya 

mendapat binaan/rehabilitasi 

2. Sejalan sebagaimana Rouscoe Pound berpendapat bahwa hakim 

haruslah diberi ruang cukup luas dalam setiap penyelesaian kasus 

untuk menetapkan apa yang adil dan apa yang kurang adil dalam setiap 

penciptaan amar putusan hukum. Aturan-aturan hukum haruslah 

dipandang “hanya” sebagai pedoman dan pengarah saja bagi hakim 

dalam membuat amar putusan sehingga benar-benar adil dalam 

konsteks keseimbangan dalam masyarakat. 

 


