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LAPORAN AKHIR  

KONSTRUKSI MODEL PENELITIAN HUKUM  

TRANSFORMATIF-PARTISIPATORIS : KAJIAN FONDASI  

PENELITIAN KOLABORATIF DAN APLIKASI CAMPURAN  

(MIXED METHOD) DALAM PENELITIAN HUKUM 

 

RINGKASAN 

 

Ada banyak persoalan yang mncul terkait dengan Penelitian hukum di Indoensia 

saat yang mengakibatkan tergerusnya berbagai hal yang bernuansa keindonesiaan, mulai dari 

tergerusnya sistem lokal masyarakat Indonesia, Pendidikan Hukum yang semakin lama 

semakin tidak humanis, dan sampai kepada pembentukan perilaku masyarakat yang 

cenderung berpura pura, sampai kepada karakter penelitian dan perilaku dunia akademik 

kita, yang pada akhirnya menimbulkan problem problem hukum yang semakin 

luas.Nampaknya perlu upaya yang lebih sistematis untuk membangun kembali sistem hukum 

Indoensia, atau secara khuus perlu membangun kembali metode penelitian yang lebih 

memihak kepada kepentingan sistem hukum nasional dan juga sistem pendidikan atau secara 

khusus penelitian hukum di Indoensia.  Penelitian Transformatif – Partisipatoris nampaknya 

mampu menjawab persoalan persoalan krusial itu.  

Penelitian ini mencoba membangun dan menelusuri kembali Basis penelitian 

hukum Indoensia yang lebih bernuansa lokal/Kearifan lokal, dengan memperhatikan aspek 

aspek perkembangan masyarakat Indoensia yang pluralistik dan bersifat multiu 

kultur:Mengembangan kajian paradigmatik untuk menempatkan penelitian hukum di dalam 

ranah penelitian yang lebih berpihak kepada nilai nilai kultural masyarakat Indoensia dan 

bukan lebih berorienbtasi kepada nilai nilai akademik Barat atau kolonialMengembangkan 

Model atau Konsep penelitian baru yang berpihak kepada aspek kultural Indoensia, baik dari 

aspek keilmuan yang berkembang di Indoensia, dan juga aspek kearifan lokal sesuai dengan 

karakter masyarakat Indonesia sebagaimana di maksud di atas.  

 

Kata Kunci : Penelitian Hukum, Transformatif-Partisipatoris, Kearifan lokal. 

 

 

 



 
 

PRAKATA 

 

Segala puji bagi Allah s.w.t. Tuhan pemilik semesta alam, yang telah 

memberikan petunjuk, karunia-Nya, kasih sayang-Nya, dan rahmat-Nya juga 

kemudahan dan kelancaran kepada peneliti dalam melaksanakan penelitian ini tanpa 

halangan yang berarti.  

Penelitian ini berjudul ”KONSTRUKSI MODEL PENELITIAN HUKUM 

TRANSFORMATIF-PARTISIPATORIS: KAJIAN FONDASI PENELITIAN 

KOLABORATIF DAN APLIKASI CAMPURAN (MIXED METHOD) 

DALAM PENELITIAN HUKUM”. 

Laporan ini merupakan laporan akhir yang menggambarkan proses 

pelaksanaan penelitian yang telah peneliti lakukan. Dan banyak pihak yang telah 

membantu Peneliti dalam proses pelaksanaan penelitian ini yang tidak dapat 

disebutkan satu per satu sehingga penyusunan laporan ini dapat diselesaikan tepat 

pada waktunya. 

Untuk itu saran dan kritik untuk perbaikan laporan akhir  ini sangat 

diharapkan. Akhirnya kami peneliti berharap, semoga peneliti ini dapat memberikan 

manfaat, khususnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

Bandung,   Oktober 2017 

Ketua Peneliti, 

Ttd 

Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.      
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Transplantasihukum Barat (hukum-modern)ke dalam wilayah masyarakat 

(hukum) Indonesia, sekalipun awalnya bersifat sementara, namun kemudian 

perlahan-lahan menjadi permanen. Melalui penyeragamaan (unifikasi), 

sinkronisasi dan harmonisasi, hukum Barat secara bertahap menyatu /built in, 

meresap dan mengakar bahkan bergeser menjadi “jiwa hukum” masyarakat.  

Transplantasi pada dasarnya adalah pengambil-alihan aturan hukum (legal 

rule), ajaran hukum (doctrine), struktur atau institusi hukum dari suatu  sistem 

hukum yang lain atau dari wilayah hukum ke sistem hukum yang lain. (Budiyono, 

2009; 11). Istilah pengambil-alihan sebagaimana penjelasan di atas  

mengisyaratkan (seolah-olah) yang berperan di dalamnya  hanya salah satu pihak, 

atau seolah-olah transplantasi itu berjalan melalui proses kesadaran semata, 

padahal dalam proses itu ada aktivitas timbal balik, yang dapat terjadi melalui 

paksaan atau hegemoni.  Lebih dari sekedar aturan, dan struktur hukum, 

transplantasi pada akhirnya memboyong seluruh komponen sistem termasuk 

budaya hukumnya.  

Transplantasi  hukum terjadi dalam beberapa tahapan penting sebagai berikut: 

Pertama; tahap yang digambarkan oleh Budiyono (di atas), di mana Indonesia 

yang baru merdeka pada saat itu mengambil alih substansi hukum Barat (Belanda-

Hindia Belanda) untuk mengatasi persoalan kekosongan/kevakuman hukum.  

Berbagai aturan hukum yang berasal dari  Belanda (Hindia-Belanda) di 

berlakukan. Tahap kedua; yaitu proses berasimilasinya hukum barat dengan 

masyarakat Indonesia  dan Negara yang ikut mengukuhkan/membenamkan 

realitas hukum Barat tersebut. Tahap ketiga: merupakan tahap aktualisasi yaitu 

bagaimana saat ini masyarakat kita tidak merasa bermasalah dengan penggunaan 



 
 

hukum Barat, apa yang diperlihatkan oleh system hukum itu merupakan sebuah 

kewajaran, dan bukan keanehan, maka dimulailah kehidupan yang unik, dimana 

masyarakat Indonesia yang plural namun menjalankan model hukum Barat (asas-

asas, prinsip) yang didatangkan dari Barat. 

Terdapat beberapa pengaruh penting dalam konteks transplantasi hukum 

tersebut yaitu: 

a. Pengaruh pada pendidikan dan praktek hukum. Pendidikan hukum diseret ke 

dalam  arus - pusaran percepatan  sebagaimana lukisan Darmaningtyas 

“…sekarang mereka ingin serba cepat untuk bisa mendapatkan hasil. Ini adalah 

model pendidikan wawayangan  yang menempatkan pengetahuan sebagai 

sebuah produk dan bukan sebagai proses. Bahwa ”...universitas modern, dalam 

berbagai hal, telah menjadi tempat yang sangat tidak rasional. Banyak 

mahasiswa dan anggota fakultas yang ditinggalkan oleh kebesaran, dan 

atmosfirnya yang mirip perusahaan. Mereka mungkin seperti robot yang 

diproses oleh birokrasi dan komputer, atau bahkan seperti ternak yang berjalan 

mendahului pabrik pengolahan daging. Dengan kata lain pendidikan dalam 

latar semacam itu bisa menjadi pengalaman dehumanisasi.” (Ritzer, 2002: 

244.)Masyarakat akan tersingkir dan jadi warga kelas dua di dalam 

masyarakat, mereka termarjinalisasi dari sistem pendidikan dan terbuang di 

tengah idiologi kompetisi.  

b. Kebijakan setengah hati; sekalipun produk legislasi terus berkembang dan telah 

menyentuh semua level mulai dari konstitusi sampai peraturan desa. Namun 

banyaknya peraturan yang lahir belum mampu menyelesaikan persoalan-

persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat adat” (Arizona, 2010;15).  

Apabila kita hadap-mukakan kebijakan negara dengan kearifan lokal maka 

ditemukan berbagai kesenjangan dan pada akhirnya sentralisme negara yang 

menang.  Berbagai bentuk kekerasan muncul melalui jargon pembangunan, 

reduksi makna ruang bagi kaum miskin,  perlakuan hingga pengebirian hukum 

lokal atas nama kepentingan nasional.  Terjadi disfungsi nilai-nilai  budaya 

lokal, meskipun disebagian masyarakat nilai-nilai budaya itu terus dipraktekan, 

tetapi etos budaya/hukum lokal itu semakin lama semakin sirna.  

 



 
 

c. Jejak pengetahuan Barat yang membumi dalam penelitian hukum; Saat ini 

penelitian hukum terpusat pada teori pengetahuan empirisme dan paradigma 

ilmiah positivism. Positivisme merupakan paham dalam filsafat sains yang 

berkembang sangat masif, tidak hanya telah menjadi filsafat sains melainkan 

agama  humanis modern. Positivisme menjadi agama dogmatis karena ia telah 

melembagakan pandangan dunianya menjadi doktrin bagi ilmu pengetahuan.  

Penelitian Hukum menjadi penelitian yang lebih menonjokan citra Barat dari 

pada mengangkat isu isu Lokal Masyarakat Indonesia.  

Harus diakui bahwa terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan dalam 

upaya untuk mengembangkan penelitian hukum antara lain langkah itu,  

a. Penyempurnaan, perluasan, modifikasi ataupun koreksi terhadap beberapa 

teori, konsep yang telah menjadi fokus penelitian hukum sejak dasawarsa ini 

(beberapa pergeseran dominasi paradigma positivisme-postposisitivisme oleh 

paradigma kritis – kualitatif; berkembangnya penelitian tentang hukum lokal, 

budaya/kearifan  lokal atau juga dikenal dengan socio legal dan perkembangan 

mix metode dalam tahun-tahun belakangan ini)  

b. Penyempurnaan instrumen-instrumen penelitian yang dilakukan, sekalipun 

masih bersifat parsial (dan tidak begitu terlihat). Beberapa ahli telah menulis 

dan menerbitkan berbagai jurnal, makalah, buku dan bahan adjar  tentang 

penelitian hukum dengan yaitu  dorongan kuat untuk menampilkan  

originalitas/karakter khusus/kekhasan dari penelitian hukum;  

c. Perluasan area penelitian hukum, hal ini muncul terkait dengan adanya 

lompatan bersama di bidang ilmu. Saat ini batas-batas ilmu pengetahuan 

menjadi kabur. Penelitian hukum yang terkait dengan bidang politik, ekonomi, 

budaya menjadi isu utama, dan lebih progresif sejak  perkembangan teknologi 

dan dominannya peran media.  

d. Hal itu sekaligus memicu penggunaan teori, konsep bidang ilmu lain secara 

lintas disiplin, sebagaimana pandangan hukum kontemporer saat ini.  

 

B. Permasalahan Umum  

Sekalipun telah terdapat beberapa upaya  yang dilakukan untuk 

mengembangkan metode penelitian hukum, namun demikian Dosen dan 



 
 

mahasiswa masih berkutat kepada penggunaan paradigma tunggal yang terbatas 

bahwa, penelitian hukum dogmatiek  (positivisme hukum)  masih menjadi pilihan 

utama. Alasan yang mendasari hal itu tidak begitu jelas, namun (sebagai jawaban 

awal/hipotesis), ekslusivitas yaitu keunikan dan kehasan penelitian ini sebagai 

metode internal ilmu hukum menjadikan penelitian ini banyak dipilih, meski 

pandangan lain melihat bahwa  terbatasnya kemampuan  sumber daya peneliti 

hukum - pemula, sebagaimana pengalaman penulis ketika mereview berbagai 

penelitian hukum dalam proyek hibah, di samping itu, sulitnya mengakses sumber 

mutakhir  di bidang penelitian hukum menjadi salah satu alasan yang patut 

dipertimbangkan.  

Banyak  mahasiswa di program S1, S2 dan S3  hukum yang memiliki 

kreativitas, dan mencoba  melakukan inovasi, untuk menggunakan beragam 

pendekatan dengan lintas paradigm (multi metode) banyak mengalami berbagai 

hambatan, salah satunya ragam komentar sinis yang muncul daripada argumen 

yang memotivasi. Kultur pendidikan hukum ikut menciptakan  peneliti kondisi 

demikian itu, munculnya peneliti kambuhan, yaitu mereka yang memandang 

kegiatan penelitian sebagai pekerjaan sampingan untuk memperoleh tambahan  

penghasilan.  

Penelitian hukum (sebagaimana telah dijelaskan di atas) sebagian besar  

masih merujuk pada penelitian yang berangkat dari asumsi-asumsi serta premis-

paradigma klasik, karena dipandang bahwa paradigma klasik itu sebagai satu-

satunya  penelitian yang sahih. Hal itu sesungguhhnya tidak terlepas dari: 

a. Penelitian-penelitian hukum dalam wilayah paradigma klasik lebih 

mementingkan atau memberikan manfaat praktis, bagi persoalan hukum 

khususnya untuk menunjang kemampuan profesi hukum, ataupun dalam 

kerangka kebijakan-kebijakan pembentukan aturan perundang-undangan; pada 

posisi ini apabila paradigma ilmu hukum tidak berubah, maka paradigma klasik 

akan selalu menjadi paradigma dominan; 

b. Pemahaman yang unik dalam hukum, bahwa hukum seolah-olah berkarakter 

bebas nilai, ketidak-berpihakan, objektif, jelas (formal) sehingga karakter 

penelitian paradigma klasik seperti positivisme hukum/empirisme  yang 

mendukung asumsi-asumsi itu akan menjadi mudah diterima; 



 
 

c. Sedikit berbeda, dengan hal  di atas apabila paradigma kritis senantiasa 

mempersoalkan status quo yang cenderung dipandang sebagai perusak tatanan 

dan pembuat huru hara, maka peneltian dengan paradigma klasik memberikan 

situasi yang mapan, nyaman dan pembahasan yang lebih formal, karena level 

penelusuran data dan juga analisis dibakukan.  

d. Di Indonesia sendiri hegemoni ilmu-ilmu eksakta terhadap ilmu sosial dan 

ilmu hukum masih cukup dominan, perguruan tinggi eksak masih di pandang 

sebagai perguruan tinggi yang lebih menjanjikan dibanding perguruan tinggi  

ilmu-ilmu sosial dan hukum, bahkan dunia kerja pun masih demikian, sehingga 

pengaruh paradigma klasik dalam penelitian eksak masih terasa hingga kini 

(dominasinya) terhadap penelitian sosial atau penelitian hukum; 

e. Hal-hal lain yang cukup penting misalnya adalah, substansi mata kuliah 

metodologi penelitian hukum yang masih difokuskan pada penelitian dengan 

paradigma klasik, sementara paradigma alternatif masih merupakan sempalan, 

kalaupun ada hanya layak diberikan di pendidikan S2 atau S3 Hukum; artinya 

ada ketidak-seimbangan substansi materi penelitian di dunia pendidikan 

Hukum; 

f. Umumnya para dosen dan peneliti di lingkungan perguruan tinggi hukum juga 

lebih mengenal dekat (cenderung mendarah daging) paradigma klasik, 

sehingga tidak jarang penelitian dengan paradigma klasik menjadi alat ukur 

tunggal untuk menilai setiap penelitian; 

g. Sementara itu tujuan pendidikan hukum, dengan kurikulum yang ada di 

dalamnya diarahkan agar peserta didik mampu menguasai hukum positif 

(forma;/produk kekuasaan), sehingga ketika masuk dunia kerja akan dapat 

menyesuaikan dengan dunia profesi (sebagaimana layaknya profesi hukum saat 

ini);  

 

C. Permasalahan Khusus 

Kita temukan marjinalisasi masyarakat kecil, penggusuran dan 

penghakiman atas nama hukum yang banyak dilakukan Negara. Problem hukum 

saat ini memperlihatkan kepada kita, diperlukan pendekatan yang mampu 

merespon perubahan dan tentu saja keberpihakan terhadap masyarakat yang tidak 



 
 

mampu. Menyoroti karakter penelitian hukum dalam paradigm positivisme,  dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

Pertama;penelitian hukum dalam paradigma positivisme bersifat terbatas; 

artinya penelitian lebih fokus pada kajian hukum yang sempit dan bukan spesifik 

atau khusus. Dikatakan sempit, karena penelitian hukum  berkutat diseputar isu 

hukum (Marzuki 2005; 60-61).  Bahkan hanya ahli hukum yang mampu 

melakukan penelitian hukum, karena seorang yang bukan ahli hukum tidak akan 

mampu mengangkat isu hukum. (Marzuki, 2005; 61). Fokus argumentasi harus di 

bangun berdasarkan ketentuan hukum bukan atas dasar lainnya, (Marzuki, 2006; 

61), artinya dalam penelitian ini, semua realitas di luar (hukum)  sekalipun 

memiliki keterkaitan, akan dipandang bukan hukum, atau sekalipun itu hukum 

namun karena tidak formal, itu tetap bukan hukum, dan kemudian hukum 

direduksi menjadi sebatas ketentuan atau aturan hukum. Penelitian hukum 

menyisihkan aspek aspek lain di luar hukum, pendekatan ini fokus pada persoalan 

undang-undang atau perselisihan hukum dalam (teks) perjanjian atau perselisihan 

hukum di pengadilan.  

Kedua,penelitian hukum (positivisme) merupakan penelitian dengan logika 

tertutup.  Penelitian  ini menggunakan metode konsep dan pendekatan serta teknik 

ilmu hukum yang dogmatiek. Logika yang digunakan adalah logika internal, yang 

bersifat terbatas, serta akan menolak (secara otomatis) apa saja yang tidak sesuai 

dengan cukupan logika tersebut.  Lingkup penelitian ini,  meliputi: penelitian 

terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, terhadap taraf 

sinkronisasi dan harmonisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.  

Penjelasan lain penelitian ini mencakup studi  perundang-undangan, perbandingan 

undang-undang, sejarah undang-undang dan lain-lain. Data yang digunakan 

adalah data sekunder  terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang 

masing-masing memperlihatkan relasi hirarkhi. 

Ketiga, Penelitian Hukum  (Positivisme)  kering akan nilai-nilai sosial, 

moralitas dan aspek-aspek filosofis; Pandangan ini dapat di lihat dari gagasan 

yang dikemukakan oleh Peter Mahmud (2005; 93 – dst), beliau menjelaskan 

tentang pendekatan dalam  penlitian hukum dengan  mereduksinya menjadi 

beberapa kategori yang isinya sama yaitu “pendekatan undang-Undang (statute 



 
 

approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical 

Approach) pendekatan comparative (comparative approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang menelaah semua 

undang-undang (Mahmud, 2005; 93), yaitu kesesuaian dan konsistensi undang-

undang (Marzuki, 2005; 93) yang dipelajari adalah ratio legis dan dasar 

ontologism suatu undang-undang (Marzuki, 2005; 94). Pendekatan kasus adalah 

telaah kasus (Marzuki, 2005;94) yang telah menjadi putusan pengadilan 

(Marzuki, 2005; 94) yang dipelajari “ratio decidendi”. Pendekatan komparatif; 

dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan  Undang-

Undang satu negara lain dalam atau mengenai hal yang sama (Marzuki, 2005; 95). 

Sedangkan penelitian hukum empiris kuantitatif lebih fokus kepada fakta fakta 

material atau kepada bentuk yaitu perilaku luar yang terukur dan tidak masuk 

sempai kepada realitas lebih dalam dari hukum. 

Keempat; penelitian hukum (positivistik)  berkarakter logosentrik. Dengan 

menempatkan sumber-sumber hukum formal sebagai bahan hukum utama 

(primer),  dan menempatkan  bahan hukum sekunder, sebagai bahan hukum yang 

(hanya) membantu dan (hanya) memahami bahan hukum primer (Soemitro, 1990; 

2). Dari penjelasan tersebut dinyatakan bahwa bahan hukum primer  merupakan 

bahan hukum utama dalam penelitian ini dan bersifat mutlak/mengikat dalam arti 

kehadirannya/daya berlakunya. Daya mengikat undang-undang tentu berbeda 

dengan daya mengingat teks-teks yang lain, yang umumnya oleh para peneliti 

hukum di pandang sebagai teks yang absolute kebenarannya (mengingat daya 

berlakunya). Ada relasi hegemonial antara pembentuk undang-undang (logika 

pembentuk undang-undang) dengan peneliti melalui produknya, atau antara 

Hakim dengan peneliti melalui yurisprudensi/keputusanya. Artinya peneliti ada 

pada posisi tidak berdaya (tidak kritis/taken for granted) karena dominannya 

aspek kehadiran (logosentrik) dari pencipta atau pembuat undang-undang atau 

para Hakim yang memutus sebuah perkara. Misalnya saja bahwa konsep 

logosentrik ini menciptakan ruang yang membatasi peneliti untuk keluar dari 

ruang tersebut. Konsep logosentrik ini membelenggu peneliti agar patuh dan taat 

pada konsep, asas, prinsip yang telah diciptakan sebelumnya.  

 



 
 

Ketika peneliti melakukan interpretasi otentik, atau sistematik, maka asas, 

doktrin, kaidah, konsep secara otomatis menjadi pembatas. Peneliti akan 

terbelenggu oleh fikiran/gagasan  pembentuk undang-undang yang tertuang di 

dalam tafsir formalnya, dan peneliti dipaksa bersikap status quo, sebagaimana 

ragaan di bawah ini:   

 

Ragaan 1 

Undang-Undang

Putusan Hakim

Logika

Pembentuk UU

Hakim, Jaksa

Dan lain-lain

Bahan Hukum Primer

Data Ini absolut

Bahan Hukum Sekunder

Karya Ilmiah & 

Hasil Penelitian

Peneliti

Diharuskan

menerima sesuai

Kebenaran Koheren

Peneliti

Data ini justifikasi

Terhadap Bahan

hukum Primer artinya

Bahan Hukum sekunder mengikuti

Bahan hukum Primer

Logika/Logos

Menguasai Teks

Peneliti

Di kuasai oleh

Logos
Data Utama;

Kebenaran sudah jadi

Dan ada di dalam teks

Masuk ke dalam

UU/Putusan

Masuk ke dalam

Pikiran Peneliti

 

Tekanan

Hegemoni

Dominasi

Peneliti tidak mampu

Lepas dari tekanan & 

hegemoni Logika, konsep

asas dan doktrin

Pembuat Aturan, Hakim dan

lain-lain

 
 

Kelima,  penelitian hukum normatif (dogmatik) dan penelitian hukum 

empirik (kuantitatif), sama sekali tidak peduli terhadap kepentingan masyarakat 

yang senantiasa termarjinalkan, atau menjadi korban dari beragam kebijakan 

termasuk di dalamnya hukum. Penelitian ini, alih-alih dapat memberikan jawaban 

memuaskan, sebaliknya dapat menciptakan status quo, dan lebih cenderung 



 
 

berpihak kepada kepentingan yang berkuasa, dan hal yang pasti bahwa penelitian 

ini cenderung menimbulkan ketertindasan masyarakat lemah.  

Berdasarkan uraian di atas, seyogyanya penelitian hukum memiliki karakter 

yang lebih terbuka dari penelitian yang ada dibawah payung paradigma 

positivisme hukum. Penelitian hukum juga harus mencerminkan watak kultural 

dari masyarakat di mana hukum itu hidup, dan terakhir bahwa penelitian hukum 

harus lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat lemah. Tidak ada  ilmu yang 

bebas nilai, demikian pula dengan ilmu hukum, oleh karena itu ilmu hukum sarat 

akan kepentingan dan kekuasaan, pada siuasi itu, ilmu hukum menjadi alat dan 

sarana kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan dengan demikian penelitian 

hukum akhirnya menjadi sarana untuk melanggengkan kepentingan kepentingan 

itu, yang pada akhirnya masyarakat kecil sering menjadi korban penindasan. Jadi 

seperti apa seharusnya penelitian  hukum itu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Basis Penelitian Hukum  

Penelitian hukum harus berorientasi pada budaya, nilai-nilai, moralitas, 

konsep, asas yang hidup dalam realitas kemasyarakatan Indonesia.Tidak cukup 

hanya itu, penelitian hukum juga harus memiliki orientasi lebih jelas menyangkut 

kondisi-kondisi masyarakat yang terus menerus mengalami penindasan dan 

pemarginalan.Penelitian hukum yang ada saat ini sudah tidak memadai lagi untuk 

menjawab persoalan demikian itu.Para peneliti hukum saat ini berhadapan dengan 

kompleksitas total masyarakat, yang mencakup berbagai persoalan multikultur, 

pluralism dan juga keadilan sosial.  

Perubahan yang begitu cepat telah memaksa (pentingnya) untuk 

meningkatkan perhatian pada kebutuhan masyarakat tertentu. Di dalam 

masyarakat (secara umum), kecenderungan multikultur, pluralism, relasi kuasa 

dan konflik mendorong peneliti hukum untuk mengenali perbedaan dan ketidak-

adilan yang disebabkan oleh  perbedaan perbedaan itu sendiri. Tidak 

mengherankan apabila perhatian terhadap persoalan ini, yaitu menyangkut 

beragam kelompok, etnik/rasial, orang-orang dengan kebutuhan khusus dan kaum 

feminis berkontribusi bagi munculnya dialog untuk menjabarkan pandangan 

paradigmatik penelitian sebagaimana yang dimaksud dengan penelitian ini. Basis 

penlitian hukum Indoensia paling tidak didasarkan kepada beberapa realitas di 

bawah ini:  

 

a. Multikultur dan pluralisme Indonesia  

Indonesia merupakan tatanan multikultur, tidak semata-mata dari aspek 

geografis, budaya, perilaku, sumber daya alam, namun sekaligus memiliki 

keragaman etnis, sebut saja misalnya etnis Melayu, Madura, Jawa, Batak, 

Minangkabau dan lain-lain. Ditinjau dari sudut komunitas, terlihat begitu  

heterogennya masyarakat kita, mereka yang hidup diperkotaan, pedesaan, 

pegunungan, lembah daratan, atau pesisir pantai dan lautan, memperlihatkan 

keragaman itu. Hal itu masih juga terlihat multikultural dengan melihat  



 
 

budaya yang mereka miliki, bagaimana budaya modern, globalisasi akan 

bertemu dengan budaya tradisional - budaya pedesaan, teknologi modern dan 

teknologi di kampung-kampung. Alo Liliweri menjelaskan lebih jauh tentang 

hal ini “…secara 0alamiah telah memiliki perbedaan yang relatif “paten” 

sepanjang hidup, bahwa warna kulit, jenis kelamin, 

peradaban/kebudayaan.bahasa maupun agama memang diterima sebagai 

warisan.Apakah setiap kita memiliki kesadaran tentang perbedaan itu 

(sebagaimana kesadaran yang wajib di pegang erat oleh kaum teosofi) 

sehingga menjadi kesadaran yang bersifat alamiah? Kalau memang kesadaran 

itu ada…” (Liliweri,2009;4-5) 

Koencaraningrat (Warnaen, 2002). Telah menyusun peta lokasi suku-

suku bangsa di seluruh dunia dan diterbitkan pada tahun 1969 dengan judul 

“Atlas Ethnografis Sedunia”, khusus mengenai Indonesia, ia mengemukakan 

pendapatnya bahwa penggolongan aneka ragam suku bangsa di wilayah 

Indonesia biasanya masih berdasarkan sistem lingkaran-lingkaran hukum adat, 

yang mula-mula di susun oleh C. van Vollenhohen, yang membagi Indonesia 

ke dalam 19 (Sembilan belas) wilayah. Hal yang sama misalnya dilakukan oleh 

JWM Bakker SJ (Sumardjo, 2002; x) mengelompokan pengetahuan nilai-nilai 

asali hanya dalam 19 wilayah suku besar yang disebutnya dengan “wilayah-

wlayah adat”, yang masing-masing wilayah memiliki tata nilainya sendiri, dan 

memiliki sejarah perubahannya masing-masing.  Namun menurut Alo 

Liliweri(Liliweri, 2009;8) pembagian yang dilakukan secara kasar oleh van 

Vollenvohen itu masih sangat mungkin untuk diperdebatkan, karena dari 

masing-masing lingkungan hukum adat itu, masih dapat dikelompokan dan 

dirinci lagi etnik-etnik lain yang memiliki kebudayaan sendiri  

Apa yang dimaksud dengan pluralisme? Liliweri (2009; 66) 

menjelaskan bahwa pluralism (budaya) merupakan sebuah konsep yang 

menerangkan ideal (ideology) kesetaraan kekuasaan dalam suatu masyarakat  

multikultur, dimana kekuasaan terbagi secara merata di antara kelompok-

kelompok etnik yang bervariasi sehingga mampu mendorong pengaruh timbal 

balik di antara mereka. Dan dalam masyarakat multikultur tersebut, kelompok-

kelompok etnik itu dapat menikmati hak-hak mereka yang sama dan seimbang, 



 
 

dapat memelihara dan melindungi diri mereka sendiri karena mereka 

menjalankan tradisi kebudayaannya. (Suzuki, Kundtson, 1984).Beberapa 

pendapat lainnya menjelaskan bahwa pluralism bukan hanya  berarti actual 

plurality (kemajemukan atau keanekaragaman) yang justru menggambarkan 

kesan pragmentasi, bukan juga sekedar “kebaikan negatif”, sebagai lawan dari 

fanatisme, melainkan harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan 

dalam-ikatan-ikatan keadaban (genuine engagement of diversity within the 

bonds of civility). (Riyadi, 2007: 59-60).  (Baso, 1999; 23-24). 

 

b. Relasi kuasa, konflik dan perubahan 

Manusia hidup dalam ruang sosial, tempat dan waktu tertentu, demikian 

pula manusia dan realitas ke- Indonesiaan, karena di sanadiperoleh 

pengetahuan tentang apa yang berharga dalam hidup individual dan sosialnya, 

atau apa yang dia pandang tidak berharga. Berdasarkan pengetahuan tentang 

nilai-nilai tersebut setiap manusia hidup bersama dengan yang lain. Tetapi 

manusia juga memiliki potensi kejiwaan, yakni, rasio, perasaan dan hasrat serta 

kerohanian intuitif yang bebas.Dengan itu manusia menyetujui pengetahuan, 

nilai yang diterimanya, menolak atau mengubahnya.Kreativitas dan kebebasan 

ini kalau otentik, dapat diterima atau ditolak oleh lingkungan sosialnya, untuk 

itu, maka pengetahuan nilai sosialnya juga dapat berubah. 

Apa yang dimaksud dengan relasi kuasa di sini? Relasi kuasa adalah 

dinamika dan dialektika kekuasaan dalam kenyataan, sebagaimana djelaskan 

melalui segitiga Galtung (Ramsbotham, 2003 ; 10 – 12) “bahwa perbedaan 

kekuasaan dan tafsir kenyataan dapat membentuk perbedaan sikap dan perilaku 

kelompok-kelompok sosial. Satu kelompok sosial dalam kekuasaan lebih 

menjadi mungkin lebih keras kepala dalam mempertahankan memenangkan 

kepentingan mereka. Sedangkan kelompok lain dengan kekuasaan yang kurang 

kuat mungkin bersikap tidak percaya. Melalui segitiga Galtung tersebut 

sebagaimana dijelaskan Novri Susan, (2009, 131-132) sikap politik akan 

menciptakan perilaku politik. Secara teknis perilaku politik dapat dilihat 

melalui berbagai bentuk tindakan sosial dari mereka yang berkonflik.Dinamika 

konflik adalah akibat dari dialektika kenyataan dan kekuasaan. Perbedaan tafsir 



 
 

kenyataan dan kekuasaan yang termanifestasikan dalam sikap politik dan 

praktik sosial, perlu dikelola oleh pelembagaan politik yang menyediakan 

arena yang melibatkan semua pihak kompeten (berkepentingan), serta norma 

dan nilai demokratis.  

Burton juga berpendapat  bahwa keluhan dari kelompok-kelompok 

kepentingan harus dibawa pada pelembagaan yang  menyediakan ruang 

negoisasi untuk menemukan pemecahan masalah (Burton, 1998: Susan, 2009; 

132). Suatu konflik produktif sangat mungkin melahirkan suatu implikasi yang 

baik untuk semua pihak yang berkonflik dengan (1) mencegah bentuk bentuk 

kekerasan dalam relasi konflik dan (2) mengembangkan pemecahan masalah.  

Tentang hal demikian itu Novri Susan(2009; 133) menjelaskan melalui ragaan 

sebagai berikut: 

 

Ragaan 2 

Tentang Konflik 

 

Situasi Konflik 

Produktif

Arena

Politik

Inklusif

Politik

deliberasi

Negosiasi berdasar

pemecahan masalah

dan dialog

Keterlibatan

semua pihak

kompeten di

setiap tingkat

kepemimpinan

SIKAP 

Kepercayaan, 

komitmen, 

penghormatan

PERILAKU 

Komunikasi Nir-

kekerasan, 

penghapusan, 

penghakiman, 

mendengarkan dan

mengakomodasi

Aturan Main 

Imparsial

Kesetaraan

Pluralisme, common 

god, etika, 

inclusivisme

Segitiga 

Galtung

Nilai Norma

 

Pergulatan di masyarakat Indonesia memperlihatkan bahwa, hubungan 

kemasyarakatan sangat dinamis, dan bahkan tidak dapat diprediksi, struktur 

masyarakat yang beraneka ragam pada dasarnya berpengaruh pada pola 

hubungan kemasyarakatan tertentu. Kondisi masyarakat yang demikian itu, 

sebagaimana dijelaskan banyak ahli, sering menimbulkan friksi sosial  



 
 

yangdapat memicu konflik di masyarakat. (Salim, 2006; 6-7). Alo Liliweri 

menjelaskan “… hubungan antaretnik maupun antarras, hanya bisa terjadi 

ketika setiap kelompok etik itu  terlibat dalam pertukaran sosial, kerja sama, 

persaingan dan konflik, dan ketika keterlibatan setiap kelompok etnik itu 

dibatasi oleh faktor status, peran, kelompok, jaringan interaksi dan institusi 

sosial” (Liliweri, 2009135). 

Menurut Agus Salim “Kemajemukan etnik dianggap sebagai persoalan 

tampak pada saat meletus konflik kepentingan  antara negara dan komunitas 

berbasis etnik. Di Indonesia “rusuh” misalnya seperti yang terjadi di Sambas, 

Ambon, Papua dan Aceh, (tampaknya) menjadi indikator penguatan basis etnik 

di antara anggota komunitas komunitas yang berada ditingkat lokal. Menurut 

penelitian, sudah sekian lama masing-masing etnis memendam rivalitas satu 

sama lain yang bertumpang tindih dengan berbagai kepentingan, yaitu 

ekonomi, sosial budaya dan politik”. (Salim, 2006; 1). Lebih jauh dijelaskan 

olehnya “studi kasus terhadap “rusuh” di Kupang Nusa Tenggara Timur,  di 

Mataram Nusa Tenggara Barat, di Sambas Kalimantan Barat, menemukan 

sejumlah akar masalah yang beragam.  

 

c. Media, teknologi dan simulasi 

Ketika serangan teknologi dan lompatan ekonomi semakin jauh, maka 

relasi kuasa  dalam masyarakat mengalami pergeseran fundamental, pergeseran 

tentang kekuasaan, makna konflik berorientasi kepada konsep-konsep ekonomi 

dan teknologi yang secara simultan  (terus menggerus) nilai-nilai kemanusiaan, 

sehingga relasi kuasa dalam masyarakat bergeser sedemikian rupa dan sulit 

diprediksi.  Di bidang ekonomi sebagaimana digambarkan oleh Jean 

Baudrillard, bahwa saat ini adalah sebuah kenyataan bahwa konsumsi dan 

kemelimpahruahan yang dibentuk oleh objek, jasa, barang-barang material 

yang kemudian membentuk sejenis mutasi fundamental dalam ekologi 

kemanusiaan (Baudrillard, 2004; 3). 

Masyarakat modern dicirikan bukan hanya oleh objek yang 

disimulasikan, namun juga oleh hubungan  yang disimulasikan. Sebagai 

contoh, pengiklan dipandang meniru cara komunikasi yang akrab dan personal 



 
 

dalam usahanya untuk menghasilkan perasaan dekat, di mana pada 

kenyataanya, tidak satupun yang eksis. Satu keakraban yang disimulasikan 

diciptakan antara orang yang mengiklankan dengan konsumen potensial, juga 

antara konsumen potensial dengan produk yang diiklankan. Ketimbang 

resiprositas yang menjadi karakteristik masyarakat primitive dan pertukaran 

simbolis, dalam masyarakat modern kita memiliki begitu banyak model 

simulasi hubungan antar mausia yang bersifat resiprokal seperti itu.  

Kita tidak dapat melupakan media saat ini, sebagaimana dikatakan Ernst 

Fischer, (Danesi, 2010;1) “Para pemimpin media massa, pers radio, film dan 

televisi telah berhasil mengupayakan agar kita tidak lagi memikirkan adanya 

bencana. Maka pengalihan pikiran yang mereka tawarkan menuntut adanya 

penolakan terhadap konsentrasi maksimum pada bencana”.Saat ini kita hidup 

sebagaimana dijelaskan oleh Goodwin (1992) bahwa ditengah kita telah hadir 

semacam “pabrik pengalih perhatian”, yang tidak dibangun dalam satu malam 

namun mereka merupakan produk dari kekuatan-kekuatan historis dan budaya. 

 

d. Arogansi dan realitas yang rusak  

Manusia tidak sendirian, namun hidup bersama realitas-realitas lain, dan 

membentuk jaring kehidupan yang begitu kompleks,  Gagasan untuk kembali 

kepada alam semesta (saat ini) telah  kembali mengalami penguatan yang dapat 

di lihat dalam teks-literatur kontemporer. Ketika perilaku manusia mengarah 

kepada anarkisme lingkungan tempat kita hidup, maka  alam menjadi tidak 

bersahabat dan manusia akan mengalami banyak penderitaan.  Anarkisme itu 

pada hakekatnya dipicu pula oleh keserakahan manusia yang telah melakukan 

tindakan-tindakan melampaui batas. 

Sentralisme manusia (logosentriks), telah menimbulkan  reduksi tentang 

hakekat penciptaan. Manusia terus- menerus melakukan kebohongan untuk 

kepentingan dirinya sendiri, dan pembangunan (hukum) lebih  folus kepada 

kepentingan manusia bukan kepada lingkungan. Negara dalam banyak hal 

(melalui hukum) telah melakukan kebohongan kebohongan krusial yang 

mengakibatkan lingkungan alam dan masyarakat menderita. Misalnya dalam 

catatan George  Junus Aditjondro (2003), dijelaskan kebohongan selalu 



 
 

muncul dalam pembangunan PLTA, Waduk Saguling, Kasus Dukuh Tapak dan 

lain-lain yang pada akhirnya menciptakan kerusakan lingkungan sangat parah 

dan menyebabkan masyarakat kecil termarjinalisasi. Baru-baru ini kita juga 

menemukan hal yang sama misalnya kasus Lapindo, kasus di Cirebon dan 

banyak kasus di Kalimantan serta Papua yang memperlihatkan kebijakan 

negara berorientasi kepada segelintir (kepentingan) manusia sehingga alam-

lingkungan rusak.  

Habitat dan ekosistem kehidupan alam rusak, sebagaimana Cula Badak 

diburu manusia demi memperoleh keuntungan, dan binatang Badak yang sudah 

hidup selama 60 juta tahun, sekarang mulai menyusut tinggal beberapa ribu 

saja, dan kondisi mereka sebagaimana  di katakana Fachrudin M. Mangunjaya 

sangat tergantung pada kantung-kantung wilayah cagar alam yang dilindungi. 

(Mangunjaya, 2006; 49). Berdasarkan catatan yang ada misalnya sejak tahun 

1960 an, jumlah  badak  Jawa dan Sumatra terus menurun. 

Pada situasi dan posisi demikian itu saat ini muncul kembali tuntutan 

pentingnya dialog tentang manusia, Maha Pencipta dan lingkungan saat ini 

kembali menguat. Dengan singkat dapat kita gambarkan bahwa kurun waktu 

30 tahun terakhir munculnya kesadaran dan keprihatinan terhadap dampak 

yang diakibatkan umat manusia atas planet bumi.  Tahun 1960-an misalnya 

beberapa ahli ekonomi mulai mengkaji dampak   petumbuhan ekonomi atas 

lingkungan, sesuatu  yang belum pernah ditelah sebelumnya. Kenneth 

Boluding, seorang ahli ekonomi yang melihat bahanyanya “economiy cowboy 

yang serampangan”, mengajak National Council of Churches untuk 

mempromosikan etika sikap bersahaja, melestarikan dan mendaur ulang. 

(Chapman, Petersen, Moran, 2007; 31); 

Catatan lain adalah konsep  “ecoliteracy”, yang merupakan perpaduan 

dari dua kata, yakni “ecological dan “literacy.” Pengertian “ecological”  

diartikan sebagai “terkait dengan prinsip-prinsip ekologi” sedangkan 

pengertian “literacy” memiliki arti “melek huruf”dalam pengertian sebagai 

situasi seseorang yang telah faham atau memiliki pengertian atas suatu hal. 

Dengan demikian, “ecoliteracy” bisa diartikan sebagai situasi melek huruf, 

paham, atau memiliki pengertian terhadap bekerjanya prinsip-prinsip ekologi 



 
 

dalam kehidupan bersama di planet bumi.“Ecoliteracy” merupakan tahap 

dasar atau tahap pertama dalam pembangunan komunitas-komunitas 

berkelanjutan. Tahap kedua adalah  “ecodesign” (perancangan bercorak 

ekologis) dan tahap ketiga atau tahap terakhir adalah terbentuknya komunitas-

komunitas berkelanjutan. Konsep “ecoliteracy” dapat dikatakan sebuah strategi 

untuk menggerakkan masyarakat luas agar bisa memeluk secepatnya pola 

pandangan baru atas realitas kehidupan bersama mereka di planet bumi dan 

melakukan pembaruan-pembaruan yang diperlukan. Realitas kehidupan 

bersama yang dibangun  dalam suatu kerangka dasar sebuah jaringan luas ini 

merupakan upaya sistesis berbagai hal tentang misteri kehidupan di alam 

semesta. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa kehidupan bersama 

di planet bumi harus dipandang bukan lagi secara mekanistik melainkan secara 

ekologis serta sistemik. 

Jadi apa yang perlu dipahami dari “ecoliteracy” adalah wisdom of nature 

(kebijaksanaan alam) yang digambarkan oleh Fritjof Capra sebagai 

kemampuan sistem-sistem ekologis planet bumi mengorganisir dirinya sendiri 

melalui cara-cara halus dan kompleks. Cara sistem-sistem ekologis ini 

mengorganisir diri sendiri telah teruji sangat handal untuk melestarikan 

kehidupan di planet bumi. (Purwadianto, 2004:42-45). Menurut Capra 

(Purwadinto, 2004; 42-45), ada enam prinsip ekologis  yang sangat mendasar 

karena menjamin secara kukuh keberlanjutan kehidupan bersama. Prinsip-

prinsip itu adalah (1) jaringan –jaringan; (2) silus-siklus; (3) energi matahari; 

(4) kemitraan; (5) keanekaragaman; dan (6) keseimbangan dinamis.  

Pandangan – pandangan mistisme terkait dengan hal hal di atas dapat 

dijelaskan misalnya  pemikiran Jalal al Din-Rumi, telah memberikan banyak 

penjelasan yang mencerahkan bagi fenomena alam yang ia teliti. Keterangan 

mistik Rumi mampu memberikan penjelasan yang komprehensip terhadap 

beberapa fenomena (atau apa yang disebut „echo-echo‟ Realitas (Tuhan) dalam 

fisika baru.  

 

 

 



 
 

B. Pemberdayaan dalam  penelitian hukum 

Konsep pemberdayaan  mulai tampak kepermukaan sekitar dekade 1970 

an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980 - hingga 90 an. Kemunculan 

konsep ini, hampir bersamaan dengan aliran aliran seperti eksistensialisme, 

fenomenologi dan personalisme. Disusul gelombang pemikiran neo marxisme, 

freudianisme termasuk didalamnya aliran strukturalisme dan sosiologi kritik 

sekolah fankfurt. Bermunculan pula konsep konsep seperti elite kekuasaan, anti 

kemapanan, gerakan populis anti struktur, legitimasi, idiologi pembebasan, civil 

society. (Pranarka dan Vidhyadinka dalam  Herry Hikmat, 2006;1)  

Konsep pemberdayaan ini, dapat dipandang sebagai bagian atau sedarah 

dan sejiwa dengan aliran yang muncul pada abad 20 yang lebih dikenal dengan 

aliran postmodernisme. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang 

berorientasi pada jargon antisistem, anti struktur, antideterminisme yang 

diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Munculnya konsep ini sebagai akibat dan 

reaksi terhadap alam fikiran, tata masyarakat dan tata budaya sebelumnya yang 

berkembang di suatu negara.  

Secara konseptual ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep 

kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk 

membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan 

dan minat mereka. (Edi Suharto, 2005; 55). Kekuasaan tidak terbatas pada 

pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan tidak terisolasi. Kekuasaan 

senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta 

dalam relasi sosial, oleh karena itu kekuasan dan hubungan kekuasaan dapat 

berubah.  

Dengan pemahaman kekuasaan ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses 

perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, 

kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal  (1) 

Bahwa kekuasaan dapat berubah. sehingga pemberdayaan mungkin dilakukan ; 

(2) Kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian 

kekuasaan yg tidak statis, melainkan dinamis. 

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok 

rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (1) 



 
 

memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti 

bebas mengemukakan pendapat, bebas dalam kelaparan, bebas kebodohan dan 

kesakitan; (2) Menjangkau sumber sumber produktif yang memungkinkan mereka 

dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa jasa 

yang mereka perlukan; (3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 

keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka.  Britha Mikkelsen (2011; 56), 

“agar mencapai hasil hasil pembangunan yang dapat berkelanjutan, banyak 

kalangan sepakat bahwa suatu pendekatan partisipatoris perlu diambil untuk 

menjabarkan logika dan strateginya. Pada sisi yang lain Pretty dan Guijt 

menjelaskan implikasi praktis dari model pendekatan demikian itu yaitu 

“Pendekatan pembangunan partisipatoris harus mulai dengan orang-orang yang 

paling mengetahui tentang system kehidupan  mereka sendiri. Pendekatan ini 

harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan 

memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. 

Ini memerlukan perombakan pada seluruh praktik dan pemikiran, disamping 

bantuan pembangunan (lihat dalam Britha MIkkelsen, 56)  

Menurut Ife (Jim Ife, 1995; 61-64) Pemberdayaan memuat dua pengertian 

kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan 

hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan 

atau penguasaan klien atas :  

a. Pilihan pilihan personal dan kesempatan kesempatan hidup; kemampuan dalam 

membuat keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.  

b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan 

aspirasi dan keinginanya.  

c. Ide atau gagasan: Kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan 

dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan;  

d. Lembaga lembaga: Kemampuan menjangkau, menggunakan dan 

mempengaruhi pranata pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan 

sosial, pendidikan dan kesehatan.  

e. Sumber- sumber: kemampuan memobilisasi sumber sumber formal, informal 

dan kemasyarakatan: 



 
 

f. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola makanisme 

produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa. 

g. Reproduksi: Kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan 

anak, pendidikan dan sosialisasi.  

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu 

dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan.Pada 

dasarnya, pemberdayaan diletakan pada kekuatan tingkat individu atau 

sosial.Menurut Rappaport (Rappaport, 1985, 17, 15-21,) diartikan sebagai 

pemahaman psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, 

kekuatan politik dan hak haknya menurut undang undang.Sementara itu J. Mc 

Ardle (Ardle, 1989, Vol. 16.) Mengartikan pemberdayaan sebagai proses 

pengambilan keputusan oleh orang orang yang secara konsekuen melaksanakan 

keputusan tersebut. Orang orang yang telah mencapai tujuan kolektif 

diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, 

keterampilan serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan mereka tanpa 

tergantung pada pertolongan orang lain.  

 

C. Konsepsi Penelitian  Hukum yang Harus Berubah.  

Penelitian hukum normatif-dogmatiek, maupun empirik-kuantitatif 

memiliki kecenderungan simplifikasi yaitu pengabaian terhadap berbagai aspek 

dalam realitas hukum yang kompleks, sehingga penelitian hukum kering dari 

aspek nilai, simbol-simbol, makna-makna kultural dan moralitas kemanusiaan, 

bahkan tidak memiliki tindakan aksi di dalamnya.  Penelitian hukum normatif-

dogmatiek dan juga penelitian empirik kuantitatif (keduanya di bawah paradigma 

positivism hukum)  hanya menjelaskan keterkaitan (mekanis) antara angka angka 

dengan aturan, asas-asas dan prinsip yang kaku.  

Pengabaian-pengabaian demikian itu mengakibatkan, rusaknya tatanan 

hukum, tatanan masyarakat, serta hancurnya kehidupan ekologis (lingkungan 

hidup) oleh kebijakan-kebijakan hukum formal, yang lebih memihak kekuasaan.  

Kita temukan marjinalisasi masyarakat kecil, penggusuran dan penghakiman atas 

nama hukum yang banyak dilakukan Negara. Pembangunan hukum yang lebih 

mengarah kepada kepentingan kelas tertentu atau kelompok yang kuat dalam 



 
 

masyarakat. Pada satu sisi pembangunan hukum yang terlalu terfokus pada 

kebijakan perundang-undangan pada hakekatnya hanya menampilkan 

pembangunan semu, sekalipun peraturan perundang-undangan itu memiliki tujuan 

tujuan yang mulia, namun minim dalam pencapaian, terlebih yang selalu 

mengemuka akan perilaku yang Nampak dalam perundang-undangan itu. 

Pembangunan hukum yang terlalu terfokus pada perundang-undangan itu tidak 

mendorong partisipasi public. Hukum kehilangan kemampuan untuk menjelaskan 

relasinya dengan masyarakat dan realitas kultural dan akhirnya hukum gagal 

menjadi medium yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.  

Dari berbagai problem hukum saat ini, memperlihatkan kepada kita, 

diperlukan pendekatan yang mampu merespon perubahan dan tentu saja 

keberpihakan terhadap masyarakat yang tidak mampu.  Oleh karena itu penelitian 

hukum seharusnya mampu mendorong partisipasi masyarakat, terbuka terhadap 

berbagai ragam pendekatan sehingga mampu memberikan berbagai solusi yang 

dihadapi oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu terdapat beberapa syarat dalam 

penelitian hukum sebagai berikut: 

a. Relasi Subjek-Subjek, adanya hubungan yang lebih kontekstual antara peneliti 

dengan yang diteliti, menghilangkan relasi hirarkhis atau dominasi, Relasi 

subjek-subjek dapat membuka ruang-ruang yang selama ini tertutup oleh relasi 

dominasi, yaitu membuka wilayah lain (the other) yang umumnya 

dimarjinalisasikan dalam penelitian hukum normative yang dogmatiek. 

Realitas moral, teks-teks keagamaan/Kitab Suci atau teks-teks kearifan lokal, 

masyarakat yang tertindas dan termarjinalkan,  akan mendapat tempat dalam 

relasi tersebut. Relasi ini juga dapat menjelaskan model triangulasi dapat 

digunakan lebih maksimal, di samping dapat menjelaskan model interpretasi 

yang sesusai dengan kebutuhan penelitian karena tidak terfokus pada teks 

formalnya (yang dipositifkan) saja tetapi sekaligus mengurai lebih jauh sampai 

kepada level makna simbolis; artinya pada konsep ini tidak lagi manusia 

menjadi pusat dari segala sesuatu. Penelitian menjadi sebuah proses dialogis 

antara manusia dengan Tuhan, teks dan lingkungan-alam semesta.  Pada posisi 

ini maka jarak kultural yang umumnya tercipta antara subjek – peneliti dengan 

subjek partisipan dapat diatasi. Diharapkan tidak ada lagi distorsi kebudayaan 



 
 

di antara subjek penelitian itu. 

b. Penelitian hukum tidak hanya mencakup kajian teks yg dogmatiek dan fakta 

material yang terkuantifikasi namun juga kajian fenomenologis, simbolik 

interaksionis, semiotika, hermenutika. bisa juga merupakan gabungan berbagai 

pendekatan itu, baik yang berbeda paradigma atau dalam paradigma yang sama 

sesuai dengan konsep consilience hukum. Penelitian hukum (harus) bersifat 

multi metode, jadi tidak parsial dan terpilah lagi, artinya penelitian bidang ilmu 

lain akan dapat digunakan untuk menjelaskan dan akan mencakup studi hukum 

secara lebih felksibel.  Penelitian hukum tidak akan fokus kepada wilayah-

wilayah yang terbatas atau berkutat disitu- situ juga seperti norma, asas, atau 

perundang-undangan, namun meliputi wilayah yang luas, yaitu pemaknaan 

terhadap norma itu (interpretasi), sikap kritis dan tindakan tindakan aplikatif 

yang dapat mendorong kualitas kehidupan masyarakat. karenametode 

penelitian akan digunakan sesuai dengan kebutuhan peneliti, dan partisipan. 

Posisi demikian itu memudahkan peneliti hukum menemukan penjelasan lebih 

komprehensif karena penelitian hukum akan terbuka dan terhubung dengan 

ragam penelitian lainnya, sekaligus menemukan solusi terbaik bagi partisipan.  

c. Penelitian hukum tidak hanya fokus terhadap prosedur yang kaku yang diikat 

oleh pakem yang cenderung menyulitkan untuk dilakukan,  yaitu sebuah tradisi 

ilmiah yang kaku, serta lebih mementingkan kebenaran-kebenaran prosedural, 

sebagaimana alat ukurnya hanya mungkin di lakukan melalui nalar (rasio) saja. 

Sehingga para ilmuwan dan peneliti hukum lebih mirip para professional atau 

para praktisi hukum, dan lebih senang mempersoalkan prosedur daripada 

substansinya. Hal ini menggambarkan tentang bagaimana peneliti didominasi 

dan diatur oleh prosedur itu. Sehingga hasil yang dicapai oleh penelitian 

hukum hasil akhirnya kembali kepada upaya memperbaiki prosedur.  Gagasan 

ini seyogyanya mulai dikritisi, mengingat peneliti juga memiliki kebebasan 

untuk mengembangkan berbagai alternatif. Namun demikian hal itu tidak 

berarti bahwa peneliti mengenyampingkan prosedur yang harus dilalui. Artinya 

peneliti dimungkinkan untuk mengembangkan berbagai alternatif yang lebih 

mampu menjelaskan persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat, 

sekaligus memungkinkan di temukaannya jalan keluar yang lebih aplikatif bagi 



 
 

masyarakat. Posisi tulisan ini, ingin menggeser makna penelitian tidak lagi 

sebuah kegiatan yang (hanya) terkait dengan prosedur formal dari penelitian 

yang menggiring para peneliti hukum di lingkungan akademik sebagai peneliti 

khusus untuk memenuhi jumlah “cum” tertentu, atau menggiring peneliti 

hukum  untuk menyisihkan/menyingkirkan rasa, hasrat, keberanian dan intuisi 

dari proses pencarian kebenaran dan hanya menyisakan rasio di dalamnya.   

d. Penelitian hukum mendorong  peneliti untuk memiliki kreativitas dan sikap 

kritis, peka akan perubahan serta memiliki kepedulian akan kepentingan 

penyelamatan manusia/masyarakat yang tertindas, lingkungan  alam yang 

rusak dan bukan samata-mata untuk kepentingan profesi, sebuah alat mengejar 

kesenangan semata, atau bukan hanya gambaran-gambaran yang berisi ilusi 

ilusi hukum. Pendek kata penelitian hukum hakekatnya adalah sebuah 

pembelajaran dan kita dituntut untuk menjadi manusia pembelajar. 

e. Penelitian hukum harus partisipatoris, yaitu mengutamakan partsipan sebagai 

parner dan bagian dari proses penelitian. Apa yang dapat dicapai oleh kegiatan 

penelitian khususnya bagi mereka partisipan (kaum marjinal). Penelitian 

hukum pada skala ini memiliki kemanfaatan baik bagi peneliti, partisipan, atau 

strategi kebijakan lain. Partispatoris ini menciptakan suasana kolaboratif bagi 

pihak pihak yang terlibat dalam penelitian. Misalnya tentang penelitian 

mengenai kebijakan tentang anak, gelandangan, atau kelompok difable 

(berkebutuhan khusus), dalam kegiatan penelitian mereka harus dilibatkan dan 

terlibat sejak awal, mulai dari perumusan masalah, sampai kepada agenda aksi 

yang harus dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
 

A. Tujuan  Umum 

Berdasarkan pemaparan di atas, kita dapat melihat bahwa ada banyak 

persoalan yang mncul terkait dengan Penelitian hukum di Indoensia saat yang 

mengakibatkan tergerusnya berbagai hal yang bernuansa Keindonesia, mulai dari 

Tergerusnya sistem Lokal Masyarakat Indoensia, Pendidikan Hukum yang 

semakin lama semakin tidak humanis, dan sampai kepada pembentukan perilaku 

masyarakat yang cenderung berpura pura, sampai kepada karakter penelitian dan 

perilku duani akademik kita, yang pada akhirnya menimbulkan problem problem 

hukum yang semakin luas. 

Nampaknya perlu upaya yang lebih sistematis untuk membangun kembali 

sistem hukum Indoensia, atau secara khuus perlu membangun kemabli metode 

penelitian yang lebih memihak kepada kepentingan sistem hukum nasional dan 

juga sistem pendidikan atau secara khusus penelitian hukum di Indoensia. Oleh 

kjarena itu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Mencoba membangun dan menelusuri kembali Basis penelitian hukum 

Indoensia yang lebih bernuansa lokal/Kearifan lokal, dengan memperhatikan 

aspek aspek perkembangan masyarakat Indoensia yang pluralistik dan bersifat 

multiu kultur: 

b. Mengembangan kajian paradigmatik untuk menempatkan penelitian hukum di 

dalam ranah penelitian yang lebih berpihak kepada nilai nilai kultural 

masyarakat indoensia dan bukan lebih berorienbtasi kepada nilai nilai 

akademik Barat atau kolonial 

c. Mengembangkan Model atau Konsep penelitian baru yang berpihak kepada 

aspek kultural Indoensia, baik dari aspek keilmuan yang berkembang di 

Indoensia, dan juga aspek kearifan lokal sesuai dengan karakter masyarakat 

Indonesia sebagaimana di maksud di atas.  

 

 

 



 
 

B. Tujuan Khusus 

Tahun Pertama 

a. Penelitian ini  bertujuan untuk melakukan identifikasi dan inventarissi berbagai 

kelemahan dan persoalan  yang muncul akibat penggunaan Pendekatan Hukum 

Model Barat yang mengakibatkan tergerusnya nilai nilai kearifan lokal 

masyarakat Indoensia: 

b. Klasifikasi dan anlisis terhadap berbagai persoalan diseputar penggunaan 

penelitian hukum model Barat, yang dapat menggerus nilai nilai lokal; 

c. Membangun Konsep atau Model Penelitian Hukum  Transformatif-

Partisipatoris yang mampu mengakomodasikan  keragaman kultural dan 

keragaman hukum/ pluralisme hukum di Indoensia. 

 

Tahun kedua (2) 

Menyempurnakan Model Penelitian Hukum Trasformatif Partisipatoris 

dengan melakukan penyempurnaan terhadap model yang sudah dikembangkan 

a. Menerapkan model penelitian Hukum Tranformatif partisipatoris di dalam 

proses pembelajaran di Perguruang Tinggi khususnya untuk kepentingan yang 

aplikatif, bagi mahasiswa agar mereka mampu menerapkan penelitian ini untuk 

kepentingan penyusunan skripsi, Tesis maupun Disertasi: 

b. Mengembangkan kurikulum  pengajaran untuk mata kuliah Metode penelitian 

hukum, sekaligus me;lakukan pembaharuan model pendekatan yang ada saat di 

di program studi Ilmu Hukum; 

c. Pengembangan kemajuan keilmuan melalui penerbitan karya ilmiah dan buku 

teks untuk dapat dibaca luas oleh pemerhati hukum dan masyarakat. 

Menjelaskan hal di atas dapat digambarkan melalui ragaan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ragaan 3 

 

 

C. Urgensi Penelitian  

Para peneliti hukum saat ini berhadapan dengan kompleksitas total 

masyarakat, yang mencakup berbagai persoalan multikultur, pluralism dan juga 

keadilan sosial. Perubahan yang begitu cepat telah memaksa (pentingnya) untuk 

meningkatkan perhatian pada kebutuhan masyarakat tertentu. Di dalam 

masyarakat (secara umum), kecenderungan multikultur, pluralism, relasi kuasa 

dan konflik mendorong peneliti hukum untuk mengenali perbedaan dan ketidak-

adilan yang disebabkan oleh  perbedaan perbedaan itu sendiri. Tidak 

mengherankan apabila perhatian terhadap persoalan ini, yaitu menyangkut 

beragam kelompok, etnik/rasial, orang-orang dengan kebutuhan khusus dan kaum 

feminis berkontribusi bagi munculnya dialog untuk menjabarkan pandangan 

paradigmatik penelitian sebagaimana yang dimaksud dengan buku ini. 

Kita perlu membuka ulang pemahaman, menyusun banyak arsip dan 

merekam jejak realitas masyarakat sebagai basis penelitian hukum. Meskipun 

pada sisi lain akan mengundang banyak kontroversi mengingat dominasi Barat 

masih sangat kuat dalam kehidupan hukum Indonesia. Sekalipun pengertian 

perang Barat dan Timur menjadi sebuah wacana yang di pandang kuno/usang, 



 
 

namun diakui bahwa hegemoni Barat terhadap aspek keilmuan (pendidikan 

hukum) dan realitas praktek hukum di Indonesia sangat kuat dan berdampak 

terhadap penelitian hukum. Para intelektual Indonesia melihat (seolah-olah) 

model Penelitian hukum dari Barat lebih tinggi (peringkatnya/nilainya) dibanding  

pendekatan hukum lain/alternatif, atau (dianggap) lebih berkualitas dari penelitian 

hukum yang non-Barat. Pada sisi lain percampuran hukum Barat dengan  realitas 

kehidupan lokal, telah mendorong berkembangnya beragam alternatif  yang 

melahirkan kombinasi unik, sehingga penelitian hukum menjadi lebih akomodatif 

dan fleksibel. Penelitian ini menjadi sangat penting karena mencoba mengangkat 

isu mengenai hegemoni hukum Barat terhadap sistem pembalajaran hukium 

termasuk pendidikan hukum dan penleitian hukum, yang akibatnya kearifan lokal 

Indoensia tergerus. Penelitian ini mencoba mengangkat model penelitian yang 

lebih memihak kepada kepentingan hukum lokal yang ada di Indonesia dengan 

demikian menjadi sangat penting karena:  

a. Penelitian ini manawarkan konsep baru atau paradigma baru / cara pandang 

baru di bidang penelitian hukum mengingat penelitian hukum transformatif 

partisipatoris  masih belum begitu familier di lingkungan hukum apalagi 

penggunaan Metode Campuran; 

b. Penelitian ini diharapkan mampu mengangkat hukum lokal Indonesia yang 

terhegemoni oleh hukum Barat  

c. Mampu digunakan sebagai alat untuk memecahkan persoalan persoalan hukum 

dan juga persoalan paradigmatik yang terjadi di dalam sistem hukum Indoensia  

d. Pembenahan sistem kurikulum pendidikan tinggi hukum yang saat ini masih 

berbasis dan berpihak pada hukum Barat.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 
 

A. Pendekatan 

Metode penelitian  hukum, adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk 

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 

normatifnya   Dengan demikian metode penelitian adalah prosedur atau 

tatacara yang digunakan dalam stuatu penelitian yang memiliki karakteristik 

rasional dan teruji sehingga menghasilkan penelitian yang dapat diandalkan 

(reliable).  

Metode penelitian hukum pada hakekatnya merupakan upaya pencarian 

kebenaran. Kebenaran adalah fakta-fakta dari berbagai hukungan yang  berdisi 

satu sama lain sebagai subjek dan predikat yang ajeg dan logis.   Kriteria 

kebenaran dalam ilmu hukum terdiri dari kriterium kebenaran koheren, 

koresponden dan pragmatis. Suatu kebenaran dinamakan koheren jika 

diturunkan dengan cara yang tepat dari titik tolak sistem putusan atau sistem 

proposisi. Suatu kebenaran dinamakan korespondensi jika kebenaran tersebut 

berupa kesesuaiana antara makna yang dimaksudkan oleh suatu pernyataan 

dengan apa yang sesungguhnya merupakan halnya atau apa yang merupakan 

fakta faktanya.  Suatu kebenaran dianggap pragmatis jika kebenaran tersebut 

berlandaskan pada kriteria berfungsi atau tidaknya pernyataan dalam ruang 

lingkup waktu tertentu. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan bersifat 

multi yaitu: 

a. Pendekatan Filosofis: Pendekatan filosofis yang dimaksud di dalam kajian 

dan penelitian ini adalah metode heuristik. Yaitu tujuan nya dalah untuk 

membuka jalan dan berupaya untuk menemukan jalan baru, atau pemecahan 

masalah baru.  Melalui penelitian filsafat ini diharapkan  persoalan yang 

diteliti diharapkan dapat di telaah lebih holistik. Melalui metode ini 

diharapkan dapat dikembangkan kreativitas baru terutama mengenai 

persoalan yang tengah dihadapi. Anton Bakker dan Achmad Charris telah 

merumuskan unsur-unsur metodis umum bagi sebuah penelitian filsafat, 



 
 

terdiri dari interpretasi, induksi dan deduksi, koherensi internal, holistika, 

kesinambungan historis, idealisasi, komparasi, heuristika, bahasa inklusif 

atau analogikal, dan deskriptif. (Anton Bekker dan Achmad Charris Zubair, 

1990; 41-54) .Unsur-unsur tersebut menjadi alat bantu bagi penulis untuk 

meneliti berbagai variabel permasalahan dalam topik tulisan ini secara lebih 

terfokus. Terlepas dari semua itu, sangat disadari penulis bahwa pendekatan 

filsafat yang holistik tidak pernah membiarkan diri terjerumus dalam sekat-

sekat metodologis seperti itu. Bahwa berbagai pendekatan teori 

hermeneutika hukum yang akan dipergunakan semata-mata untuk 

membantu memberikan pengarahan dalam menjawab rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini. Berbagai pendekatan teori hermeneutika 

yang dipergunakan mudah-mudahan bisa menjadi alat bantu bagi penulis 

untuk melihat permasalahan secara lebih terang. Sekalipun demikian, 

penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini 

sangat mungkin justru merupakan “hipotesis” itu sendiri. 

b. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep adalah pendekatan 

yang dilakukan sebagai penunjang pendekatan  filosofis.  Konsep 

merupakan unsur-unsur abstrak yan mewakili kelas-kelas fenomena dalam 

suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang 

diabstraksikan dari hal hal yang particular.  Fungsi konsep adalah 

memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang 

praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.   

Langkah-langkah pendekatan konsep, dengan demikian terdiri dari proses 

abstraksi, yaitu proses mental selektif yang menghilangkan atau 

memisahkan aspek realitas tertentu dari yang lain; dan proses integrasi, 

yaitu pemanduan unit menjadi sesuatu yang tunggal, entitas mental baru 

yang dipakai sebagai unit tunggal pemikiran (namun dapat dipecahkan 

menjadi komponen manakal diperlukan).   

c. Pendekatan Sosio-Legal: Pendekatan socio-legald imaksud dalam penelitian 

ini adalah kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu 

hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Pendekatan ini membantu untuk 

memahami hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari, hubungan hukum 



 
 

dengan konteks kemasyarakatan, atau  bagaimana efektivitas hukum dan 

hubungannya dengan konteks ekologinya 

 

2.  Alasan Pemilihan Metode Pendekatan 

Penggunaan pendekatan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa 

mengingat kajian terhadap penelitian ini cukup kompleks dan sangat 

menonjolkan 3 aspek penting dari kajian  teoretik atau filosofis, yaitu aspek 

ontologis, axiologis dan epistemologis, sehingga harus dilakukan pengkajian 

secara komprehensif dan holisitk, sehingga tidak cukup hanya dengan hanya  

menggunakan satu pendekatan yang dogmatiek sifatnya, melainkan 

memerlukan dukungan pendekatan lain, baik dari pendekatan nilai, maupun 

pendekatan faktual di lapangan (kuantitatif dan kualitatif), sehingga dengan 

penggunaan ragam metode itu  dipastikan ada banyak disiplin ilmu yang 

terkait dengan persaoalan yang tengah dikaji/diteliti.  

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui langkah langkah sebagai 

berikut:  

a. penelaahan  berbagai literatur (kepustakaan), yaitu data sekunder yang 

relevan dengan penelitian/kajian yang dilakukan. Telaah data sekunder 

dijadikan sebagai telaah awal, dari seluruh kegiatan penelitian yang 

dilakukan. Telaah sekunder akan mencakup berbagai buku teks, jurnal, 

makalah makalah ilmiah, dan kepustakaan lain yang relevanPenelaahan 

literatur atau dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis dokumen, arsip, catatan, 

transkrip dan lain-lain. Dalam penggunaan metode dokumentasi, peneliti 

dituntut untuk cermat dalam memilih sumber tertulis. 

b. Kegiatan  Focus Group Discussion, yaitu pertemuan ahli secara terbatas 

untuk mengkaji aspek aspek fundamental dari kegiatan penelitian ini. 

FGD akan menghadirkan dari beberapa kalangan antara lain: (a). 

Akademisi; (b) Praktisi Hukum (c) Pakar bidang dengan keahlian tertentu 

(d) NGO- LSM yang konsen di bidang pengembangan kearifan lokal 



 
 

Wartawan dan beberapa kelompok masyarakat yang relevan, rencananya 

kegiatan ini akan dilakukan dengan mengambil 3 Kota yaitu  Ciamis. 

Jawa Barat, Jakarta di  Universitas Bina Nusantara dan juga di Denpasar 

di Universitas Hindu Bali – UNHI/ Universitas Mataram – Lombok.  

Ketiga/Keempat tempat itu paling tidak dijadikan tempat FGD mewakili 

karakteristik wilayah  yang berbeda. Misalnya di Ciamis, masih sangat 

kental nilai kearifan lokalnya dan disana banyak sekali LSM yang peduli 

terhadap kearifan lokal Di UNHI Denpasar, sangat kental dengan budaya 

dan kearifan  lokal sehingga sangat cocok dijadikan tempat untuk 

melaksanakan kegiatan FGD.  FGD merupakan metode pengumpulan 

data dengan membuat sebuah forum diskusi dengan topik yang telah 

ditentukan oleh peneliti sejak awal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan 

informasi yang banyak mengenai topik  yang diteliti. (hal ini terutama 

akan lebih fokus di tahun tahun kedua; 

 

4.  Teknik Pengecekan Kesahihan Data 

Teknik pengecekan keabsahan data dan informasi dalam penelitian ini 

menggunakan triangulasi  (S. Nasution, 1992;  115-116). dengan sumber, 

metode dan teori. Tujuan triangulasi adalah menchek kebenaran data dan 

informasi tertentu dengan membandingkannya dengan data dan informasi 

yang telah diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian baik 

penetian terhadap data sekunder maupun penelitian ketika mengumpulkan 

data di lapangan, dan pada waktu yang berlainan dengan metode yang 

berlainan pula. (Nasution, Ibid)  

Penggunaan triangulasi dengan sumber dimaksudkan untuk 

membandingkan dan mengecek baik derajat keterpercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu, sumber, tempat, orang, dan alat yang berbeda 

dalam metode tertentu. (Lexy J,  Moleong, 1999; 178). Metode triangulasi 

digunakan dengan strategi pengecekan derajat keterpercayaan penemuan hasil 

penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat 

keterpercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Lexy J, 

Moleong – 1999;178). Penelitian ini menggunakan triangulasi (Kaelan 2005)  



 
 

untuk mengecek derajat keterpercayaan suatu data yang diberoleh secara 

beragam., dengan menggunakan beberapa teori atau lebih dari satu teori 

sebagai pembanding yang dapat dilakukan secara induktif atau secara 

logika.(Ibid)  

Janesick (Denzin & Lincoln, 1994) menjelaskan  adanya empat tipe dasar 

Triangulasi yaitu: 

1. Triangulasi Data, yaitu triangulasi yang berkaitan dengan penggunaan 

beragam sumber data dalam suatu penelitian: Hal ini bagi penelitian 

hukum menunjuk pada upaya peneliti untuk mengakses sumber-sumber 

yang lebih bervariasi guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan 

yang sama. Hal ini berarti peneliti hukum ingin menguji data yang 

diperoleh dari satu sumber untuk di bandingkan dengan sumber lainnya. 

Sehingga peneliti dapat sampai kepada satu kemungkinan; mungkin data 

itu konsisten, tidak konsisten  atau sebaliknya berlawanan, sehingga 

seorang peneliti hukum dapat mengungkapkan gambaran yang lebih 

memadai, cukup komprehensif mengenai gejala yang diteliti; 

2. Triangulasi peneliti (investigator triangulation), yaitu triangulasi yang 

merujuk pada penggunaan beberapa peneliti atau evaluator yang berbeda: 

Dalam penelitian hukum hal ini dapat dilakukan ketika dua atau lebih 

peneliti bekerja dalam suatu tim yang meneliti persoalan yang sama. 

Dalam hubungan ini, temuan data dari peneliti yang satu dapat 

dibandingkan  dengan temuan data dari peneliti yang lain, dan peneliti 

kemudian dapat malakukan analisis secara bersama-seama serta 

mengemukakan penjelasan mengenai temuan yang mungkin saling 

berbeda. 

3. Triangulasi Teori (Theory triangulation), yaitu triangulasi yang berkaitan  

dengan penggunaan beragam perspektif atau cara pandang untuk 

menginterpretasikan seperangkat data. Dalam penelitian hukum hal ini 

menunjuk kepada penggunaan perspektif  yang bervariasi dalam 

menginterpretasi data yang sama.  

4. Triangulasi metodologi (methodological triangulation), yaitu triangulasi 

yang berhubungan dengan penggunaan beragam metode untuk mengkaji 



 
 

sebuah persoalan yang diteliti. Dalam penelitian hukum peneliti dapat 

membandingkan  temuan data yang diperoleh dengan menggunakan suatu 

metode tertentu (misalnya catatan lapangan dan observasi) dengan data 

yang diperoleh dengan metode yang lain (mis. Dari teks UU dan in-depth 

interview) mengenai suatu persoalan dan dari sumber yang sama. Dalam 

hal ini peneliti sesungguhnya berusaha menguji seberapa tingkat validitas 

dan realibilitas data dengan menggunakan metode yang berbeda.   

5. Janesick menambahkan tipe yang kelima: triangulasi antar disiplin 

(interdisciplinary triangulation), yaitu triangulasi yang akan membantu 

peneliti keluar dari parit suatu disiplin tertentu yang dominan. 

Triangulasiantar disiplin  dapat menjadi alat heuristic. Konsep Heuristic 

menjelaskan bahwa teori yang baik  akan menstimulasi penelitian (a good 

theory generates research)    

Penjelasan di atas dapat digambarkan melalui ragaan di bawah ini: 

Ragaan 4 

Penggunaan beragam

Perspektif/cara pandang untuk

menginterpretasikan seperangkat Data

Penggunaan beragam sumber data

dalam suatu penelitian

Penggunaan beberapa

Peneliti atau evaluator

Yang berbeda

Membantu peneliti untuk

Keluar parit satu disiplin

yang dominan – mendorong

alat heuristic. Konsep ini menjelaskan

Teori yg baik akan menstimulasi

Munculnya penelitian

Triangulasi yang berhhubungan

Dengan penggunaan beragam metode

Untuk mengkaji sebuah

Persoalan yang diteliti

 

 

Dalam penelitian disertasi ini konsep triangulasi akan mencakup 

sebagaimana ragaan di bawah ini: 



 
 

1. Teknik Analisis Data 

Pengertian analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data. (S.Nasution, Op.Cit; 142) Jadi, 

analisis data berarti mencoba memahami makna data dan mendapatkan 

maknanya. Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh dianalisis 

melalui analisis kualitatif, melalui tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Matthew B.Miles dan 

A.Michael Huberman, 1992; 16-20). 

Teknik Analisis, yang akan dikembangkan adalah teknis analisis 

kualitatif sebagai berikut: 

a. Untuk pendekatan Yuridis Normatif, akan digunakaan analisis 

normatif, kualitatif dan juga analisis perundang-undangan, yaitu 

untuk melihat sejauh mana relasi antara norma yang satu dengan 

norma lainnya secara vertikal maupun horizontal, ratio legis dan 

aspek ontologis dari perundang-undangan. 

b. Untuk pendekatan filosofis akan digunakan model analisis heuristik 

yang mencakup (1)Deskripsi context of justification ilmu; (2)Kritik 

terhadap paradigma ilmu; (3) penemuan jalan baru; (4) 

pengembangan kearah kreativitas; 

Permasalahan yang telah diidentifikasikan tersebut akan 

dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif karena 

fokus dari tulisan ini adalah kajian antar perundang-undangan. Dimana 

sifat dari penelitian kualitatif adalah tidak melakukan perhitungan-

perhitungan dalam melakukan justifikasi. Metode penelitian tersebut 

digunakan karena mampu memberikan penjelasan secara utuh tentang 

hakekat yang ditelitinya. (Bogdan Robert  & Taylor Steven J, 1993; 10). 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

dan data data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.  Data 

sekunder yang dikumpulkan adalah berupa data dokumen, teks atau karya-

karya ilmiah yang relevan dengan persoalan yang diteliti, sedangkan data 



 
 

primer diperoleh dari hasil korespondensi melalui Focus Group Discussion 

dengan para ahli yang kompeten, akademisi, NGO dan komponen 

masyarakat lainniya.  

Analisis data dilakukan melalui proses interpretasi, koherensi 

intern, komparasi dan heuristik. Interpretasi dilakukan dengan tujuan ingin 

menangkap makna dari data yang telah diperoleh dan kemudian dilakukan 

evaluasi kritis sehingga diperoleh pandangan alternatif yang lebih tepat. 

Koherensi intern, dilakukanuntuk melihat keterkaitan semua unsur-unsur 

dalam berbagai aspek yang diteliti guna menemukan unsur-unsur yang 

sentral dan unsur yang marginal, sedangkan komparasi dilakukan untuk 

membandingkan hasil kajian dengan teori-teori lainnya, juga 

membandingkan dengan pandangan-pandangan lainnya sehingga diperoleh 

konsepsi dasar yang termuat dalam data yang dikaji. Heuristik, dilakukan 

guna memperoleh pemahaman yang lebih luas dan baru terkait data 

penelitian sehingga dapat tersaji solusi strategis terkait sinkronisasi 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan 

Fidusia yang dapat dijadikan rekomendasi kepada pemerintah terkait 

perumusan kebijakan pembangunan hukum konsumen dan hukum fidusia 

di Indonesia.  

Alur analisis kualitatif dapat dijelaskan sebagai berikut, yang 

pertama adalah reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan selama penelitian dilakukan. 

Dengan kata lain reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga 

simpulan-simpulan finalnya dapat ditarik/diambil.(Matthew B.Miles dan 

A.Michael Huberman Op., Cit.) 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
A. Pendahuluan  

Belajar metode penelitian di Perguruan Tinggi, kita dihadapkan kepada  

beragam keharusan, standart dankerumitan yang membingungkan, yang 

dikemasdalam prosedur baku dan ketat, yang dimulai dari kegiatan perancangan 

penelitian, perumusan masalah, penelusuran data dan informasi, analisis serta 

pengambilan kesimpulan. Kesemua (proses) itu diberi  label (metode)  ilmiah.  

Metode dalam bahasa Yunani ;methodos adalah cara atau jalan, (Koentjaraningrat, 

1991; 7), yaitu cara atau jalan yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang 

diinginkan. Metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati dan 

menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori, (Silalahi.2009; 12-

13). 

Metode penelitian menunjuk pada cara dalam hal apa studi penelitian 

dirancang dan prosedur-prosedur melalui apa dianalisis(Silalahi.2009; 12-13). 

Menurut  Arief Subyantorodan FX Suwarto, metode adalah prosedur atau cara untuk 

mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. (Subyantoro dan Suwarto, 

2000; 30-31) Sebagai upaya ilmiah, maka metode merupakan cara kerja, yaitu cara 

kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.  

Dalam pengertiannya yang luas, metode penelitian merupakan cara dan prosedur 

yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan 

maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah 

tersebut.  

Cara dimaksud dilakukan menggunakan metode ilmiah yang terdiri dari 

berbagai tahapan atau langkah-langkah. Hal demikian itu dijelaskan oleh Irmayanti 

M, Budianto (Budianto, 2005;65) bahwa metode haruslah memiliki serangkaian 

proses cara kerja dan langkah-langkah tertentu yang mewujudkan pola-pola atau 

model penyelidikan ilmiah tertentu dan tetap. Rangkaian cara kerja tersebut dalam 

prosedur keilmiahan disebut sebagai metode ilmiah (scientific method)”. Seorang 

ilmuwan akan bekerja dengan hasil yang memuaskan dalam penelitiannya, apabila 

telah menentukan dengan tepat metode apa yang akan digunakan. Dengan demikian 



 
 

kegiatan ilmiah akan ditandai oleh aktivitas dan kreativitas, sekaligus juga ditandai 

dengan metode ilmiah”. 

Garis besar langkah-langkah sistematis dari metode ilmiah paling tidak  

mencakup: (Subyantoro dan Suwarto, 2000; 30-31). 

a. Mencari, merumuskan dan mengidentifikasi masalah; 

b. Menyusun kerangka pikiran (logical construct) 

c. Merumuskan hipotesis (jawaban rasional terhadap masalah) 

d. Menguji hipotesis secara empirik 

e. Melakukan pembahasan 

f. Menarik kesimpulan. 

Apa yang dimaksud  penelitian? Penelitian  dalam bahasa Inggris  

“research” berasal dari kata  “reserare”  dalam bahasa latin yang berarti 

mengungkapkan. Secara etimologi kata “research” (penelitian, riset) berasal dari 

kata “re” dan “to search”.Re berarti kembali dan to search berarti mencari. Jadi 

secara etimologis  penelitian berarti mencari kembali. (Ulber Silalahi, 2009; 2-3). 

Namun makna kata  research jauh lebih luas daripada sekedar mencari kembali atau 

mengungkapkan. Hal ini nampak dari beberapa definisi sebagai berikut” research 

can be describe as systematic and organized effort to investigate a specific problem 

that needs a solution. It is a series of steps designed and followed, with the goal of 

finding answers to the issues that are of concern to us in the work environment. 

Research is a systematic investigation to find answers to  a problem”. 

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto dikatakan “bahwa penelitian yang di 

dalamnya bahasa asalnya diistilahkan (re) search yang berarti pencaharian, adalah 

sesungguhnya memang merupakan suatu upaya pencaharian, ialah suatu upaya untuk 

mencari jawab  yang benar mengenai suatu masalah tertentu. (Wignyosoebroto, 

1994). Pencarian yang dimaksud dalam penelitian  adalah pencarian terhadap 

pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasilnya akan dipakai untuk menjawab 

permasalah tertentu. (Amiruddin, Asikin, 2004;19). Dengan kata lain, penelitian 

merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, ia melatih kita untuk supaya 

sadar bahwa di dunia ini banyak yang tidak kita ketahui, dan apa yang kita coba cari, 

temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. (Amiruddin, Asikin, 

2004;19). Oleh karena itu setiap penelitian (a) berangkat dari ketidaktahuan dan 



 
 

berakhir pada keraguan dan tahap selanjutnya (b) berangkat dari keraguan dan 

berakhir pada suatu hipotesis, yaitu jawaban yang untuk sementara dapat dianggap 

benar sebelum dibuktikan sebaliknya. (Amiruddin, Asikin, 2004;19).    

Tyrin Haliway menjelaskan bahwa, penelitian merupakan metode ilmiah 

yang dilakukan melalui penyelidikan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-

bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu, sekurangnya dapat 

diperoleh suatu pemecahan bagi masalah itu. Menurut Lembaga Ilmu pengetahuan 

Indonesia penelitian merupakan  semua kegiatan pencaharian, penyelidikan dan 

percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta atau 

prinsip baru yang bertujuan memperoleh pengertian-pengertian baru dan untuk 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Bakker dan Zubair (1990; 11) menjelaskan, bahwa  perkembangan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan mensyaratkan dan memutlakan adanya kegiatan 

penelitian. Tanpa penelitian itu ilmu pengetahuan tidak dapat hidup. Dengan 

mengutip pendapat van Peursen, mereka mengatakan “ilmu itu bagaikan bangunan 

yang tersusun dari batu bata. Batu atau unsur dasar tersebut tidak pernah langsung 

didapat di alam sekitar.Lewat observasi ilmiah batu batu dikerjakan sehingga dapat 

dipakai, kemudian digolongkan menurut kelompok tertentu, sehingga dapat 

dipergunakan. 

Menurut Bakker dan Zubair (1990;11)  penelitian, pada pokoknya merupakan 

upaya untuk merumuskan permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan 

mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan jalan menemukan fakta-

fakta dan memberikan penafsiran yang benar. Tetapi lebih dinamis lagi penelitian 

berfungsi dan bertujuan inventif, yakni terus menerus memperbaharui lagi 

kesimpulan dan teori yang telah diterima berdasarkan fakta-fakta dan kesimpulan 

yang telah diketemukan. Tanpa usaha penelitian itu, ilmu pengetahuan akan mandeg, 

bahkan akan surut ke belakang. 

Menurut Kerlinger, “penelitian ilmiah adalah penyelidikan yang sistematis, 

terkontrol, empiris, dan kritis, tentang fenomen-fenomen alami, dengan dipandu oleh 

teori dan hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang dikira terdapat antara fenomen-

fenomen itu. (Kerlinger, 1998; 17).   Drew (1980; 8), mengatakan “penelitian 

merupakan cara sistematis untuk mengajukan pertanyaan dan suatu metode 



 
 

penyelidikan (enquiry) sistematis”, bahwa penelitian dilakukan untuk memecahkan 

masalah dan memperluas pengetahuan. (Drew, 1980; 4). Judith Bell menjelaskan 

bahwa “sejumlah orang berargumentasi bahwa “ penelitian” adalah bentuk yang 

terlampau kaku dan secara teknis lebih sulit ketimbang „penyelidikan” 

(investigation). (Bell, 2006; xviii).  Langkah penelitian secara garis besar dapat di 

lihat melalui  ragaan di bawah ini:  

Penelitian, dipandang sebagai kegiatan formal, sebuah prosedur baku,  yang 

(secara umum) dikatakan sebagai “pencarian  melalui proses yang metodis untuk 

menambah pengetahuan pada kerangka pengetahuan seseorang dan diharapkan juga 

terjadi pada orang lain, lewat penemuan fakta dan wawasan yang sesungguhnya”. 

Metode Penelitian hanya dapat dilakukan melalui prosedur dan tahapan tertentu, 

yaitu sebuah cara untuk memecahkan masalah secara sistematis. Melalui metode 

inilah maka selanjutnya  kegiatan “penelitian”, dapat dibagi atau dipecah ke dalam 

rangkaian kegiatan kecil yang sangat rinci, yang melibatkan tahapan cukup rumit.  

Setiap tahapan dalam metode penelitian itu harus dilalui agar seorang peneliti 

secara meyakinkan dapat mengatakan bahwa seluruh langkah yang telah dilakukan 

dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti akan disibukan oleh bagaimana dirinya dapat 

merumuskan masalah secara tepat, bagaimana menemukan dan mengambil sampel 

secara akurat, bagaimana mengkualifikasikan data, memilih dan memilah dan 

banyak lagi lainnya. Tujuannya  adalah agar peneliti dapat sampai kepada kebenaran 

ilmiah.  

Namun setelah itu bagaimana?Apakah cukup bagi seorang peneliti hanya 

ingin menemukan kebenaran ilmiah?Atau apakah kebenaran itu merupakan tujuan 

dari penelitian?dengan kata lain apakah penelitian sudah dapat dikatakan berhasil 

apabila peneliti telah mengurai prosedur- prosedur secara benar?  Seberapa besar 

peneliti terikat kepada prosedur-prosedur tersebut? Persoalan itu akan di jawab 

dalam uraian berikutnya.   

 

B. Definisi yang  digunakan 

Menurut GB Madison (1988, 28-29), penelitian senantiasa didefinisikan 

dengan ciri abstrak formal. Dalam pengertian ini metode didasarkan kepada 

penghapusan  pertimbangan subjektif personal, sebagaimana dijelaskan olehnya 



 
 

“seseorang hanya perlu mempelajari metode itu sendiri, dari dan untuk metode itu 

sendiri; metode merupakan teknik intelektual, dengan melakukan yang demikian itu, 

seseorang tinggal menerapkannya pada pokok persoalan apapun yang dia pilih; satu-

satunya kriteria dalam menerapkan metode adalah kebenaran/ketepatannya 

penerapannya. Pembimbing seseorang adalah metode itu sendiri, bukan pokok 

persoalannya yang menjadi objek penerapan metode.Pengertian metode semacam ini 

mendukung kepercayaan kepada kekuatan penalaran demonstrastif dan pentingnya 

rasionalitas instrumental serta bermaksud mencapai ketepatan (exactitude). 

Pendapat Madison di atas, adalah gambaran tentang definisi definisi 

penelitian yang dibangun oleh para peneliti kuantitatif (positivisme/pos-positivisme), 

yang lebih fokus kepada aspek formal, yaitu prosedur dari penelitian.Para peneliti 

kualitatif, telah membuat beragam pendefinisian ulang tentang hakekat penelitian, 

bukan lagi menggunakan terminologi sebagaimana dijelaskan para peneliti formal-

positivisme.  Madison lebih jauh menjelaskan  dengan membedakannya melalui 

hermeneutika ontologisme yang mendukung pengertian tentang metode yang 

normatif. Konseptualisasi mencerminkan kepercayaan pada pemikiran persuasif atau 

pemikiran praktis (praktis dipahami dalam pengertian klasik, yaitu memikirkan 

sesuatu yang baik sekaligus cara-cara untuk mencapai tujuan).Pengertian normatif, 

menurut Madison, bukan untuk menggantikan penilaian personal yang subjektif atau 

mengurangi kebutuhan terhadapnya, namun sebagai jalan untuk mencapai penilaian 

yang baik. 

Oleh karena itu, menurutnya “penerapan metode di sini tidak serupa dengan 

penerapan aturan-aturan, namun lebih mirip dengan kasuistik penerapan prinsip-

prinsip etis, guna membimbing perumusan keputusan etis (interpretasi) dalam sebuah 

situasi konkret (Jonsen & Toulmin, 1988).Peneliti berusaha untuk mengambil 

keputusan yang bertanggungjawab dan memberikan pertimbangan yang baik bagi 

tindakannya, namun prinsip prinsip etis tidak membenarkan penghapusan 

pertimbangan di pihak pembuat keputusan. 

Menurut Schwandt (2009;152), agar mampu bersifat rasional dalam situasi 

ini, menuntut  atau mensyaratkan perumusan pertimbangan (bukan mengikuti 

prosedur atau aturan) dan pembuatan interpretasi. Interpretasi atau keputusan yang 

dibuat oleh seseorang tidak selayaknya dikatakan dapat diverifikasi atau dapat 



 
 

diuji.Akan tetapi paling maksimal, kita bisa menilai interpretasi tersebut dengan 

menerapkan terlebih dahulu norma-norma atau kriteria-kriteria yang sesuai dengan 

kondisi yang menuntut kita untuk melakukan interpretasi itu sendiri.Oleh karena itu 

untuk menilai sebuah interpretasi kita dapat menggunakan kriteria seperti 

kecermatan, koherensi, kekomprehensifan dan sebagainya, serta mempertanyakan 

apakah interpretasi tersebut bermanfaat, layak di ambil dan sebagainya. 

Menurut Schwandt (2009;152) “memahami aktivitas interpretasi dari sisi 

kondisi ontologisme (yaitu sebagai landasan fundamental keberadaan kita di dunia) 

bukannnya sebagai alat metodologis yang menempatkan peneliti dalam tingkat atau 

ruang pemahaman yang sama, demikian istilahnya, dengan orang-orang yang 

ditelitinya. Menurut Shapiro, memahami lewat interpretasi berarti menerima cara 

hidup atau model keberadaan tertentu. (1981). Model keberadaan dalam dunia seperti 

itu mensyaratkan redifinisi metode sebagaimana disarankan oleh Madison. 

Dengan mengamati kondisi-kondisi kontemporer dan menilai beberapa 

pandangan non fundationalis, bahwa pastinya masa depan pandangan interpretivis 

dan konstruktivis sebagaimana dijelaskan di atas, bertumpu pada penerimaan 

terhadap implikasi dari hancurnya dikhotomi-dikhotomi lama seperti subjek/objek, 

peneliti/yang diteliti, fakta/nilai. Hal ini bertumpu pada individu yang merasa 

nyaman dengan leburnya garis pemisah antara ilmu (sains) dan interpretasi. 

Kita dapat, menyangkal pemikiran dikhotomis berdasarkan pertimbangan 

pragmatis.Distingsi-distingsi tersebut sudah tidak berguna lagi.Kita selanjutnya bisa 

menyambut ajakan untuk memahami kondisi kehidupan kita tanpa mengklaim bahwa 

peneliti atau aktorlah wasit akhir pemahaman.Itu artinya menempatkan pandangan-

pandangan kita setara dengan pandangan mereka, menghadapkan pandangan- 

pandangan bukan hanya dengan standart-standart rasionalis yang telah ditetapkan 

sebelumnya, namun dengan tuntutan tuntutan kehidupan kita itu. Berikut disajikan 

beberapa perbedaan fundamental tentang kedua penelitian, baik kuantitatif, maupun 

kualitatif sebagai berikut: 

 

 

 

 



 
 

Tabel 1 

Perbandingan penelitian kuantitatif dan kualitatif 

 

Perbedaan Metode Kuantitatif dan Kualitatif

Aspek Kuantitatif Kualitatif

Desain Spesifik, Mantap sejak awal, Jadi Pedoman Langkah Urutan, Fleksibel dan Berkembang

Tujuan Menunjukan Hubungan  Variable, Uji Teori, Generalisasi Pemahaman makna 

mengembangkan/membangun teori

Teknik 

Penelitian

Eksperimen, Survei, Observasi berstruktur Pengamatan terlibat, focus discussion Group

Instrumen 

Penelitian

Test, angket, questioner, berskala, komputer Peneliti sebagai instrumen, buku catatan, tape, 

film

Data Kuantitatif, Hasil pengukuran variabel Dokumen pribadi, deskriptif

Sampel Besar, representatif,random sistematik Kecil,tak representatif, Purposive

Analisis Setelah data terkumpul, induktif statistik Sejak awal, induktif,cari pola, model dan thema

Hubungan 

dengan 

responden

Berjarak, Tapi Kontak langsung, Hubungan Peneliti, subjek 

objek, Jangka waktu pendek

Simpati akrab, kedudukan setara, jangka 

waktu panjang

Acuan Positivistik, Rasionalistik Fenomenologik,Naturalistik

Proposal 

penelitian

Luas, rinci, literatur, proses rinci, ada hipotesa Singkat,pendekatan secara umum, masalah

diguga relevan,tanpa hipotesis,fokus penelitian

ditulis setelah ada data lapangan

 

Tulisan ini ingin memberikan gambaran yang melampaui perdebatan yang 

semakin tidak konstruktif antara dua model penelitian sebagaimana dijelaskan di 

atas. Perdebatan yang tidak konstruktif itu terjadi pula di wilayah penelitian hukum 

(sebagaimana halitu  terjadi antara penelitian normatif dan empirik (kuantitatif) 

dengan penelitian kualitatif) menyangkut paradigma penelitian. Kita menemukan 

argument sarkastik yang dikemukakan oleh beberapa sudut pandang itu yang 

memperlihatkan seolah-olah tidak tersedia alternatif lain yang lebih baik, di antara 

ketiga model di atas. Penelitian hukum yang terbelah (dikarenkan karena sikap para 

penelitinya) dan membincangkan hal itu justru semakin membuat luka semakin 

menganga. Saya menyakini apabila tidak ada alternatif yang muncul, maka 

perkembangan hukum akanmengalami kebuntuan, dan tugas-tugas utama hukum 

dalam masyarakat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.  

Oleh karena itu gagasan mengenai metode yang lebih akomodatif terhadap 

berbagai persoalan harus diperkuat dan saya percaya akan menemukan bentuk 

utuhnya pada beberapa tahun mendatang. Realitas hukum yang bersifat multi-facet 

(istilah yang saya ambil dari rekan saya Shidarta- dalam sebuah diskusi) itu menuntut 

adanya kreativitas serta usaha yang lebih konstruktif untuk mengembangkan 

wilayah-wilayah yang masih belum tersentuh. Gagasan tentang paradigma 



 
 

pencampuran penelitian, sesungguhnya mulai muncul dalam paradigma penelitian 

kualitatif    sebagaimana dijelaskan Denzin dan Lincoln, (2000; 5), bahwa  

“penelitian kualitatif merupakan bidang antar disiplin, lintas disiplin dan kadang-

kadang juga kontra disiplin.  

Penelitian kualitatif menyentuh humaniora, ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu 

fisik. Penelitian kualitatif bermakna banyak hal pada saat yang sama, ia memiliki 

fokus perhatian dengan beragam paradigma. Para praktisnya peka dengan nilai 

pendekatan aneka metode, mereka teguh dengan sudut pandang naturalistik sekaligus 

kukuh dengan pemahaman interpretif mengenai pengalaman manusia. Pada saat yang 

sama, bidang ini khas berciri politis dan dibentuk oleh beragam posisi etis dan 

politis. 

Penelitian kualitatif merangkul dua ketegangan pada saat yang sama. Pada 

satu sisi ia diseret menuju pemahaman yang kritis, feminis, post modern, interpretif 

dan luas. Namun pada sisi lain ia diarahkan menuju konsepsi tentang pengalaman 

manusia dan analisis post positivis dan positivisnya yang didefinisikan secara sempit. 

Pernyataan yang sedikit baku ini mengandung arti bahwa penelitian kualitatif sebagai 

seperangkat praktik, merangkul ketegangan dan kontradiksi seputar proyek dirinya 

kedalam beragam sejarah disiplinernya sendiri, meliputi metode dan bentuk temuan 

serta interpretasi yang digunakannya. Bidang ini merangkak di antara dan menerobos 

semua disiplin ilmu humaniora, yang bahkan meliputi, dalam beberapa kasus, ilmu-

ilmu fisik. 

Pandangan lain, berdasar kepada pendapat yang dikemukakan para peneliti 

kualitatif di atas, masa kini dan masa depan dipenuhi oleh berbagai kemungkinan 

yang melihat bahwa penelitian diberbagai bidang telah bersifat antar, inter, lintas 

bahkan campuran. Para peneliti di bidang ini tidak melihat sebuah jurang pemisah 

yang dalam antara paradigma-paradigma yang berbeda, namun melihat peluang 

untuk dapat dikembangkan kearah alternatif yang lebih baik. 

Pendapat demikian itu Nampak dari penjelasan Tashakkori and Teddlie 

(2010a;16), yang melihat bahwa perkembangan penelitian saat ini paling tidak 

dipengaruhi  oleh enam sikap yang berbeda sebagai berikut:  

1. Beberapa pakar percaya bahwa metode dan paradigma terpisah satu sama lain; 

oleh karena itu, hubungan epistemologi-metode tidak terjadi persoalan sehingga 



 
 

dibolehkan untuk melaksanakan penelitian mix (pencampuran) metode (a-

paradigmatik) 

2. Beberapa peneliti setuju dengan pokok-pokok pikiran tesis ketidakcocokan dan 

berkesimpulan bahwa penelitian-mix metode  itu mustahil dilakukan; 

3. Beberapa pakar percaya bahwa mix metode itu memang dimungkinan, namun 

harus dipisahkan sedemikian rupa sehingga kekuatan masing-masing posisi 

paradigmatik 

4. Beberapa pakar percaya bahwa sebaiknya ada paradigma tunggal yang berfungsi 

sebagai landasan bagi penelitian metode campuran; Misalnya beberapa pakar 

menganjurkan agar paradigma transformatif-emansipatoris berfungsi sebagai 

landasan bagi penelitian campuran – mix metode; 

5. Beberapa pakar mengambil sikap „dialektik yang tidak mengunggulkan satu 

paradigma atas paradigma lainnya, namun lebih memandang penelitian metode 

campuran sebagai pelibatan/penerapan secara sengaja perangkat paradigma yang 

beragam berikut asumsi-asumsinya. Menurut pandangan ini semua paradigma 

merupakan pandangan dunia yang bernilai, namun hanya secara parsial. Berfikir 

dialektik berarti mengisi aneka ketegangan atau gejolak yang muncul dari porses 

penyejajaran perspektif yang beraneka ragam ini; 

6. Beberapa pakar percaya bahwa paradigma yang beraneka ragam bisa berfungsi 

sebagai landasan untuk melaksanakan penelitian. Perbedaan posisi ini dengan 

sikap dialektik terletak pada kepercayaan bahwa para pakar teori paradigma 

berganda (multiple paradigma percaya bahwa satu jenis penelitian/studi, 

sedangkan paradigma lain paling cocok digunakan jikalau kita sedang 

melaksanakan jenis penelitian lainnya. Orang-orang yang mendukung sikap 

dialektik menolak pemilihan/pengutamaan satu paradigma di atas paradigma 

yang lain. 

Penelitian bukanlah merupakan urusan-urusan terbatas yang hanya terpatok 

kepada aturan aturan baku menyangkut prosedur prosedur ilmiah yang kaku 

(meskipun prosedur itu tetap dilakukan), namun mencakup kegiatan lebih luas. 

Penelitian harus melibatkan langkah-langkah atau tindakan terkait bagaimana 

melakukan refleksi, supervisi dan aksi sekaligus. Penelitian memiliki agenda tidak 

sekedar mencerahkan dan membebaskan, namun lebih dari itu, penelitian harus 



 
 

peduli dan mampu memberdayakan keberdayaan masyarakat yang termarjinalkan 

dan  tertindas.  

Untuk melihat dan memberikan gambaran yang lebih jelas beberapa cakupan 

penelitian sebagaimana dijelaskan diatas,  berikut akan disampaikan perbandingan 

antara metode yuridis normatif, empiris kuantitatif dan penelitian kualitatif: 

 

Tabel 2 

Perbandingan Penelitian Hukum Normatif, Empiris & Kualitatif 

Tahap Penelitian Penelitian Hukum

Normatif

Penelitian Hukum

Empiris

Penelitian Kualitatif

Metode Pendekatan Normatif/Yuridis/

legistis/Dogmatis

Empiris/Sosiologis/

Perilaku mempola

Pemahaman Makna Sosial 

(interaksi)

Kerangka 

Konsepsional

Teori Hukum

Normatif/UU/Putusan

Hakim

Teori Sosial tentang

HUkum

Teori Psikososial tentang 

Hukum

Data/Sumber Data Data Sekunder Data Primer Data Primer

Analisis Kualitatif/Logika/

Penalaran

Kuantitatif/Matematika/

Statistik

Kualitatif/Fenomenologik/

Etnologik

Pembuktian Secara Yuridis Normatif Data Empiris Simbolik-interaksi

Langkah Penelitian Logica-Yuridis/

Silogisme Hukum

Deductive-Hypothetico Pengamatan Terlibat, 

Penelitian sebagai

instrumen

Tujuan yang Dicapai Penjelasan Secara

Yuridis-

Deskriptif/Analytical 

Theory

To Test Theory Theory Building

 

 

Di sisi yang lain, perkembangan penleitina hukum memasuki fase baru 

dengan lahirnya penelitian yang menggunakan label “ sosio legal”. Sebagian besar 

akademisi mengatakan bahwa socio legal adalah varian lain dari perkembangan 

penelitian kualitatif yang diterapkan kepada huku, tetapi bagi eksponen gerakan yang 

mempelopori pendekatan ini (khususnya di Indonesia), mengatakan bahwa “socio-

legal” adalah pendekatan baru yang muncul di bidang hukum, “kajian kajian socio 

legal seperti tercantum dalam judul buku ini biasanya digunakan sebagai konsep 

payung. Kajian ini mengacu pada semua bagian dari ilmu ilmu sosial yang 

memberikan perhatian pada hukum, proses hukum atau sistem hukum”. (Adrian W. 

Bedner, dkk2012;vi), atau sebagaimana dijelaskan oleh Sulistiyowati Irianto, sebagai 

“genre baru dalam studi hukum Indonesia”, (ibid, ; 1) kemunculannya sebagai bagian 

penting dari kegagalan gerakan pembangunan hukum di banyak negara berkembang, 



 
 

sehingga dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan 

antara hukum dan masyarakat.  

Sosio legal merupakan kajian terhadap hukum dwengan menggunakan 

pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial, dan sosio-legal tidak dapat dicampur 

adukan dengan soiologi hukum ataupun sosiological yurisprudence sekalipun hal itu 

berkaitan. Sulistiyowati kembali menjelaskan “studi sosio legal megnembangkan 

berbagai metode „baru‟ hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial, 

seperti penelitian kualitatif sosio-legal. (ibid, ; 6). Penelitian ini kemudian 

berkembang luar biasa pesat awalnya di lingkungan NGO dengan lingkup terbatas, 

tetapi saat ini hampir seluruh dunia pendidikan hukum telah menggunakan 

pendekatan  sosio – legal bagi kepentingan yang sangat beragam, baik studi 

akademis ataupun studi kebutuhan lainnya. 

Saat ini tengah ramai  dibincangkan tentang kemungkinan paling mutakhir 

dalam penelitian, yaitu mengenai pengggunaan metode campuran (mix metode)  

dalam pemecahan problem-problem penelitian bagi kepentingan praktis.  Di bidang 

hukum, istilah mix metode ini masih terasa asing, khususnya mereka yang kukuh 

pada lingkup paradigma tunggal, Sementara di lingkungan penelitian sosial dan 

humaniora mix metode baru berada pada tahap perkembangan awal, atau dapat 

disebut tengah menjalani masa remaja(nya). Para pakar (berbagai disiplin) masih 

belum sepakat tentang beberapa hal mencakup:  

a. Tata nama dan definisi dasar yang digunakan dalam penelitian metode campuran 

(mix metode); 

b. Kegunaan penelitian metode campuran (mengapa kita melaksanakannya) 

c. Landasan paradigmatik bagi penelitian metode campuran 

d. Permasalahan rancangan dalam penelitian metode campuran 

e. Permasalahan mengambil kesimpulan dalam penelitian metode campuran 

f. Logistik untuk melaksanakan penelitian metode campuran; 

Dimungkinkannya sejumlah metode dimix (dicampur “jadi satu”) telah 

menuntut para pakar untuk mengembangkan prosedur-prosedur penelitian 

berdasarkan metode campuran. Hingga kini istilah untuk menyebut rancangan 

metode campuran-pun sangat beragam, seperti multi metode, metode konvergensi, 

metode terintegrasi dan metode kombinasi (Creswell & Plano Clark, 2007), atau 



 
 

disebut dengan “metode-ganda (A.G. Smith & K.S. Louis, 1982), yaitu sebuah 

metode gabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan oleh suatu tim 

peneliti dengan menggunakan metode pengumpulan data dan analisis yang harus 

dapat diformalkan dan dikomparasikan (R.E. Herriot & W.A. Firestone, 1983). 

Keseluruhan metode-metode di atas memiliki prosedur berbeda (beragam). Penlitian 

ini di lingkungan akademisi hukum masih belum begitu familier, bahkan terminologi 

yang digunakan telah mengundang polemik dan kekeliruan argumen yang ditujukan 

kepada penelitian ini. Bahkan di banyak kesempatan nampaknya perkembangan 

penelitina ini hampir tidak terdeteksi oleh para peneliti dan akademisi hukum, hal itu 

terlihat dari masih sedikitnya literatur atau hasil penelitian menggunakan metode 

campuran ini. 

Terminolog yang digunakan dalam penelitina ini telah menimbulkan 

kesalahpahaman, khusunya pada level paradigmatik. Namun sesunguhhnya 

perkembangan peneloitian atau kajian ini telah disinggung oleh Guba dan Lincoln 

dalam tulisan tulisan mereka yang berjudul “handbook of Qualitative research”, 

sekalipun perdebatan perdebatan tentang hal ini masih belum begitu menajam. 

Tulisan ini pun mencoba untuk melakukan eksplorasi terhadap perkembangan 

metode campuran ini, bagaimana penelitian ini dapat digunakan di lingkungan 

hukum, untuk hal itu pembahasan buku ini selanjutnya akan membicarakan langkah 

langkah tersebut.  

Melihat penjelasan singkat di atas, maka secara umum cakupan dan 

perkembangan penelitian hokum sampai saat ini dapat digambarkan melalui ragaan 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ragaan 5 

Lingkup keluasan penelitian Hukum 

 

Positivitik

/Hukum

Murni

Sosio

Hukum/

Jurisprudence

Positivistik

Kuantitatif

Normatif

Doktrinal

Hermeneutik

Empirik

Fakta Sosial

Norma

Dogma

Doktrin

Data

Sekunder

Simbolik

Interaksi

Kulitatif

Hermeneutik

Perilaku

Sosial

Asas, Teori

Kepustakaan

Perilaku

Masyarakat

Makro

Nilai

Aturan

Makna

Simbolik

Teks

OBJEK RANAH FENOMEN SUMBER DATA SILOGISMEMETODE

Deduksi

HUKUM

Jugde Made

Law

Deduksi

Induksi

Test To 

Theory

Induksi

Construct 

Theory

Data 

Primer

Interaksi

Wacana

Teks, Nilai

Kultur, 

Semiotika

Mikro

Sosio-

Anthro

Kualitatif

Filsafat

Hukum

Mix Method

Norma

Fakta Sosial

Simbolis

kultural

Mix kualitatif

kuantitatif

Mikro –Mikro,

Teks,

Kultur, wacana,

Interaksi

Mix -Induksi

Deduksi

Hermeneutik

Dll.

Mix Data 

 

 

C. Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris 

Penelitian hukum normatif-dogmatiek, maupun empirik-kuantitatif memiliki 

kecenderungan simplifikasi yaitu pengabaian terhadap berbagai aspek dalam realitas 

hukum yang kompleks, sehingga penelitian hukum kering dari aspek nilai, simbol-

simbol, makna-makna kultural dan moralitas kemanusiaan, bahkan tidak memiliki 

tindakan aksi di dalamnya.  Penelitian hukum normatif-dogmatiek dan juga 

penelitian empirik kuantitatif (keduanya di bawah paradigma positivism hukum)  

hanya menjelaskan keterkaitan (mekanis) antara angka angka dengan aturan, asas-

asas dan prinsip yang kaku.  

Pengabaian-pengabaian demikian itu mengakibatkan, rusaknya tatanan 

hukum, tatanan masyarakat, serta hancurnya kehidupan ekologis (lingkungan hidup) 

oleh kebijakan-kebijakan hukum formal, yang lebih memihak kekuasaan. Kita 

temukan marjinalisasi masyarakat kecil, penggusuran dan penghakiman atas nama 

hukum yang banyak dilakukan Negara. Pembangunan hukum yang lebih mengarah 

kepada kepentingan kelas tertentu atau kelompok yang kuat dalam masyarakat. Pada 

satu sisi pembangunan hukum yang terlalu terfokus pada kebijakan perundang-



 
 

undangan pada hakekatnya hanya menampilkan pembangunan semu, sekalipun 

peraturan perundang-undangan itu memiliki tujuan tujuan yang mulia, namun minim 

dalam pencapaian, terlebih yang selalu mengemuka akan perilaku yang Nampak 

dalam perundang-undangan itu. Pembangunan hukum yang terlalu terfokus pada 

perundang-undangan itu tidak mendorong partisipasi public.Hukum kehilangan 

kemampuan untuk menjelaskan relasinya dengan masyarakat dan realitas kultural 

dan akhirnya hukum gagal menjadi medium yang dapat meningkatkan partisipasi 

masyarakat. 

Dari berbagai problem hukum saat ini, memperlihatkan kepada kita, 

diperlukan pendekatan yang mampu merespon perubahan dan tentu saja 

keberpihakan terhadap masyarakat yang tidak mampu.Oleh karena itu penelitian 

hukum seharusnya mampu mendorong partisipasi masyarakat, terbuka terhadap 

berbagai ragam pendekatan sehingga mampu memberikan berbagai solusi yang 

dihadapi oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu terdapat beberapa syarat dalam 

penelitian hukum sebagai berikut: 

a. Relasi Subjek-Subjek, adanya hubungan yang lebih kontekstual antara peneliti 

dengan yang diteliti, menghilangkan relasi hirarkhis atau dominasi, Relasi subjek-

subjek dapat membuka ruang-ruang yang selama ini tertutup oleh relasi dominasi, 

yaitu membuka wilayah lain (the other) yang umumnya dimarjinalisasikan dalam 

penelitian hukum normative yang dogmatiek. Realitas moral, teks-teks 

keagamaan/Kitab Suci atau teks-teks kearifan lokal, masyarakat yang tertindas 

dan termarjinalkan,  akan mendapat tempat dalam relasi tersebut. Relasi ini juga 

dapat menjelaskan model triangulasi dapat digunakan lebih maksimal, di samping 

dapat menjelaskan model interpretasi yang sesusai dengan kebutuhan penelitian 

karena tidak terfokus pada teks formalnya (yang dipositifkan) saja tetapi sekaligus 

mengurai lebih jauh sampai kepada level makna simbolis; artinya pada konsep ini 

tidak lagi manusia menjadi pusat dari segala sesuatu. Penelitian menjadi sebuah 

proses dialogis antara manusia dengan Tuhan, teks dan lingkungan-alam semesta.  

Pada posisi ini maka jarak kultural yang umumnya tercipta antara subjek – 

peneliti dengan subjek partisipan dapat diatasi. Diharapkan tidak ada lagi distorsi 

kebudayaan di antara subjek penelitian itu. 

 



 
 

b. Penelitian hukum tidak hanya mencakup kajian teks yg dogmatiek dan fakta 

material yang terkuantifikasi namun juga kajian fenomenologis, simbolik 

interaksionis, semiotika, hermenutika. bisa juga merupakan gabungan berbagai 

pendekatan itu, baik yang berbeda paradigma atau dalam paradigma yang sama 

sesuai dengan konsep consilience hukum. Penelitian hukum (harus) bersifat multi 

metode, jadi tidak parsial dan terpilah lagi, artinya penelitian bidang ilmu lain 

akan dapat digunakan untuk menjelaskan dan akan mencakup studi hukum secara 

lebih felksibel.  Penelitian hukum tidak akan fokus kepada wilayah-wilayah yang 

terbatas atau berkutat disitu- situ juga seperti norma, asas, atau perundang-

undangan, namun meliputi wilayah yang luas, yaitu pemaknaan terhadap norma 

itu (interpretasi), sikap kritis dan tindakan tindakan aplikatif yang dapat 

mendorong kualitas kehidupan masyarakat.karena metode penelitian akan 

digunakan sesuai dengan kebutuhan peneliti, dan partisipan. Posisi demikian itu 

memudahkan peneliti hukum menemukan penjelasan lebih komprehensif karena 

penelitian hukum akan terbuka dan terhubung dengan ragam penelitian 

lainnya,sekaligus menemukan solusi terbaik bagi partisipan. 

c. Penelitian hukum tidak hanya fokus terhadap prosedur yang kaku yang diikat oleh 

pakem yang cenderung menyulitkan untuk dilakukan,  yaitu sebuah tradisi ilmiah 

yang kaku, serta lebih mementingkan kebenaran-kebenaran prosedural, 

sebagaimana alat ukurnya hanya mungkin di lakukan melalui nalar (rasio) saja. 

Sehingga para ilmuwan dan peneliti hukum lebih mirip para professional atau para 

praktisi hukum, dan lebih senang mempersoalkan prosedur daripada substansinya. 

Hal ini menggambarkan tentang bagaimana peneliti didominasi dan diatur oleh 

prosedur itu. Sehingga hasil yang dicapai oleh penelitian hukum hasil akhirnya 

kembali kepada upaya memperbaiki prosedur.  Gagasan ini seyogyanya mulai 

dikritisi, mengingat peneliti juga memiliki kebebasan untuk mengembangkan 

berbagai alternatif. Namun demikian hal itu tidak berarti bahwa peneliti 

mengenyampingkan prosedur yang harus dilalui. Artinya peneliti dimungkinkan 

untuk mengembangkan berbagai alternatif yang lebih mampu menjelaskan 

persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat, sekaligus memungkinkan di 

temukaannya jalan keluar yang lebih aplikatif bagi masyarakat. Posisi tulisan ini, 

ingin menggeser makna penelitian tidak lagi sebuah kegiatan yang (hanya) terkait 



 
 

dengan prosedur formal dari penelitian yang menggiring para peneliti hukum di 

lingkungan akademik sebagai peneliti khusus untuk memenuhi jumlah “cum” 

tertentu, atau menggiring peneliti hukum  untuk menyisihkan/menyingkirkan rasa, 

hasrat, keberanian dan intuisi dari proses pencarian kebenaran dan hanya 

menyisakan rasio di dalamnya.   

d. Penelitian hukum mendorong  peneliti untuk memiliki kreativitas dan sikap kritis, 

peka akan perubahan serta memiliki kepedulian akan kepentingan penyelamatan 

manusia/masyarakat yang tertindas, lingkungan  alam yang rusak dan bukan 

samata-mata untuk kepentingan profesi, sebuah alat mengejar kesenangan semata, 

atau bukan hanya gambaran-gambaran yang berisi ilusi ilusi hukum. Pendek kata 

penelitian hukum hakekatnya adalah sebuah pembelajaran dan kita dituntut untuk 

menjadi manusia pembelajar. 

e. Penelitian hukum harus partisipatoris, yaitu mengutamakan partsipan sebagai 

parner dan bagian dari proses penelitian. Apa yang dapat dicapai oleh kegiatan 

penelitian khususnya bagi mereka partisipan (kaum marjinal). Penelitian hukum 

pada skala ini memiliki kemanfaatan baik bagi peneliti, partisipan, atau strategi 

kebijakan lain. Partispatoris ini menciptakan suasana kolaboratif bagi pihak pihak 

yang terlibat dalam penelitian. Misalnya tentang penelitian mengenai kebijakan 

tentang anak, gelandangan, atau kelompok difable (berkebutuhan khusus), dalam 

kegiatan penelitian mereka harus dilibatkan dan terlibat sejak awal, mulai dari 

perumusan masalah, sampai kepada agenda aksi yang harus dilakukan.  

Menjawab hal di atas, maka penelitian hukum  diarahkan agar memiliki 

karakteristik khusus sebagai berikut: 

1. Normologis – Normatif  

2. Kolaboratif; 

3. Kritis 

4. Partisipatif; 

5. Emansipatif 

6. Transformatif 

7. Trangresif.  

Normologis - Normatif: bahwa penelitian hukum  mengarahkan kajiannya 

pada norma, dalam kaitannya dengan nilai. Normologis  menunjukan penelitian 



 
 

hukum tetap bersifat normatif. Penelitian hukum akan terkait dengan berbagai 

produk kebijakan, atau aturan perundang udangan, namun  produk itu tidak dipahami 

hanya sebatas teks formal yang mengikat, namun juga dilihat bahwa aturan 

merupakan  sumber kekuasaan dan dapat berfungsi sebagai sarana penindas, aturan 

memiliki dimensi moralitas, etik, politik, ekonomi. kebahasaan dan symbol symbol 

lain yang terbuka. Penelitian hukum senantiasa berkaitan dengan nilai, oleh karena 

itu penelitian ini bersifat kultural, dan hal yang penting lagi adalah tidak hanya 

berkutat pada metode sabagai sarana penilaian semata, atau tidak (hanya) berupaya 

untuk proses pencapaian kebenaran ilmiah, namun hukum merupakan sarana 

penggerak partisipasi masyarakat, transfer kesadaran dalam kehidupan. 

Kolaboratif, penelitian hukum mengkaji kegiatan kegiatan manusia yang 

terkait dengan hukum, bagaimana melakukan ekplorasi kegiatan kegiatan misalnya 

komunikasi hukum di ruang persidangan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan 

dengan cara meningkatkan proses interaksi masyarakat dengan mengubah tindakan-

tindakan yang membentuk interaksi tersebut. Penelitian hukum ini berupaya untuk 

menjalin kerjasama dalam merekonstruksi interaksi-interaksi sosial mereka dengan 

merekonstruksi tindakan-tindakan yang membentuk interaksi tersebut. 

Kritis, penelitian hukum masuk jauh ke wilayah wilayah yang tidak terlihat 

menyangkut perlakuan diskriminasi, ketidakadilan, motif-motif dibelakang 

pembentukan aturan hukum dan bekerja di bawah tanah untuk mengorek keluar, 

memahami hakekat utamanya dan mencari tau persoalan fundamentalnya.Artinya 

penelitian hukum harus menjadi seni mencurigai, “the art of mistrust”. 

Partisipatif:Penelitian hukum dalam pengertian ini hanya dapat dilakukan 

terhadap dirinya sendiri, secara individu maupun sosial, melakukan interpretasi 

tentang diri dan tindakannya dalam realitas sosial dan realitas hukum dimana dirinya 

hidup. Partisipatif dalam penelitian hukum juga adalah upaya untuk memberikan 

akses yang lebih luas dan terbuka, kepada masyarakat untuk menunjang 

kemandiriannya, melalui pelibatan diri dengan masyarakatnya oleh karena itu, upaya 

penelitian hukum dalam model ini, diarahkan juga kepada pengembangan penguatan 

kelompok kelompok dalam masyarakat, dimana dirinya bertindak dan beraktivitas.  

Emansipatif: Dalam penelitian hukum ini, seluruh pihak yang terlibat 

memiliki posisi yang sama-equal, dalam hak dan kewajibannya. Emansipatif 



 
 

mengandung makna pelibatan masyarakat (kolaboratif) dalam kegiatan ini dilakukan 

sejak awal, mulai dari tahap penyusunan instrument penelitian sampai kepada 

pengumpulan data, analisis data, bahkan dalam bentuk agenda aksi. Tujuannya tidak 

lain adalah membantu manusia agar pulih dan mampu melepaskan mereka dari 

tekanan-tekanan struktur sosial, struktur hukum, ekonomi, politik, tentang ketidak 

adilan, marjinalisasi sehingga mampu mengembangkan diri dan kemandirian diri. 

Transformatif: Bahwa penelitian hukum mengangkat  isu terkait dengan 

persoalan politik, budaya dan sistem sistem lainnya yang cenderung memarjinalkan 

kelompok tertindas atau masyarakat miskin. Transformatif juga mengandung makna 

bahwa  dalam kegiatan penelitian para pihak diajak memahami realitas yang marjinal 

memahami problem yang dihadapi,  kemudian bersama sama  dapat mencari jalan 

keluar yang terbaik sesuai dengan harapan masyarakat. 

Transgresif: mengandung makna bahwa penelitian ini tidak terpaku pada 

kajian mono disiplin atau kajian kajian linier dalam proses penelitiannya, namun 

sebaliknya mencoba membebaskan kajian kajian yang memasung, kajian yang 

formal semata-mata atau kajian yg hanya berurusan dengan metode sebagai prosedur 

formal. Sekalipun penelitian ini menggunakan prosedur tertentu, namun peneliti 

tidak terbelenggu oleh prosedur tersebut, transgresif dapat bermakna membebaskan 

diri dari kajian fundasional dan senantiasa berupaya  menemukan berbagai alternatif. 

Istilah transgresif juga merupakan istilah yang secara maknawi melampaui progresif. 

Istilah ini termasuk istilah yang belum banyak mengalami distorsi atau 

penyalahgunaan dalam proses penafsirannya.  

Penelitian hukum dengan karakteristik demikian itu, dapat disebut sebagai 

penelitian hukum transformatif-partisipatoris.Penelitian  ini mencoba keluar dari 

batas- batas paradigmatik yang diusulkan oleh model penelitian hukum yang parsial 

dan sempit. Oleh karena itu penelitian hukum transformatif-partisipatoris ada di 

dalam wilayah paradigm partisipatoris yang menyajikan model penelitian campuran 

untuk menengahi perdebatan dan perseteruan antara paradigma kuantitatif dan 

kualitatif   sekalipun hakekatnya peneitian ini berada pada porosnya sendiri. 

Sekalipun istilah penelitian transformatif-partisipatif yang didalamnya 

mengembangkan metode campuran merupakan hal baru, namun secara praktis 

peneliti hukum tidak terlalu asing dalam penggunaan mix metode, misalnya istilah 



 
 

„triangulasi‟  digunakan oleh peneliti hukum untuk menjelaskan keragaman metode, 

data, teori, analisis dan juga informasi.  Istilah penelitian hukum multi-disiplin untuk 

menggambarkan penggunaan beragam  pendekatan, demikian pula istilah pendekatan 

utama dan pendekatan tambahan dalam satu kegiatan penelitian hukum sering 

digunakan.  

Beberapa istilah lain yang sering digunakan oleh penleiti hukum misalnya 

menyangkut pengembangan instrument penelitian (instrument development); yaitu 

penggunaan metode lebih dari satu digunakan  sebagai sarana pengembangan 

instrument dalam penleitian. Misalnya hasilwawancara yang mendalam dalam riset 

kualitatif digunakan sebagai materi pertanyaan pertanyaan dalam kuesioner riset 

kuantitatif.Context; yaitu penggunaan metode berbeda dalam satu penelitian karena 

konteks atau latar belakang penelitian memerlukan. Sebagai contoh suatu kejadian 

yang diteliti terikat dengan konteks tempat dan waktu: Diversity of views; 

penggunaan pemtode lebih dari satu dimaksudkan untuk melihat keanekaragaman 

pandanga nterhadap masalah hukum, keaneka ragaman ini akan mempertajam dalam 

mengkaji masalah yang sedang diteliti.   

Penelitian hukum transformati-partisipatoris, dapat mencakup  kajian/bidang 

kajian hukum yang sangat luas, antara lain:  

a. Komunikasi hukum 

b. Persoalan mengenai relasi hukum dalam struktur sosial, politik ekonomi, budaya 

dan lain-lain 

c. Organisasi/birokrasi hukum baik yang berciri material, simbolis, dan sosial yang 

dibentuk oleh struktur struktur masyarakat dalam ranah kultural/simbolis; 

d. Relasi hukum dan media 

e. Bahasa hukum / wacana hukum/ teks hukum 

f. Menyangkut pekerjaan, ketidakadilan, feminisme - gender, diskriminasi rasial, 

ham serta  relasi relasi di dalamnya; 

g. Kekuasaan dalam masyarakat. 

h. Dan banyak  kajian lainnya.  

Peneliti hukum ini tidak secara eksplisit merancang gagasan penelitiannya 

dengan memberi nama metode campuran atau mix metode, mungkin hal itu karena 

miskinnya pertimbangan paradigmatik dalam lingkup penelitian, ketersediaan 



 
 

literature, dan juga resiko resiko akademik lainnya. Namun desakan kebutuhan 

pengetahuan yang semakin kompleks, realitas pembangunan yang semakin 

menindas, telah menimbulkan dampak yang luar biasa bagi masyarakat kelas bawah.  

Sebuah penelitian hukum akan disebut menggunakan mix metode/metode campuran 

apabila:   

a. Memasukan beragam pendekatan disemua tahap penelitian (identifikasi 

masalahnya, pengumpulan data, analisis data dan kesimpulan akhir) dan; 

b. Mencakup transformasi data beserta analisisnya ke dalam pendekatan lain – atau 

penyusunan rancangan penelitian model campuran; 

Apakah yang dimaksud dengan penggunaan mix metode atau metode 

campuran dalam penelitian hukum transformatif-partisipatoris? Hal itu menunjuk 

kepada : 

a. Penggunaan metode kualitatif yang ditunjang oleh metode kuantitatif dalam 

hukum 

b. Penggunaan metode kualitatif dan metode kuantitatif secara  bersamaan;  

c. Penggunaan lebih dari satu metode kualitatif yang berbeda. 

d. penggunaan metode hukum normatif dan empirik kuantitatif atau juga penelitian 

hukum kualitatif  

Pengertian partisipatoris – emansipatoris dalam penelitian hukum menunjuk 

pula pelibatan secara aktif (partisipan) dan juga kesetaraan bagi masyarakat yang 

mengalami marjinalisasi/lemah akibat relasi kuasa serta kebijakan hukum yang 

bersifat represif. Penelitian ini melampaui batas-batas penggunaan mono paradigma, 

dan memilih untuk ada di wilayah multi paradigma, yang secara keseluruhan 

mencakup beberapa langkah utama yaitu: pengalaman, refleksi dan supervisi, serta 

upaya aksi. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang membangun relasi 

yang lebih dekat antara peneliti dengan yang ditelitinya (masyarakat dan realitas). 

Model penelitian hukum ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



 
 

Ragaan 6 

Model Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatif 

Pengalaman

Refleksi & 
Supervisi

Aksi

 

Lingkaran lingkaran yang terhubung menggambarkan beberapa kegiatan 

yang harus  dilakukan dalam penelitian hukum, tiga lingkaran masing- masing berisi 

pengalaman, dan aksi adalah beberapa langkah utama yang terjabarkan kedalam 

beberapa langkah lebih spesifik. Pengalaman dan aksi bukan merupakan 

kegiatanterpisah, melainkan saling terkait, keseluruhan kegiatan itu dijembatani 

melalui refleksi dan supervisi. Lebih spesifik, hubungan itu  dapat dilihat dalam 

ragaan di bawah ini:   

Ragaan 7 

    Tahap penelitian hukum transformatif-partisipatoris 

Refleksi & 
Supervisi

Sebelum, 
selama dan

sesudah proses

Identifikasi isu & 
pengembangan

pertanyaan
penelitian

1

Kajian lebih
mendalam tentang
isue penelitian & 
apa yang akan

dikerjakan

2

Pengembangan
strategi penelitian

3

Pengambilan, 
pengumpulan

dan analisis data

4

Tindakan aksi dan
sharing dengan

masyarakat

5

 



 
 

Pelibatan aktif partisipan (masyarakat tidak mampu/kurang beruntung) dalam 

setiap proses penelitian transformatif-partisipatoris, artinya partisipan   tidak semata-

mata sebagai informan (sumber data), namun juga berperan sebagai  pengumpul 

sekaligus melakukan analisis data dan penarikan kesimpulan, sehingga partisipan 

mengetahui, menyadari dan kemudian dapat mengambil tindakan yang relevan 

dengan problem yang mereka hadapi.  

Pihak yang terlibat dalam penelitian akan dapat merasakan manfaatnya, 

karena mereka terlibat seluruhnya di dalam kegiatan penelitian, oleh karena itu 

penting memperhatikan respon mereka dalam seluruh tahapan kegiatan penelitian. 

Dari teknis pengumpulan data, banyak keuntungan yang bisa diperoleh,  ketika 

peneliti mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi, misalnya 

menterjemahkan beberapa terminologi khusus dilingkungan masyarakat defabel 

(kurang mampu) yang menggunakan percakapan isyarat,atau bahasa „pro – kem‟ 

yang digunakan di lingkungan masyarakat yang hidup dijalan.  Dibutuhkan 

modifikasi dan kreativitas di samping kejujuran untuk meraih kepercayaan 

mereka,hal itu juga dapat dilakukan ketika peneliti kesulitan untuk memahami 

makna makna simbolis di dalam kebudayaan tertentu. 

Penelitian hukum transformatif-partisipatoris memiliki komitment untuk 

membongkar batasan-batasan  aturan, institusional, khususnya tradisi hukum yang 

legistik – legal formal, sebagai upaya dalam penelitian yang ingin memahami hukum 

(ilmu hukum) sebagai alat kepentingan kekuasaan dan kontrol. Penelitian ini 

merombak kekakuan penggunaan paradigma dan metode penelitian, sekaligus 

(bermakna) sebagai upayamendesain ulang.  Penelitian ini mencoba 

bersifattransgresif dan anti stagnasi, mendorong digunakannya beragam metode 

dalam penelitian hukum.Sehingga para peneliti, akademisi dan juga para praktisi 

lapangan (masyarakat) dapat dengan mudah menggunakan berbagai pendekatan dan 

dengan leluasa menggunakan bahan yang melimpah yang diperoleh selama proses 

penelitian. Namun yang paling penting bahwa kegiatan penelitian akan mendorong 

peneliti dan masyarakat lebih kritis dan terbuka; 

 

 

 



 
 

D. Memulai penelitian 

Penelitian hukum transformative-partisipatitoris meliputi dua kegiatan utama, 

yaitu 1) pengalaman dan 2) aksi.Kedua kegiatan ini ditopang melalui tindakan 

refleksi dan supervisi.Kegiatan pengalaman mencakup; a) kegiatan untuk 

mengidentifikasi isu, langkah penyusunan pertanyaan penelitian, kajian mendalam 

mengenai isu yang di bahas;b) kegiatan pengembangan strategi penelitian. Adapun 

kegiatan aksi mencakup: a) pengambilan, pengumpulan, koding, editing, dan analisis 

data serta kesimpulan; b) pemanfaatan hasil penelitian dan sharing dengan 

masyarakat; 

Terhadap beberapa hal di atas dapat di jelaskam sebagai berikut:  

 

Kegiatan pengalaman mencakup: 

Tahap I: Identifikasi isu dan menyusun pertanyaan penelitian diawali kegiatan 

penelusuran literatur, dan pendalaman problem yang dikaji;  

Peneliti  memfokuskan dirinya untuk mulai mencari siapakah yang seharusnya 

diajak untuk berdikusi, atau apa saja yang seharusnya dibaca oleh peneliti, siapa 

yang akan dijadikan partner? Peneliti harus memilih kelompok masyarakat yang 

benar-benar tidak mampu atau mereka yang kurang beruntung. Peneliti harus melihat 

respon partisipan yang akan dilibatkan, dan melihat secara nyata kebutuhan 

penelitian yang dilakukan akan dapat memecahkan persoalan mereka. Hal demikian 

itu ditentukan oleh seberapa tinggi perhatian peneliti terhadap respon beragam suara 

partisipan.  

Perlu menyusun rencana kegiatan penelitian agar menjadi lebih fokus dan 

terarah. Untuk kegiatan tersebut dapat dilihat dalam table dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 3 
Merencanakan penelitian hukum 

Transformatif-Partisipatif 

Identifikasi Isu Penelusuran literatur & 

pengumpulan data

Strategi Penentuan 

Sampling Purposive

Strategi tingkatkan 

Validitas Data

• Mengankat isu-isu

marjinal:ketidak

adilan,  gender, ras, 

diskriminasi dan lain- lain

• Upaya pemberdayaan

masyarakat/aksi

masyarakat

•Mengkritisi situasi kultural, 

•Identifikasi Issu kebijakan

•Evaluasi program 

• kebijakan

•Kritisi wacana/teks

hukum

•Menyusun pertanyaan

penelitian

•Merencakan kegiatan

• Pilih wilayah atau kondisi

•dimana terjadi proses ketidak

adilan,  diskriminasi, gender;

•Penetapan partisipan yang 

akan dilibatkan

•Memulai pengumpulan

data.  Lakukan pengumpulan

data di mulai data sekunder

baik data  kuantitatif maupun

kualitatif.

•Pengumpulan data  yang lebih

komprehensip

•Mengakhiri pengumpulandata

•Penyempurnaan Data 

(klasifikasi, koding

dan lain liain)

•Seleksi lokasi/setting 

penelitian

•Penentuan sample 

secara komprehensif

termasuk pelibatan

partisipan dalam

penelitian

•Memaksimalkan

keanekaragaman

infroman dengan

bekerjasama dengan

partispan

•Kerangka kerja

•Perhatikan tipe-tipe

kasus

•Perpanjang penelitian

lapangan

•Perhitungkan

uangkapan verbal

•Sederhanakan

kesimpulan paparan

•Lipatgandakan tenaga

peneliti dengan

pelibatan partisipan

•Perekaman data 

secara elektronik

•Tingkatkan

keterlibatan antar

peneliti

•Cheking antar peneliti

•Perhatikan kasus-

kasus negatif.

Lanjutan

Pendisiplinan 

Subyektivitas 

Meminimalkan Bias

Memperluas temuan 

penenlitian Kualitatif; 

Paparkan

Kriteria Utama 

Penenlitian Kualitatif

Etika Penelitian; 

Peran dan 

Resiprositas

• Pemberian Petunjuk 

singkat peer

•Buku harian lapangan

•Jurnal lapangan

•Perhatikan rekaman 

etik penelitian

•Kemampuan untuk 

didengar

•Penguatan-penguatan 

secara formal temuan-

temuan awal

•Peranan penelitian

•Seleksi informan 

•Konteks sosial

•Pengumpulan data & 

analisis normatif

•Otentikan 

normativitasnya

•Penyusunan 

tipikalisasi

•Premis analisis

•Penjelasan alternatif

•Penambahan kriteria 

untuk mencapai 

tujuan

•Otentitas

•Perluasan kriterai

•Dilema saat berada di 

lapangan

•Kesepakatan informan 

dalam bentuk dialog-

dialog

•Desepsi,privacy dan 

pemberdayaan

•Tak melukai,perhatian 

dan keterbukaan

 Berdasarkan asumsi ontologis paradigma transformatif-emansipatoris, ada 

banyak sudut pandang terkait dengan realitas hukum, namun sudut pandang itu perlu 

ditempatkan di dalam sistem nilai politik, kultural, historis, dan ekonomi agar bisa 

memahami landasan bagi perbedaan tersebut. Oleh karena itu peneliti harus berjuang 

keras untuk menyingkapkan konstruksi yang beragam tersebut, sekaligus mengambil 

keputusan jikalau hendak mengistimewakan satu perspektif dari perspektif yang lain.   



 
 

Peneliti dapat lebih awal memfokuskan kajian literatur untuk melihat 

kemungkinan diterapkannya beragam metode, namun hendaknya peneliti juga 

mengarahkan pencarian literatur dengan menyoroti isu-isu yang menjadi perhatian 

berbagai kelompok masyarakat dan persoalan diseputar diskriminasi, serta 

penindasan, atau terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung,realitas 

multi eknik, konflik ras, dominasi Negara, kesewenang-wenangan penguasa, 

penindasan dan banyak lagi hal penting lain bagi penelitian.  

Mertens (2010;125) mengingatkan bahwa ada beberapa kecenderungan literatur 

saat ini, yaitu pertama, penelitian kuantitatif masih begitu mendominasi sebagian 

besar jurnal dalam ilmu humaniora dan sosial,  mungkin karena suara penelitinya 

ataukah karena para penyunting yang memutuskan artikel ilmiah manakah yang 

layak/diterbitkan. Kedua, memang tidak lazim mencari artikel/literatur yang secara 

langsung menyoroti persoalan diskriminasi dan penindasan di dalam konteks 

variabelpenelitian.Ketiga literatur yang terpublikasi sesungguhnya 

merepresentasikan perspektif yang dijumpai di lapangan dan di masyarakat tempat 

tinggal dan hidupnya kelompok-kelompok yang kurang kuat. 

Telaah pustaka sesungguhnya merupakan cara yang sangat luar biasa untuk 

mengumpulkan informasi terkait dengan berbagai persoalan penting, baik historis 

maupun kontekstual. Di Indonesia, telaah terhadap literatur menyangkut kelompok-

kelompok marjinal dapat ditemukan cukup banyak, misalnya beberapa catatan atau 

kepustakaan sebagai hasil penelitian tentang perlakuan-perlakuan  sewenang-wenang 

Negara dalam persoalan tanah, hak-hak masyarakat komunal akan lingkungan 

mereka, pendek kata pembangunan hukum yang menghilangkan hak-hak masyarakat 

dapat mendorong peneliti untuk lebih fokus menelusuri kelompok masyarakat yang 

tertindas.  

Sebagai contoh, penelitian Samuel Gultom (2003), tentang “mengadili korban; 

praktek pembenaran terhadap kekerasan Negara, cukup memberikan informasi 

mengenai peradilan-peradilan sesat dizaman orde baru, serta menggambarkan hukum 

yang begitu mudah menjadi alat penguasa untuk menyingkirkan musuh-musuh 

politiknya.Semua perangkat hukum, undang-undang, sistem peradilan, sebagainya 

diciptakan, didayagunakan sedemikian rupa untuk membunuh gerakan demokrasi 

dan gerakan politik yang tidak disukai oleh rezim, sebagai praktek pembenaran 



 
 

penguasa.Penelusuran literatur ini dapat diperluas cakupannya terhadap catatan-

catatan hasil eksaminasi putusan, yang didalamnya dapat diketahui kelompok 

masyarakat/individu yang dirugikan oleh pengambilan keputusan hakim. Beberapa 

kasus mengindikasikan bahwa melalui putusan hakim itu seringkali masyarakat 

mengalami kondisi ketidakmampuan. Dengan demikian cukup banyak literatur yang 

tersedia guna kepentingan  penelusuran literatur untuk melihat kelompok kelompok 

masyarakat tertindas. 

Sacara personal pengalaman penulis dalam penelitian di Ciamis Jawa Barat 

tahun 2010, yang didanai  Dikti, menyangkut kearifan budaya sunda, 

memperlihatkan bahwa kelompok masyarakat yang dirugikan akibat pembangunan 

lingkungan yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat, memiliki kepedulian 

menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang mereka lakukan. Masyarakat dilibatkan 

sejak awal, untuk memastikan bahwa penelitian mengarah secara tepat kepada 

persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat dilibatkan sebagai 

narasumber, partisipan aktif dari sejak penyusunan rancangan penelitian, proses 

pencarian dan pengumpulan data, analisis data dan tentu saja pengambilan 

kesimpulan, serta kegiatan-kegiatan pemanfaatan hasil penelitian.  Pelibatan mereka 

dalam penelitian cukup efektif, sehingga kesulitandi lapangan lebih mudahdiatasi  

karena partisipan juga terlibat secara langsung dalam proses analisis serta 

pengambilan kesimpulan. 

Dibutuhkan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan dengan 

partisipan, mengingat paradigma tradisional dalam penelitian cenderung melihat 

orang-orang yang diteliti sebagai komoditas atau objek, dan akibatnya masyarakat 

(orang yang diteliti) memandang peneliti sebagai seorang penindas yang hanya 

menaruh minat pada penyaringan data dan kemudian menghilang tanpa jejak, setelah 

kebutuhan mereka terpenuhi.  

Oleh karena itu, apa yang digambarkan Cohen–Michell (2000;150), tentang 

membangun kepercayaan menjadi sangat penting. Dijelaskan olehnya, “sebelum saya 

mulai melakukan wawancara, penting menciptakan suasana percaya dan kepercayaan 

diri dengan kaum perempuan yang ingin saya adjak bekerja sama dalam satu upaya 

penelitian kolaboratif selama lima bulan ke depan…Karena manusia terus menerus 

keluar masuk kantor dan pabrik keramik, maka kehadiran saya di sana dan kesediaan 



 
 

untuk melakukan percakapan spontan ternyata penting. Langkah ini memungkinkan 

kaum perempuan untuk mengutarakan pendapatnya tentang saya dan memutuskan 

sendiri apakah saya termasuk orang yang enak dan menyenangkan untuk diajak 

berbaur dalam kehidupan mereka ataukah tidak”. 

 

Tahap II: Bagaimana melakukan pengembangan strategi penelitian 

Kegiatan ini, mencakup penyusunan rancangan penelitian hukum,  

mengidentifikasi sumber data dan memilih partisipan. Dalam menyusun rancangan 

penelitian hukum, peneliti dapat melakukan penggabungan metode, meskipun pada 

sisi lain beberapa persoalan etis terkait dengan pilihan rancangan yang berbeda 

muncul dalam perspektif ini. Peneliti dapat melihat beragam alternatif dalam 

pengembangan penelitian, misalnya memilih rancangan kualitatif yang ditunjang 

oleh penelitian kuantitatif, atau peneliti dapat merancang kegiatannya dengan 

menggunakakan metode kualitatif-kualitatif. 

Peneliti di bidang ini mengakui bahwa penting untuk melindungi  para 

partisipan, oleh karena itu identifikasi sumber daya dan pemilihan partisipan akan 

menjangkau cakupan pertanyaan misalnya. Siapakah yang ada dalam kelompok 

sasaran?,Apa saja implikasi dari pilihan yang berbeda dalam memberi julukan bagi 

kelompok sasaran? Apa saja implikasi darikeragaman di dalam kelompok sasaran? 

Apa saja langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan inklusivitas/daya 

rangkul sampel agar dapat menaikan kemungkinan keterwakilan kelompok 

kelompok yang terpinggirkan secara tradisional secara akurat dan memadai.  

Siapakah yang dapat dipilih sebagai anggota sasaran, merupakan langkah 

selanjutnya yang perlu diperhatikan.Umumnya pendefinisian kelompok ini 

didasarkan pada karakteristik yang dikaitkan dengan diskriminasi dan penindasan 

yang lebih besar. Dalam bahasa sederhananya kelompok-kelompok tersebut dapat 

dirinci sebagai ras/etnisitas, gender, ketakberdayaan, orientasi seksual, status 

ekonomi dan  status hukum. Untuk melakukan hal itu peneliti perlu bekerja keras 

agar dapat memilih secara mantap orang-orang yang mewakili beragam kelompok 

untuk dimasukan ke dalam penelitian, dan percayalah ini tidak mudah. 

Penelitian hukum transformative-partispatoris- menyukai atau senang 

mempelajari karakteristik yang dianggap berkaitan dengan perbuatan prasangka dan 



 
 

diskriminasi, misalnya perlakuan tentang kesamaan di muka hukum terkait dengan 

ras, warna kulit atau asal daerah.  Namun hendaknya para peneliti hukum bersikap 

lebih terbuka dan toleran, dalam menentukan hal demikian itu, karena ada 

kemungkinan timbul ketidaknyamanan, kecurigaan, problem komunikasi dan bahasa 

sehingga persoalan yang muncul dapat diantisipasi. 

Peneliti  harus menjelaskan banyak hal, agar mereka dapat mengidentifikasi 

aneka varibel yang secara teoretis berhubungan dengan penggunaan dan dampak dari 

sebuah program penelitian.  Peneliti harus lebih  sensitif tentang beberapa persoalan 

menyangkut stigma dalam masyarakat terhadap beberapa kelompok tertentu, karena 

teminologi yang tidak tepat dapat menimbulkan resistensi atau konotasi negatif 

terhadap sampel yang akan diteliti, sehinggadiperlukan strategi yang lebih luwes 

(fleksible) dalam penelitian.  

Misalnya apa yang dijelaskan oleh Madison (2000), tentang para partisipan 

yang diberi label „anak-anak beresiko”. Dalam sebuah penelitian  tentang program 

pemuda nasional ia melaporkan bahwa terma „anak-anak muda beresiko‟ digunakan 

sebagai julukan bagi anak-anak muda  Afrika, Amerika Latin, dan Asia 

berpenghasilan rendah dan karenanya berfungsi sebagai julukan sosiopolitik yang 

berciri stereotip. 

Madison (2000;20) menyatakan: terma anak-anak muda beresiko diciptakan 

untuk mendikripsikan permasalahan sekaligus anak-anak muda secara bergantian.  

Sebagian pihak menggunakan terma ini utamanya untuk menggambarkan kategori 

anak-anak muda yang menjadi masalah bagi masyarakatnya Terma ini tidak hanya 

memberikan identitas kelompok sosial bagi kategori anak-anak muda ini, namun 

makna kontekstual terma tersebut juga menimbulkan stigma bagi anak-anak muda  

sebagai yang tidak diinginkan (cap jelek), bukannya situasi sosial yang 

bertanggungjawab karena menempatkan mereka ke dalam risiko”.  

Perundang-undangan kita, sangat rentan dalam penggunaan terminologi untuk 

penyebutan terma terma tertentu,misalnya terminologi anak-anak terlantar, kekerasan 

terhadap perempuan, gelandangan, fakir miskin, dan beberapa istilah lainnya, 

memiliki kecenderungan sebagai stigma buruk terhadap kelompok yang tidak 

mampu.  Kecenderungan adanya penunjukan negatif terhadap kelompok masyarakat 



 
 

tertentu dapat menimbulkan persoalan  dalam penelitian, kecurigaan dan sikap tidak 

percaya seringkali muncul terhadap peneliti. 

Perlu pembingkaian ulang tentang beberapa terminologi, istilah, katayang bisa 

diterima dan mengantisipasi kepentingan para partisipan dan program penelitian 

yang akan dijalankan. Kita akan menemukan keragaman populasi, dari kelompok-

kelompok yang tidak beruntung. Sebagaimana  Seelman (1999) menunjukan bahwa 

ada keragaman besar dalam komunitas penyandang cacat. Keragaman itu tidak hanya 

meliputi tingkat keparahan dan jenis cacat tubuh, namun juga keterbatasan 

fungsional, keterbatasan performa dan aktivitas instrumental kehidupan sehari-hari, 

penggunaan alat-alat bantu dan penerimaan tunjangan tertentu terkait dengan cacat 

tubuh. 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan tentang aksesibilitas peradilan bagi 

orang-orang tuli dan kesulitan mendengar di Amerika Serikat, Mertens (2000a) 

menjalin kerjasama  dengan sebuah badan penasehat yang memasukan orang-orang 

yang lebih menyukai beragam pola berkomunikasi dan merepresentasikan aspek-

aspek sistem peradilan yang berbeda. Rancangan sasaran disusun sedemikian rupa 

agar bisa merepresentasikan keragaman pola komunikasi di dalam komunitas tuli dan 

kesulitan mendengar, meliputi para pemakai tuli bahasa tanda/isyarat Amerika yang 

berpendidikan tinggi; orang –orang dewasa tuli dengan pendidikan dan keterampilan 

membaca yang terbatas, yang sebagian diantaranya berkomunikasi dengan tanda, 

isyarat tubuh, dan pantomim/mimik wajah;orang-orang dewasa tuli/buta yang 

menggunakan interpreter dari jarak dekat; orang dewasa yang kesulitan mendengar 

yang berpendidikan tinggi yang menggunakan alat bantu dengar pribadi; orang-orang 

dewasa tuli yang menggunakan bahasa tanda Mexico; dan orang-orang dewasa tuli 

yang mengandalkan kemunikasi lisan (membaca bibir dan bahasa Inggris tulisan).  

Saya sendiri memiliki pengalaman yang unik ketika melakukan penelitian yang 

melibatkan kaum defabel sebagai partisipan, mereka tidak mudah untuk dipahami, 

kecurigaan lebih banyak muncul daripada kepercayaan, barangkali terlalu banyak 

kesan-kesan negatif yang muncul dari kelompok masyarakat ini terhadap para 

peneliti yang sering dipandang sebagai ahli eksploitasi, penuh kamuflase dan yang 

terpenting bahwa (dari pengalaman kaum defabel) hasil penelitian yang akan 

dilakukan sama sekali (dipandang oleh mereka) tidak memiliki pengaruh yang 



 
 

berarti.Namun ketika menggunakan beberapa orang dari mereka sebagai partisipan, 

persoalan itu dapat diatasi dan problem dengan mudah diselesaikan, komunikasi 

dapat berjalan lancar dan tentu terbangun kepercayaan mereka akan tujuan penelitian 

yang hendak dicapai.  

Penelitian hukum transformatif- partisipatioris juga memiliki perspektif dan 

mendorong peneliti untuk melampaui pertimbangan ukuran sampel untuk mengkaji 

aneka kendala yang menghambat penelitian.  Mengambil pandangan Mertens 

(2010a; 133), maka penelitian hukum memiliki beberapa catatan dalam 

pengembangan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Pertimbangan tentang bagaimana proses dan hasil pengumpulan data bermanfaat 

bagi komunitas yang sedang diteliti; 

2. Kredibilitas temuan penelitian bagi komunitas bersangkutan; 

3. Ketepatan metode-metode komunikasi, pengetahuan tentang metode tersebut, dan 

sumber daya untuk menopang berikut kesediaan untuk terlibat dalam metode 

komunikasi yang  efektif; 

4. Pengetahuan tentang kecenderungan  respon di dalam komunitas dan kepekaan 

terhadap cara-cara yang tepat secara kultural  untuk mengajukan pertanyaan dan; 

5. Menghubungkan pengumpulan data dengan tranformasi entah dengan 

memengaruhi rancangan intervensi perlakuannya ataukah dengan memberikan 

sarana-sarana partisipasi di dalam proses perubahan masyarakat. 

 

Kegiatan aksi mencakup: 

Tahap I Bagaimana melakukan pengumpulan data, analisis, 

menginterpretasikan, dan melaporkan hasil penelitian. 

Terhadap beberapa hal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut; Pengumpulan 

data merupakan hal teknis yang dapat dilakukan oleh peneliti secara terbuka dan 

luas.Sumber sumber data yang dapat dimanfaatkan mencakup data yang langsung 

diperoleh dari masyarakat baik berupa data kuantitatif, maupun data kualitatif; atau 

data yang diperoleh dari orang kedua dan data itu sudah jadi.Data yang langsung 

diperoleh dari masyarakat dapat berupa perilaku, pengetahuan, persepsi, kondisi 

objektif, atau berbagai artefak-artefak sosial, budaya yang diperoleh langsung dan 

diolah langsung oleh peneliti. Sedangkan data dari orang kedua berupa beragam 



 
 

literature yang sudah jadi, teks undang-undang, rancangan undang-undang atau data 

dokumen dan kepustakaan lain yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian tersebut.  

Terdapat berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk pengumpulan data 

seperti melalui observasi lapangan, partisipasi observasi, survey, telaah literature 

atau telaah dokumen, wawancara atau langkah lain yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. Dalam penelitian hukum transformative-partisipatoris, pengumpulan data 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan, apakah data mencakup data kuantitatif, artinya 

ditujukan untuk keluasan dan kelengkapan data, atau yang dibutuhkan data kualitatif, 

yaitu bertujuan untuk pendalaman.Peneliti hukum yang biasanya menggunakan 

paradigma tunggal/mono paradigma, dapat menggunakan model penelitian ini 

dengan terminologi yang biasa digunakan, misalnya data sekunder dalam penelitian 

hukum normative, dan juga data primer dalam penelitian hukum empirik-kuantitatif. 

Berikut beberapa contoh dari tahap pengumpulan data 

 

 

Tabel 4 

Pengumpulan Data 

Jenis Observasi Alat Observasi Kebaikan Keburukan

Partisipasi Observasi; 

(umumnya untuk riset

eksploratif/Kualitatif)

Sistematik Observasi, 

Ada kerangka yang 

memuat faktor-faktor

yang telah ditemtukan

penggolongannya dengan

ciri-ciri khusus

Experimental Observasi; 

Situasi dikendalikan

sesuai tujuan riset, dibuat

situasi perangsang,tanpa

diketahui partisipasn

Anecdotal record; Daftar

riwayat, apa dan

bagaimana kejadiannya

Catatn berskala

Check List; Mengisi daftar

subjek dan faktor-faktor

yang hendak diteliti, 

sistematis, objektif

Rating Scale; keadaan

subjek menurut gradasi,  

dan dapat diolah secara

statistik

Mechanical Devices; 

Objektif, dan dapat

diulang.

Alat yang paling 

langsung, Memudahkan

subjek dapat dicatat

serempak

Sederhana tidak usah

membuat alat

Tidak bergantung kepada

self report

Banyak hal yang tidak

terjangkau, 

dapat terjadi bias,

Partisipan merasa

diobservasi

Tidak dapat diatur

Bisa terganggu hal yang 

unpredictable

Tergantung lamanya

kelangsungan gejala

Observasi

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 5 

Pengumpulan Data 

Jenis Interview Kesalahan dalam 

interview

Kekuatan Keburukan

Non Directive Interview; 

lebih bebas, dinamis

sesuai jawaban subjek

Directive Interview, 

jawaban yang 

diharapkan lebih terikat, 

tertentu, tertuju

Focussed Interview  

Error of Recognition 

(ingatan)

Error Of Omission 

(terlewatkan)

Error of Addition 

(melebih-lebihkan)

Error of Substitution

(Menggantikan)

Error of Transposition 

(urutan)

Terbaik untuk

pengungkapan pribadi

Tudak terbatas umur dan

pendidikan

Sering dipakai metode

pelengkap

Sering sebagai kriterium

metode

Dapat digabungkan

dengan metode lain

Kurang efisien

Tergantung keadaan

yang di interview

Mudah dipengaruhi

lingkungan

Harus menguasasi dan

memahami interviewee 

Interview

 

Tabel 6 

Pengumpulan data 

Jenis Kuesioner Asumsi Dasar Bentuk Kuesioner Kelemahan

Tipe Isian; Jawaban

bebas; kesulitannya,

Partisipan segan

menjawab panjang,

tidak mencantumkan

hal penting, analisis

komparatif sulit

Tipe Pilihan; Multiple

choice, Perlu

diperhatikan, teknik

susunan dan petunjuk

baku.

Subjek paling tahu

mengenai dirinya, apa

yang dinyatakan dapat

dipercaya,

Interpretasi tentang

gejala yang sama

Kuesioner Langsung;

diisi oleh yang 

bersangkutan

Kuesioner tidak

langsung;

diisi oleh orang lain

Yang tidak disadari

tdak terungkap, 

jawaban dipengaruhi

wishful

Dapat tertutup

Kesulitan

Pengungkapan lewat

bahasa

Kecenderungan

dibuat-buat logis

Kuesioner

 

 

Apabila data yang telah terkumpul cukup memadai selanjutnya peneliti dapat 

melakukan langkah langkah koding dan klasifikasi data.Koding dan klasifikasi data 

ditujukan untuk melihat data mana yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian, 

sekaligus melakukan pengecekan untuk validitas data. Umumnya data yang 

dikumpulkan sangat bervariasi dan beragam, maka peneliti harus mulai melakukan 



 
 

mengelompokan data untuk kemudahan lebih lanjut, dan proses koding sangat 

menolong dalam kegiatan tersebut.  

Misalnya  saja apabila kita ingin memperoleh gambaran yang cukup luas 

tentang jumlah, usia dan juga  akurasi tingkat pendidikan kaum gay atau 

homoseksual, karena ada keterkaitan dengan tingkat pemahaman dan kesadaran 

hukum, maka data itu dapat kita peroleh melalui teknik survey, namun apabila kita 

ingin memperoleh gambaran lebih mendalam khususnya mengenai relasi relasi 

kualitatif di dalamnya, maka partisipasi observasi dapat dilakukan, untuk 

memudahkan hal itu, kita dapat merekrut pewawancara dari dalam komunitas gay itu 

sendiri, untuk melakukan wawancara lebih mendalam. Terdapat beberapa 

keuntungan riil yang dapat diperoleh misalnya pewawancara (kaum gay) akan 

memperoleh honor dari kegiatan penelitian karena kerja mereka dan hal ini sekaligus 

dapat meningkatkan keterampilan mereka. Dari perspektif masyarakat gay sendiri 

misalnya pelibatan yang demikian itu dapat berkontribusi bagi kebajikan yang lebih 

besar. 

Pada tahap ini peneliti hukum harus cukup jeli untuk melihat seberapa jauh 

data yang disajikan dapat digunakan dan didekatkan.  Data kuantitatif umumnya 

menyajikan gambaran yang lebih lebar dan luas namun masih bersifat umum, 

melalui analisis kualitatif maka data umum itu dapat memperlihatkan bagian-bagian 

yang lebih khusus. Pada bagian ini instrumen pengumpulan data dapat dilakukan 

secara gabungan, misalnya untuk data-data yang bersifat umum itu dapat digunakan 

melalui kuesioner sedangkan data yang lebih khusus dapat dilakukan melalui 

wawancara. 

Untuk selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan pelibatan 

partispan.Model analisis kualitatif tentu saja bukanlah merupakan satu satunya model 

analisis yang dapat dilakukan dalam penelitian ini. Peneliti dapat menggunakan 

secara bergantian atau melakukan kombinasi yang sesuai dengan kebutuhan, oleh 

karena itu pada tahap analisis ini penting bagi peneliti untuk mengajukan ; 1) 

persoalan yang mendasar tentang dinamika yang yang terjadi menyangkut hasil-hasil 

penelitian kualitatif ataupun kuantitatif. 2) lakukantelaah terhadap bagian-bagian 

kelompok yang telah di kaji secara umum dengan lebih mendalam, sehingga 

tergambar persoalan sesungguhnya yang dihadapi oleh masyarakat yang berlainan 



 
 

tersebut; 3) peningkatan pemahaman tentang hasil-hasil penelitian dari perspektif 

relasi kekuasaan; 4) pelaporan hasil sedemikian rupa sehingga memudahkan proses 

perubahan yang terjadi; 

Pada tahapan dimana penting memperhatikan dinamika penelitian yang 

beragam, penggunaan metode campuran hendaknya tidak menjadikan peneliti hanya 

berfokus pada satu data kuantitatif atau kualitatif semata. Komitment bahwa 

penelitian dapat di campur  sedemikian rupa  sesungguhnya memberikan cukup 

keleluasaan bagi peneliti,  misalnya peneliti hukum dapat melihat dan menggunakan 

analisis kuantitatif,  menyajikan tabel tabel tertentu, grafik yang bersifat lebih umum 

dan luas yang kemudian dapat dilakukan analisis sub melalui analisis kualitatif.  

Pada tahap lebih mendalam peneliti hukum harus masuk lebih jauh untuk 

melihat adanya relasi-relasi kekuasaan di dalam realitas hukum, sosial ,ekonomi, 

atau politik  sebagai contoh misalnya saja apakah kondisi tenaga kerja  Indonesia 

menjadi bagian dari keberagaman kepentingan penguasa, apakah putusan hakim di 

pengadilan mencerminkan fakta fakta atau sebaliknya komitmen di luar persidangan? 

Apakah penghentian penyidikan terkait dengan wacana hukum atau wacana 

kekuasaan yang menyebabkan keputusan hukum diambil, pendek kata kita dapat 

menemukan ada banyak relasi kekuasaan dalam persoalan alkohol, narkotika, 

pelecehan seksual dan banyak lagi persoalan lainnya. 

Terakhir penting untuk membuat laporan penelitian  yang secara mudah dapat 

diakses untuk melakukan aksi, sehingga penelitian hukum yang dilakukan dapat 

bermanfaat untuk perubahan masyarakat, perubahan sosial, atau perubahan 

hukum.Harus terdapat banyak alternatif penyajian lampiran yang dapat dengan 

mudah di akses, beberapa teknik seperti fokus group diskusi, seni peran, strategi 

komunikasi diperlukan dalam upaya ini. Sehingga masyarakat dengan mudah dapat 

mengakses hasil hasinya. 

 

Tahap II; Bagaimana memanfaatkan penelitian dan menyusun agenda aksi 

Kaitannya dalam penyusunan laporan dan demi kepantingan tindakan aksi 

maka perlu diperhatikan partisipasi timbal balik dalam penelitian yaitu mencakup: 

(a) sesuatu yang dapat dipahami oleh dirinya; (b) sesuatu yang benar berdasarkan 

pengetahuannya sendiri (baik pengetahuan individualnya maupun pengetahuan 



 
 

bersama). (c) sesuatu yang dianggap oleh para peneliti yang terlibat (partisipan) 

sendiri tertuang secara tulus dan jujur (secara individual dan berdasarkan komitmen 

bersama untuk saling memahami); (d) sesuatu yang dianggap oleh para partisipan 

(peneliti yang terlibat) sendiri sebagai yang benar dan tepat secara moral, 

berdasarkan penilaian individual dan timbal balik mereka tentang sesuatu yangbenar, 

tepat, bijak untuk dilakukan dalam kondisi kondisi yang mereka hadapi; 

Penyusunan agenda aksi menjadi proses penting untuk mengaktualisasikan 

hasil hasil penelitian, karena dalam model penelitian ini agenda aksi dapat langsung 

diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk memecahkan 

persoalan yang mereka hadapi. Penyusunan agenda aksi dilakukan secara ketat, 

antara penelitian dengan partisipan (peneliti partisipan) dari masyarakat yang 

termarjinalkan. Berbagai kegiatan dapat dilakukan dalam kegiatan ini, misalnya 

FGD, Simulasi, Role Play serta beberapa metode yang dapat diterpkan untuk 

penyusunan  agenda aksi. 

 

E. Mix metode dalam  penelitian hukum transformatif-partisipatoris 

Terdapat beberapa langkah melakukan penelitian hukum transformatif-

partisipatoris,  dengan menggunakan mix metode/metode pencampuran: 

a. Melakukan pencampuran secara pararel, mencakup beberapa kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Peneliti  melakukan pemilihan realitas (setting sosial), masyarakat, teks, 

wacana yang termarjinalkan; 

2. Menyusun rencana penelitian dengan pelibatan masyarakat (termarjinalkan); 

3. Perumusan masalah penelitian yang di dukung oleh literatur-literatur (spesifik 

yang menunjang kegiatan penelitian). 

4. Membuat desain metode gabungan yaitu desain kuantitatif dan desain 

kualitatif.  

5. Dalam penyusunan desain kuantitatif  menyusun teori yang tepat, intrumen 

penelitian, teknik pengambilan sampling terhadap polpulasi A.  

6. Desain kualitatif menyusun teori, menggunakan teknik indepth interview, 

dengan populasi yang berbeda (mis. B)   



 
 

7. Secara bersamaan namun terpisah peneliti juga melakukan penelitian 

(kuantitatif dan kualitatif), pengumpulan, pengolahan dan melakukan analisis 

data; 

8. Temuan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif kemudian di gabung 

dengan temuan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk 

memperoleh kesimpulan: 

9. Menyusun agenda aksi; 

Penjelasan dapat dilihat dalam  ragaan di bawah ini:   
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Pertanyaan
Penelitian

Menyusun Desain Metode Gabungan

Penelitian
Kuantitatif

Penelitian
Kualitatif

Analisis Data Analisis Data

Temuan
RISET

Agenda Aksi

Pelibatan
Masyarakat:

Refleksi
Supervisi

Kegiatan

Penyusunan

instrumen

Pengumpulan

Pengolahan

Data

Kegiatan

Penyusunan

instrumen

Pengumpulan

Pengolahan

Data

Pemilihan realitas, 

teks, dan masyarakat

marjinal & literatur

pendukung

 

b. Model pencampuran berurutan: metode ini adalah menggunakan pendekatan 

kualitatif lebih dominan dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Langkah 

langkah dilakukan sesuai dengan langkah sebagaimana dijelaskan di atas, 

namun penelitian tidak dilakukan secara parallel tetapi dilakukan dengan 

penelitian kualitatif terlebih dahulu, dengan mengutamakan penelitian 

kualitatif, sedangkan  pendekatan kuantitatif digunakan sebagai sarana 

pambantu pendukung dari gagasan gagasan yang dikembangkan dalam 

penelitian kualitatif. Hal itu dapat di lihat dalam ragaan sebagai berikut:  
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Penelitian Kualitatif Penelitian Kuantitatif

Pengumpulan

Pengolahan

Analisis

Data

Pengumpulan

Pengolahan

Analisis

Data

Pelibatan masyarakat
Refleksi dan Supervisi

Memilih realitas & 

Masyarakat marjinal

+ Kepustakaan

penunjang

Strategi Sekuensial

Teori
Instrumen
Penelitian

 

c. Penelitian Kuantitatif dijadikan sarana untuk memfasilitasi  penelitian 

kualitatif: Misalnya  tahap awal dilakukan terlebih dahulu penelitian 

kuantitatif, untuk memperoleh gambaran awal yang cukup luas, maka akan 

ditemukan hasil penelitian awal atau temuan hasil penelitian awal, yang 

selanjutnya akan dijadikan dasar untuk penyusunan perumusan masalah 

berikutnya yang lebi spesifik dan kemudian rumusan spesifik yang dilakukan 

penelitian kualitatif dan kemudian dihasilkan temuan penelitian akhir, dan 

kemudian menyusun agenda aksi. Hal itu dapat dilihat melalui ragaan sebagai 

berikut: 
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Penetapan ralitas dan

Masyarakat marjinal + 

Kepustakaan pendukung

Penyusunan

instrumen

Pengumpulan

Pengolahan

Analisis

Data

Pelibatan

masyarakat

Refleksi-Supervisi

Strategi Sekuensial

 



 
 

d. Penelitian hukum dengan triangulasi: peneltian di dalamnya dilakukan cek 

silang, dimana satu metode digunakan untuk melakukan cek silang hasil riset 

dengan menggunakan metode yang lain. Populasi yang diteliti merupakan 

populasi yang berbeda dalam satu populasi. Hal demikian itu dapat di lihat 

dalam ragaan sebagai berikut: 
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Masalah
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Penelitian
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Kualitatif

Temuan

Penelitian

Penyusunan

instrumen
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Data

Penyusunan

instrumen

Pengumpulan

Pengolahan

Analisis

Data

Agenda 

Aksi

Pemilihan realitas

& masyarakat

Tertindas dan

telusur Dokumen

Pendukung

Pelibatan

masyarakat

Marjinal

Refleksi & 

Supervisi

Strategi Konkruen

 

e. Mereka yang sedikit kesulitan memahami ragaan ragaan di tas, maka dapat di 

lihat melalui ragaan lain, ketika peneliti hukum mencoba menggabungkan 

penelitian yuridis empirik kuantitatif dan yuridis normatif (tidak dogmatik) 

berturut turut sebagai berikut: 
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Penyusunan
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Pengumpulan

Pengolahan
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Data Sekunder
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Tertindas dan

telusur Dokumen
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masyarakat
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sebagai
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Strategi Konkruen
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Penetapan ralitas dan

Masyarakat marjinal + 

Kepustakaan pendukung

Penyusunan

instrumen

Pengumpulan

Pengolahan

Analisis

Data

Pelibatan

masyarakat ; 

Refleksi - Supervisi

Strategi Sekuensial

 

F. Triangulasi dalam Penelitian Hukum  

Triangulasi merupakan istilah yang dipinjam dari navigasi dan strategi militer 

guna menjelaskan kombinasi metode untuk melakukan studi terhadap fenomena 

yang sama. Triangulasi merefleksikan suatu usaha untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih mendalam tentang fenomena yang dikaji, karena realitas yang 

sesungguhnya (realitas objektif) tidak pernah akan terungkap. Konsep triangulasi  

didasarkan pada asumsi bahwa setiap bias yang melekat pada sumber  data, peneliti 

maupun metode akan dapat dinetralisir apabila digunakan dalam keterkaitannya 

dengan sumber data dan metode yang lain (Creswell,1994).  

Metode yang dikombinasikan (triangulasi) merupakan salah satu cara yang 

digunakan atau dipakai oleh peneliti dalam konteks pengumpulan  dan analisis data. 

Metode- metode tersebut dapat dipahami dari pendekatan “within methods” atau 

“intra-method triangulation”.Dalam catatan Creswell(Ibid, 1994), penerapan 

triangulasi dalam penelitian sosial telah memunculkan perdebatan tentang 

keberadaan paradigma sebagai sebuah penelitian sistem keyakinan dasar yang 

dipegang oleh peneliti. Beberapa aliran  pemikiran muncul  dalam perdebatan 

paradigma itu.The pusrists menegaskan bahwa paradigma dan metode seharusnya 

tidak digabungkan.Sedangkan the Situasionalists berusaha untuk mengintegrasikan 

metode-metode ke dalam studi atau penelitian tunggal.The Pragmatists juga 

menegaskan munculnya dikotomi yang salah (false dichotomy) antara pendekatan 



 
 

kuantitatif dengan pendekatan kulitatif. Para peneliti, menurut The Pragmatists 

seharusnya menggunakan kedua pendekatan tersebut kedalam cara yang paling 

efisien guna memahami fenomena tertentu.  

Triangulasi merupakan konsep dalam penelitian yang bertujuan untuk 

mengatasi bias, dan juga mengokohkan argumen intersubjektif. Intersubjektif 

merupakan bagian dari triangulasi, yaitu triangulasi sumber data (informan). Bentuk 

triangulasi lainnya adalah triangulasi metode dan triangulasi peneliti. Sederhananya 

triangulasi merupakan upaya untuk cek dan ricek dalam suatu kegiatan riset 

(kualiatif).  

Artinya peneliti jangan hanya puas dengan menggunakan satu sumber data, 

satu metode pengumpulan data, atau hanya menyajikan intrepretasi pribadinya saja 

tanpa melakukan cross check dengan peneliti lain. Meskipun dilahirkan di dalam 

tradisi penelitian kualitatif, prinsip triangulasi ini juga dapat diberlakukan di ranah 

penelitian, khususnya triangulasi metode. Misalnya menggabungkan metode survei 

dengan FGD, IDI atau etnografi.  

Menurut Winston (Tellis, Winston, 1997), studi kasus merupakan strategi 

penelitian yang bersifat triangulasi, sesuatu yang dapat diterapkan terhadap studi 

kasus dalam ilmu hukum.Triangulasi tersebut meliputi triangulasi data, penyelidik, 

teori, dan metodologi. Oleh karenanya, pemeriksaan kabsahan data dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara triangulasi. Pemeriksaan keabsahan data lain dapat 

dilakukan dengan cara: 1) uraian rinci, 2) kecukupan referensial dan 3) auditing. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu.Peneliti melakukan triangulasi dengan 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Pada metode triangulasi dapat 

diperoleh dengan berbagai cara: 

a. Membandingkan dan menganalisis data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara; 

b. Membandingkan dan menganalisisapa yang dikatakan orang tentang situasi 

terbuka dantertutup. 



 
 

c. Membandingkan dan menganalisis keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang. 

d. Membandingkan serta melakukan analisis hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. 

Janesick (dalam Denzin & Lincoln, 1994) menjelaskan  adanya empat tipe 

dasar Triangulasi yaitu : 

1. Triangulasi Data, yaitu triangulasi yang berkaitan dengan penggunaan beragam 

sumber data dalam suatu penelitian: Hal ini bagi penelitian hukum menunjuk 

pada upaya peneliti untuk mengakses sumber-sumber yang lebih bervariasi guna 

memperoleh data berkenaan dengan persoalan yang sama. Hal ini berarti peneliti 

hukum ingin menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk di bandingkan 

dengan sumber lainnya. Sehingga peneliti dapat sampai kepada satu 

kemungkinan; mungkin data itu konsisten, tidak konsisten  atau sebaliknya 

berlawanan, sehingga seorang peneliti hukum dapat mengungkapkan gambaran 

yang lebih memadai, cukup komprehensif mengenai gejala yang diteliti; 

2. Triangulasi peneliti (investigator triangulation), yaitu triangulasi yang merujuk 

pada penggunaan beberapa peneliti atau evaluator yang berbeda: Dalam 

penelitian hukum hal ini dapat dilakukan ketika dua atau lebih peneliti bekerja 

dalam suatu tim yang meneliti persoalan yang sama. Dalam hubungan ini, 

temuan data dari peneliti yang satu dapat dibandingkan  dengan temuan data dari 

peneliti yang lain, dan peneliti kemudian dapat malakukan analisis secara 

bersama-seama serta mengemukakan penjelasan mengenai temuan yang mungkin 

saling berbeda. 

3. Triangulasi Teori (Theory triangulation), yaitu triangulasi yang berkaitan  

dengan penggunaan beragam perspektif atau cara pandang untuk 

menginterpretasikan seperangkat data. Dalam penelitian hukum hal ini menunjuk 

kepada penggunaan perspektif  yang bervariasi dalam menginterpretasi data yang 

sama.  

4. Triangulasi metodologi (methodological triangulation), yaitu triangulasi yang 

berhubungan dengan penggunaan beragam metode untuk mengkaji sebuah 

persoalan yang diteliti. Dalam penelitian hukum peneliti dapat membandingkan  

temuan data yang diperoleh dengan menggunakan suatu metode tertentu 



 
 

(misalnya catatan lapangan dan observasi) dengan data yang diperoleh dengan 

metode yang lain (mis. Dari teks UU dan in-depth interview) mengenai suatu 

persoalan dan dari sumber yang sama. Dalam hal ini peneliti sesungguhnya 

berusaha menguji seberapa tingkat validitas dan realibilitas data dengan 

menggunakan metode yang berbeda.   

5. Janesick menambahkan tipe yang kelima: triangulasi antar disiplin 

(interdisciplinary triangulation), yaitu triangulasi yang akan membantu peneliti 

keluar dari parit suatu disiplin tertentu yang dominan. Triangulasiantar disiplin  

dapat menjadi alat heuristic. Konsep Heuristic menjelaskan bahwa teori yang 

baik  akan menstimulasi penelitian (a good theory generates research)    

Penjelasan di atas dapat digambarkan melalui ragaan di bawah ini: 
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Triangulasi ada tiga model  yaitu:  

1. The  two phase desaign; peneliti melaksanakan studinya pada tahapan penelitian 

yang beragam secara terpisah. Kelebihannya  berbagai paradigm yang berbeda 

dalam penelitian dapat tergambar secara jelas dan memungkinkan peneliti hukum 

untuk dapat menyajikan asumsi-asumsi paradigm dibelakang setiap tahapan; 



 
 

2. The dominant – less dominant design menjelaskan bahwa bahwa peneliti perlu 

menyajikan studinya dengan menggunakan paradigm alternatif. Kelebihannya, 

rancangan ini mampu menyajikan asumsi paradigm secara konsisten; 

3. The mixed methodology  design; peneliti mengggabungkan aspek-aspek dari  

beragam paradigm pada semua atau banyak langkah metodologi. Pendekatan ini 

menambah kompleksitas terhadap rancangan dan penggunaan kelebihan dari 

beragam paradigma;  

Akankan triangulasi yang beragam dalam penlitian itu selalu berhasil? 

Akankah triangulasi enantiasa menambah hasil penelitian? Beberapa penulis 

memandang bahwa triangulasi sebagai sebuah bentuk validitas konvergen, sesuatu 

yang mirip dengan suatu tes untuk menciptakan validitas. Ini tentu merupakan alasan 

yang buruk untuk melakukan triangulasi; dua penelitian yang kuat tidak secara 

otomatis memberikan nilai kepercayaan atau kredibilitas yang lebih besar kepada 

sebuah proyek daripada suatu penelitian, dan keduanyamembuktikan upaya dua kali 

lipat. Ada banyak hal yang rumit dan tidak sederhana, sekalipun argumen lain 

menyatakan bahwa kekuatan mix method salah satunya ada pada “triangulasi” yang 

dapat dilakukan.  

Sebagai sebuah pengantar ke dalam penelitian hukum yang masih baru dan 

masih dalam adaptasi. Maka penleitian hukum transfprmatif partispatoris dapat 

menjadi  alternatif.  Sekali lagi dikatakan bahwa tulisan atau buku ini adalah buku 

pengantar untuk peneliti hukum pemula masuk ke bidang kajian mix method atau 

penelitian dengan paradigma partisipatoris. Tentunya akan sangat disayangkan 

apabila pendidikan tinggi hukum tidak melakukan perubahan fundamental terhadap 

cara pandang mengenai hukum yang ada saat ini, karena pendidikan hukum akan 

tetap sebaga i pendidikan undang-undang, tidak mengembangkan kepekaan dan 

kepedulian sosial. Mudah mudahan  uraian pengantar ini bermanfaat dan diharapkan 

dapat disusun kembali lebih lengkap dan kongkrit tentang gagasan penelitian hukum 

transfprmatif partisipatoris, bagi kepentingan penelitian hukum yang lebih teknis. 

 

 

 



 
 

CAPAIAN PENELITIAN TAHUN KEDUA  

A. Luaran Penelitian (rencana dan Capaian Tahun ke dua) 

Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan 

melahirkan konsep baru di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam 

bidang penelitian hukum. adapun rencana luaran penelitian tahun kedua adalah 

sebagai berikut:  

Tahun kedua 

a. Penyempurnaan Konsep model teoretik penelitian “Hukum Trasformatif 

Partisipatoris berbasis kearifan lokal masyarakat Indonesia 

b. Makalah di Jurnal Ilmiah Internasional terindex Scopus 

c. Buku Adjar 

d. Modul Pembelajaran  

 

Rencana Luaran Penelitian  

No Jenis Luaran Tahun 1 Tahun II Keterangan 

1

1 

Dihasilkan Konsep 

Teoretik penelitian 

Hukum Transformatif 

Partisipatoris 

Konsep - 

Model  

Penyempurnaan 

Model teoretik 

Tahun pertama 

tidak ada ujicoba 

model. Ujicoba 

baru dilakukan 

pada tahun ke dua 

2

2 

Makalah diterbitkan 

dalam Jurnal Nasional 

terakreditas 

Publish  Rencana 

diterbitkan di 

Jurnal  Ilmu 

Hukum 

terakreditasi Dikti 

“Litigasi” 

Fakultas Hukum 

Unpas Bandung 

2

3 

Makalah di Jurnal 

Ilmiah Internasional 

terindex 

 Accepted American 

Scientific 

Publisher, Indexed 

by Scopus 

4

4 

Makalah yang di Muat 

dalam Prosiding 

seminar Nasional 

Accepted  Rencana di dalam 

kegiatan 

Konferensi ke 6 

Asosiasi Filsafat 

Hukum Indonesia 

Tanggal 17-19 

November 2016  



 
 

5

5 

Buku Teks Draft Publish Rencana 

diterbitkan di 

intrans Malang 

dan juga Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Pasundan 

Bandung  

6

6 

Modul Pembelajaran  Cetak  

7

7 

Hak Cipta  Diajukan/di 

daftarkan Akhir 

Bulan November 

2017 

 

 

 

Adapun capaian luaran  dalam laporan akhir ini dapat disampaikan sebagai 

berikut:  

a. Telah dapat menghasilkan Konsep model teoretik tentang penelitian yang baru, 

yaitu penelitian “Hukum Trasformatif Partisipatoris yang lebih melihat dan 

berlandaskan pada basis masyarakat Indonesia –Buku yang telah di terbitkan 

dalam peneitian ini, yaitu berjudul “Penelitian Hukum Transformatif 

Partisipatoris, Fundasi penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mixed 

Methode) dalam penelitian Hukum, diterbitkan oleh Intrans Malang.   

b. Penelitian ini juga telah mampu menghasilkan “artikel untuk jurnal ilmiah 

terakreditasi  bidang hukum dan draft ini telah diterima oleh Redaksi Jurnal 

terakreditasi Dikti yaitu Jurnal Ilmu Hukum “Litigasi” Fakultas Hukum Unpas 

dan telah terbit pada bulan Oktober  Tahun 2016; 

c. Penelitian ini juga telah menghasilkan Artikel dan telah dikirim  ke American 

Scientific Publisher, terindex Scopus  dengan judul, “Considering Mixed 

Method Model of Research for The Development of Local Law in Indonesia, 

pada tanggal 30 September 2017; 

d. Masih ada dua artikel yang tengah disusun rencannya akan di submit pada 

akhir bulan November 2017 ke Dua Jurnal yaitu Jurnal Nasional Terakreditasi 

Yaitu Media Hukum di UMY Yogyakarta, dan juga Jurnal  Hasanuddin Law 

Review, Universitas Hasanuddin Makassar. 



 
 

e. Penelitian ini telah menghasilkan Draft Buku Ajar berjudul “Penelitian Hukum 

Transformatif Partisipatoris, Konsep Model dan Aplikasi”,di terbitkan di 

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Tahun 2017. 

f. Kegiatan Pembicar seminar internasional di UNDIP Semarang, berjudul The 1 

– International Conference on Law, Economic and Governace, 4-5 September 

2017. Kerjasama dengan universitas kebangsaan Malaysia; 

g. Pelatihan/Workshop metodologi di lingkungan Perguruan Tinggi, mengingat 

model peneltian ini masih baru dan perlu disosialiasikan kepada berbagai 

kalangan, diantaranya adalah “ Pelatihan Penelitian Hukum yang dilaksanakan 

di Universitas Warmadewa” Denpasar Bali, pada tangga; 5-6 September 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
A. Kesimpulan 

Penelitian ini  tidak bermaksud meniadakan eksistensi penelitian hukum yang 

telah ada seperti seperti penelitian hukum normatif/dogmatik atau penelitian hukum 

empiris – kuantitatif dan penelitian hukum kualitatif, tetapi dimaksudkan  sebagai 

sebuah alternatif baru. Penelitian hukum transfomatif - partisipatoris ini, 

menawarkan langkah langkah yang lebih strategis dalam mengembangkan model 

model advokasi bagi masyarakat yang termarjinalkan yang selaama ini tidak ada 

dalam penelitian hukum lainnya. Hal ini menjadi penelitian unik. Disamping itu, 

penelitian hukum transformatif-partisipatoris memberikan tawaran lebih besar bagi 

pencapaian hasil penelitian baik dari segi temuan yang diperoleh, karena 

menggunakan berbagai stategi yang dipadukan khususnya kekuatan pada 

“triangulasi-datanya”, juga hasil capaian penelitian yang lebih pas bagi kepentingan 

masyarakat.  

Ilmu hukum tentu bukan merupakan ilmu pengetahuan yang bebas nilai, tetapi 

dipengaruhi oleh kepentingan manusia, bahwa dengan demikian hukum juga 

menerminkan hubungan kekuasaan, ekonomi, politik yang seringkali menindas 

masyarakat, oleh karena itu tujuan penting konstruksi “ilmu Hukum” adalah 

membantu manusia meningkatkan masyarakat. Sehingga menjadi tepat bahwa 

penelitian hukum model ini memberikan penekanan yang kuat pada pentingnya 

kehidupan dan pengalaman kelompok kelompok marginal, namun sekaligus 

memberikan kesempatan bagi kepentingan pengembangan kebijakan hukum yang 

sering dilakukan melalui perundang-undangan namun bersifat menindas. Peneliti 

hukum yang ada di lingkup paradigma ini secara sadar akan berupaya untuk 

mengkaitkan berbagai temuan hasil penelitiannya di dalam realitas untuk direlasikan 

dengan berbagai produk kebijakan yang kemudian akan melahirkan langkah langkah 

kongkrit melalui kegiatan aksi, atau menghubungkan hasil hasil penelitian dengan 

aneka pertanyaan mengenai ketidak adilan dan keadilan yang lebih besar. Penelitian 

ini juga berupaya untuk meminimalisir jeda, atau markah atau distorsi antara peneliti 



 
 

dengan partisipan, karena sejak awal mereka di libatkan dalam penyusunan problem 

yang dihadapi oleh mereka. 

Melalui penelitian hukum trasformatif partisipatoris ini, maka dengan mudah 

kita menemukan landasan sekaligus strategi untuk memadukan ragam penelitian 

yang telah ada seperti penelitian normatif dengan penelitian kuantitatif (sebagaimana 

telah dijelaskan pada uraian bab sebelumnya), atau sebaliknya penelitian hukum 

kuantitatif, dapat dipadukan dengan penelitian hukum kualitatif, atau penelitian 

hukum empiris dengan penelitian hukum normatif dengan komposisi yang berbeda, 

yaitu (1) penelitian hukum kualitatif/ atau penelitian hukum normatif digunakan 

untuk membantu mengembangkan pengukuran dan instrumen kuantitatif; (2) Metode 

penelitian hukum kuantitatif digunakan untuk memperindah penelitian kualitatif 

utama/ penelitian hukum normatif utama; (3) Metode penleitian hukum 

kualitatif/penleitian hukum normatif digunakan untuk menjelaskan temuan temuan 

penelitian kuantitatif; (4) Metode penelitian hukum kualitatif/penelitian hukum 

normatif dan penelitian hukum empiris digunakan secara seimbang dan sejajar. 

Meskipun untuk melakukan hal ini, khususnya bagi tahap pemula varian yang 

ditawarkan bisa jadi membingungkan, namun demikian langkah langkah ini menjadi 

lebih komprehensif jika peneliti hukum mulai untuk memahami asumsi yang tersirat 

di dalam rancangan yang dikembangkannya. 

Namun tidak hanya memadukan saja, penelitian hukum transformatif-

partisipatoris menjadi penelitian yang berbeda, yaitu mendorong relasi partisipatoris 

didalam penleitian serta menemukan solusi kongkrit yang dihadapi oleh para 

partisipannya. Dengan demikian maka, penelitian hukum dengan paradigma 

transformatif-partisipatoris ini membantu peneliti hukum untuk melihat sebuah akar 

fundamental yang menjadi basis bagi hukum itu sendiri, bahwa relasi hukum dan 

kebudayaan begitu kuat, hukum yang berciri budaya itu, terus menerus berubah, 

dikonstruksi secara kolaboratif, oleh karena itu, pertama, para penleitian hukum 

harus memberikan pertimbangan yang sungguh sungguh pada persoalan hukum yang 

terkait dengan realitas kultural, mengingat adanya “jarak kultural” antara kultur 

penelitian dengan yang kultur yang diteliti. Kedua, penelitian hukum diharapkan 

akan menjadi lebih baik di tengah keterbatasan dirinya, karena baik penelitian 



 
 

maupun partisipan tidak berdiri masing masing, melainkan bersama dari awal sampai 

akhir. 

Sebagai sebuah catatan penutup, penulis merasa perlu untuk memberikan 

argumen yang kritis, dari seorang pakar Hukum di Belanda, yang melihat bahwa 

Ilmu hukum, saat ini telah dipandang sebagai ilmu teknis, praktis saja, yang 

mengakibatkan “Ilmu Hukum” sulit berkembang, bahkan minimnya perhatian para 

ilmuwan hukum terhadap ilmu hukum, menjadikan ilmu ini menjadidisiplin yang 

rentan. Carel Stolker seorang pakar hukum, yang dalam pidatonya melakukan kritik 

pedas terhadap penelitian hukum di negerinya sendiri yaitu di Belanda, oleh karena 

itu menurut hemat penulis perlu kritik tersebut dipaparkan secara panjang lebar dan 

utuh, agar menjadi perhatian bagi para peneliti hukum di Indoensia, khususnya akan 

sangat bermanfaat bagi rekandan teman saya yang ada di fakultas hukum.  

Tugas-tugas dan ciri-ciri dari penelitian ilmiah di bidang hukum adalah :  

a. Objek penelitian kita adalah hukum dalam konteks kemasyarakatannya; 

b. Dengan cara kritis akan dirumuskan pertanyaan penelitian; 

c. Dengan cara kritis dan (mengandalkan) integritas (peneliti) dikumpulkan, ditata, 

dianalisis (secara ketat-cermat) dan ditafsirkanlah (Verstehen) sumber-sumber 

hukum (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan/yurisprudensi dan 

kepustakaan); 

d. Kita sangat terfokus pada debat (hukum sebagai besaran diskursif), upaya 

memperluas pengetahuan (penelitian tersebut inovatif) dan perumusan teori-teori 

(deskriptif,  verklarende) dan prescriptif (voorspellende)); 

e. Kita mencari saling perkaitan atau keterjalinan di dalam hukum; 

f. Ada perhatian pada aspek-aspek ilmu sosial; 

g. Ada kehati-hatian berhadapan dengan aspek-aspek normatif baik dari pertanyaan 

penelitian maupun temuan-temuan penelitian; 

h. Kesemuanya itu dilakukan dalam komunitas (keilmuan) yang memiliki cukup 

landasan kesepakatan tentang metoda penelitian ilmu hukum yang sahih.  

 

Penelitian ilmu hukum tidak perlu (selalu/mutlak) empiris, namun peneliti 

bagaimanapun juga setiap saat harus menyadari pentingnnya pendekatan empiris 

tersebut, bahkan (lebih jauh) dimungkinan pula untuk melakukan perpaduan atau 



 
 

penggabungan aspek aspek tersebut.  Peneliti (ilmu) hukum harus lebih cermat 

memperhatikan kualitas dan kejelasan tentang metode penelitian yang dipergunakan, 

pentingnya struktur keilmuan yang terbuka dan realistik dan kualitas pengujian dari 

temuan-temuannya. Stolker dengan mengutip Kunneman (Carel Stolker, 2003) 

menyatakan “Mayoritas pakar-pakar (peneliti) hukum jarang atau sama sekali tidak 

peduli pada perkembangan perdebatan tentang status keilmuan ilmu hukum. Dengan 

merujuk pada Kuhn, mereka semua sibuk memecahkan persoalan-persoalan yang 

muncul di dalam paradigma ilmu hukum Belanda.  Kurangnya perhatian pada status 

keilmuan ilmu hukum untuk bagian terbesar kiranya terkait dengan karakter praktis 

darinya. Tinjauan atas atau usulan untuk mengembangkan ilmu hukum yang berbeda 

dalam konteks ini dianggap sekadar mimpi akademis: menarik untuk dilakukan di 

waktu senggang di akhir pekan, tetapi pekerjaan sebenarnya masih harus dilakukan.”  

Menurut Stolker dengan semakin dapat diujinya penelitian-penelitian hukum 

maka kadar keilmiahannya juga turut meningkat. Agar penelitian hukum menjadi 

lebih bermutu tinggi, diperlukan sikap kritis tentang esensi dari penelitian ilmu 

hukum: bagaimana sedianya (seyogianya) kita melakukan hal tersebut?, bukankah 

teori, paradigma dan perkembangan ilmu pengetahuan telah begitu maju, bahkan kita 

dapat mengantakan begitu canggih.  Bagaimana kita menyikapi banyak hal , tentang 

relasi antara peneliti dengan yang ditelitinya? di mana hasil-hasil penelitian ilmu 

hukum dipublikasikan?, bagaimanakah kita “menilai” kualitas keilmuan publikasi 

hukum?, dan acapkali: “seberapa keras kita terhadap diri sendiri?” 

 

 

B. Saran  

Beberapa saran penting dapat dikemukakan sebagai berikut:  

1. Ambisi peneliti hukum harus tertuju pada inovasi; Pembaharuan dan kemajuan 

adalah ciri semua ilmu pengetahuan. Hal yang sama seyogianya berlaku pula bagi 

ilmu hukum , baik perkembangan secara linear ataupun yang berupa pergeseran 

paradigma.  Kita dapat sebut di sini perkembangan cepat dalam pemikiran tentang 

hak asasi manusia. Penelitian ilmiah qua metoda mungkin mirip sekali dengan 

putusan pengadilan, namun menurut hemat saya seharusnya mendahului 

perumusan putusan pengadilan. Scholten menulis: “Ilmu hukum adalah ikhtiar 



 
 

mengembangkan hukum”.  Ilmu tidak dapat berkembang tanpa adanya keberanian 

mendobrak dan ambisi. Salah satu publikasi ilmiah dalam bidang ilmu hukum dari 

periode lalu tidak diragukan lagi adalah Bagian Umum (Algemeen Deel) dari guru 

besar Tilburg, Vranken. Bukunya tersebut memuat motto: “Science is only fertile 

when it is fancy”. Ia menulis: “(…) kepustakaan (yang ilmiah, CS) yang tidak 

memberikan ruang biar sekecil apapunpun untuk bermain-main dengan gagasan 

baru, sudut pandang berbeda dan teori-teori tidak berharga sama sekali (…). 

Mencoba melawan arus dalam konteks ini seringkali adalah sikap yang kurang 

dihargai”. 

 

2. Lebih banyak perhatian pada personalitas dari peneliti; Dari ilmu-ilmu 

humaniora (geesteswetenschappen) kita dapat belajar bagaimana menghadapi 

tegangan antara obyektivitas dan nilai-nilai lain. Metodologi dari ilmu demikian 

membuat pemisahan tegas antara nilai-nilai yang terkait dengan obyek studi 

dengan nilai-nilai yang berlaku dalam metoda keilmuan. Berkenaan dengan 

metode tersebut kita dapat mengharapkan dari setiap peneliti bahwa, demikian 

menurut buku baku karangan De Groot, ia akan terfokus pada ideologi dari 

logika, obyektivitas dan pertukaran pandangan secara terbuka. Peneliti-peneliti 

lain dengan demikian dapat mengulang penelitian yang telah dilakukan dan/atau 

dapat menapis mana ideologi lainnya (berbeda dari ideologi ilmu pengetahuan 

obyektif) yang menyusup ke dalam rumusan masalah atau ke dalam definisi yang 

digunakan, dan di manakah peneliti melakukan kesalalan-kesalahan 

metodologis.Bagi ilmu hukum personalitas peneliti memainkan peran sangat 

penting. Pembaca harus mendapatkan penjelasan tentang siapa dan kapasitas 

peneliti, sama seperti kita perlu mengetahui posisi dan kepentingan para pihak di 

dalam putusan pengadilan.  Kadang kita hanya mengetahui sedikit hal ihwal 

peneliti. Dalam pandangan saya para penulis yang berpretensi menulis karya 

ilmiah, di dalam informasi publik tersebut harus sekaligus menerangkan 

ada/tidaknya kemungkinan konflik atau jalinan kepentingan (misalnya pengarang 

menulis tentang sesuatu hal, dan pada saat sama ia juga menjadi advokat atau 

konsultan hukum di bidang yang sama). Sekaligus juga perlu dibuka informasi 

tentang ada/tidaknya sponsor eksternal yang mendanai penelitian ini. Mereka 



 
 

semua wajib membuka informasi tentang siapa mereka. Jurnal-jurnal ilmiah serius 

seharusnya mewajibkan pengarang mencantumkan informasi demikian di akhir 

tulisan.  Sekadar menyebut identitas pengarang sebagai Gurubesar di Leiden dan 

sekaligus advokat di Utrecht (contoh rambang), menurut hemat saya kurang 

memberi informasi tentang personalitas dari pengarang. 

 

3. lebih banyak perhatian pada metoda dan teknik penelitian;Sekalipun ilmu hukum 

punya cukup perhatian pada metoda penemuan hukum, hampir tidal dikenal di 

dalamnya panduan lengkap dari metoda dan teknik penelitian.  Sekalipun pasti 

ada, kebanyakan dirumuskan dengan sangat implisit. Jika dihadapan NWO, 

usulan penelitian ilmu hukum ditelaah dan diuji oleh pakar-pakar non-yuris (dan 

ini kerap terjadi), maka usulan demikian kerap ditolak karena proposal yang 

diajukan tidak dilengkapi dengan paragraph mengenai metodologi. Yuris sering 

marah karena itu. Mereka berpandangan, sekalipun disampaikan implisit, bahwa 

ada metodologi yang melandasi penelitian yang akan dilakukan. Bagaimanapun 

juga menurut hemat saya kita harus lebih memperhatikan soal ini , sekalipun 

Nieuwenhuis mengajukan pandangan yang menolak perumusan masalah yang 

jelas. 

 

4. Ilmu hukum harus merupakan sistem terbuka; Ilmu pengetahuan tidak bertujuan 

mengumandangkan kebenaran absolut. Ia bekerja selalu dari dalam perspektif dan 

konteks tertentu. Ini berlaku bagi semua cabang ilmu. Seorang ilmuwan yang baik 

harus selalu memperhitungkan kemungkinan bahwa suatu teori atau suatu 

rekomendasi yang ditawarkan akan ternyata berguna atau justru tidak bermanfaat.  

Publikasi ilmiah karena itu tidaklah boleh dipandang tidak boleh disanggah atau 

dikritik. Ilmu pada prinsipnya harus terbuka dan karena itu dapat dikontrol dan 

difalsifikasi. Dalam hal demikian, ilmuwan berbeda dengan para advokat yang 

sepenuhnya duduk di belakang gugatan atau pleidoi yang mereka ajukan.  Juga 

hakim di dalam vonis (putusan akhir), tatkala membangun argumen yang 

konsisten untuk mendukung kesimpulan yang diambil, jarang atau tidak membuka 

ruang bagi ditariknya kesimpulan lain.  Apakah kita, para ilmuwan hukum, tidak 

jarang mempublikasikan karya-karya ilmiah kita lebih sebagai nota pembelaan, 



 
 

yang cenderung “tertutup” dan karenanya tidak memberi ruang cukup bagi 

pembaca lain untuk mengontrol dan memfalsifikasi?  

 

5. Keterbukaan tampaknya menjadi sangat penting bagi ilmu hukum yang 

menampilkan diri sebagai ilmu diskursif. Peneliti mendekati obyek penelitiannya 

dengan pilihan-pilihan sikap  atau disposisi tertentu. Ketika posisi peneliti (sudut 

pandang, dogma, pengandaian-pengandaian, dll) semakin ditegaskan, maka 

kontra-argumen memainkan peran yang juga semakin penting (lebih jelas bila ada 

perbenturan di antaranya). Kesimpulan yang ditarik dengan cara ini pada akhirnya 

akan ditentukan lebih oleh ihtiar membanding-bandingkan argumen-argumen 

(pro-kontra) yang ada daripada oleh pra-anggapan atau pengandaian peneliti. 

Pertimbangan demikian tersebut pada akhirnya harus pula dibuat menjadi terang 

melalui argumentasi. Peneliti dalam bidang ilmu hukum mengumpulkan, 

menggambarkan, menata, mensistimatisasi, mengolah pemikiran dalam rangka 

mencari solusi bagi masalah-masalah sosial, namun juga dalam publikasi mereka 

kadang menawarkan “satu solusi yang paling sahih”. 

 

6. Lebih banyak perhatian bagi pengembangan indikator penelitian yang baik:Dapat 

diujinya penelitian perlu ditegaskan lagi sangat penting. Medium kepada siapa 

kita percayakan publikasi kita memainkan peran penting di dalamnya. Ilmu 

hukum hampir tidak memiliki refereed journals dan juga tidak mengenal terbitan 

berkala dengan ranking A, B dan C. (di Indoensia sedikit sekali jurnal hukum 

yang terakreditasi). 

 

7. Mengambil jarak dari mereka yang bukan ilmuwan;Bagi para peneliti yang 

terafiliasi dengan universitas sangatlah penting menegaskan batas mereka.  

Banyak kantor-kantor advokat, asuransi atau perusahaan lainnya juga menerbitkan 

“publikasi” hukum: ini merupakan strategi untuk meningkatkan citra kantor dan 

perusahaan tersebut. Kerapkali, namun demikian, buku-buku yang diterbitkan 

mengaburkan batas antara terbitan yang “ilmiah” dan yang sekadar “untuk 

kepentingan sendiri” dan di mana hampir tidak ada kontrol eksternal keilmuan 

terhadapnya. Lantas apa nilai dari terbitan demikian? Apakah para peneliti 

universitas sebelum memutuskan turut serta dalam penerbitan demikian menuntut 



 
 

bahwa siapapun redaksi yang bertanggungjawab memiliki “expertise” keilmuan 

yang cukup.  Mungkin pula kita harus mengakui saja bahwa kegiatan 

memproduksi terbitan dengan pretensi keilmuan, seperti yang dilakukan kantor-

kantor advokat merupakan aktivitas yang berada di luar lingkup kegiatan 

keilmuan dan selanjutnya kita sejauh mungkin menghindari terlibat di dalamnya. 

 

8. Lebih banyak perhatian pada penelitian empiri; Pakar ilmu kepemerintahan dan 

yuris, Muller, di dalam oratio-nya menunjukkan bahwa masih jarang sekali 

ditemukan adanya penelitian empiri di dalam ilmu hukum. (hal yang sama jarang 

ditemukan penelitian penelitian sosiologis di tingkat S1 dan S2- kalaupun ada 

sedikit, bahkan hanya menyentuh aspek kulitnya saja). Padahal di banyak bidang 

ilmu hukum, penelitian demikian diperlukan. Mendorong dilakukannya penelitian 

teoretikal dan verifikasi empiris terhadap pengandaian-pengandaian yang dibuat 

sedianya memperkuat relevansi ilmu hukum.  Ia benar: misalnya dalam bidang 

kajian saya sendiri, hukum keperdataan, apa yang sebenarnya kita ketahui tentang 

bidang ini? Donor-donor eksternal semakin kerap meminta, dan mereka punya 

alasan kuat untuk itu, dilakukannya penelitian empiri dalam rangka menganalisis 

efektivitas peraturan perundang-undangan. Namun juga bilamana para peneliti 

ilmu hukum tidak cukup memahami penggunaan metoda  penelitian empiri 

(lagipula tidak terlalu rumit), mereka diharapkan punya penghargaan terhadap 

„kenyataan‟. 

 

9. Lebih terlibat dalam debat international; Para peneliti (ilmu hukum) Belanda, 

dengan kemudahan yang mereka miliki membaca dalam tiga bahasa 

(internasional) paling penting, sedianya dapat memunculkan diri lebih kerap 

dalam debat internasional.   Kajian ilmu hukum, berbeda dari banyak bidang ilmu 

lainnya, tidak lagi mengenal lingua franca. Lagipula, di dalam lingkup masyarakat 

Eropa, perundang-undangan Yunani atau Denmark, tidak kurang pentingnya 

dibandingkan perundang-undangan atau putusan peradilan Inggris.  Kita (di 

Belanda) banyak melakukan perbandingan hukum lebih dari yang dilakukan, 

misalnya di Amerika, namun hasil-hasil temuannya terlalu acap hanya menyasar 

pasar Belanda saja.  Pada saat sama perlu diperhatikan bahwa tidak semua naskah 



 
 

hukum yang ditulis dalam bahasa asing serta merta penting dan turut 

menyumbang sesuatu pada perdebatan keilmuan internasional. 

 

10. Ihtiar menuju universitas scientiarium yang sesungguhnya; Terakhir, bilamana 

pengamatan awal dalam tulisan ini tidak keliru – bahwa kemajuan dalam bidang-

bidang ilmu lainnya kerapkali memunculkan persoalan-persoalan hukum baru – 

tidakkah di dalam lingkup universitas tidak harus berupaya untuk 

mengembangkan kerjasama penelitian antar-fakultas (lintas ilmu)? Dua mantan 

dekan, dari Matematika & Ilmu Alam dan Kedokteran akhir-akhir ini 

mengusulkan perlunya pengembangan suatu university wide graduate school.  

Dengan itu kiranya kita dapat mewujudkan impian humanistis, yaitu suatu 

universitas scientiarium, pertemuan dari semua bidang kajian ilmu. 
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