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KONTRIBUSI HUKUM PROGRESIF 
BAGI PEKERJA HUKUM*) 

 
Oleh: Al. Wisnubroto**) 

 
 
A. Kegelisahan Pekerja Hukum 
 

Sudah sejak lama sebenarnya para Pekerja Hukum1  khususnya para 

aktivis bantuan hukum merasakan kegelisahan akan bekerjanya hukum di 

Indonesia dalam penegakan keadilan. Betapa tidak, keadaan hukum dalam 

kenyataannya amat jauh dari apa yang digambarkan dalam kitab-kitab atau buku-

buku yang mereka baca semasa belajar di bangku fakultas hukum. 

Terlebih lagi sejak era orde baru hingga kini semakin terasa bahwa proses 

hukum seringkali tidak mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas apalagi 

memberikan keadilan substantif bagi para pihak. Proses hukum lebih nampak 

sebagai “mesin peradilan” yang semata-mata hanya berfungsi mengejar target 

penyelesaian perkara yang efektif dari sisi kuantitas sesuai dengan tahap-tahap 

dan “aturan main” yang secara formal ditetapkan dalam peraturan. 

Hukum dan proses peradilan seringkali merasa terkendala ketika harus 

dihadapkan pada kasus-kasus yang semakin rumit dan kompleks seiring dengan 

perkembangan masyarakat yang sangat dipacu oleh sistem global. 

Sistem hukum modern yang telah terlanjur diformat dalam sekat-sekat 

pembagian bidang hukum secara “tradisionil hitam putih” (Perdata, Administrasi, 

Pidana dst.) menjadi gagap ketika dituntut harus menyelesaikan perkara-perkara 

yang berada pada “ranah abu-abu” (tidak nampak jelas batas antara persoalan 

etika, privat atau publik). Terlebih lagi terhadap berbagai kasus yang telah di-

setting sejak dari formulasinya dan kasus-kasus yang berkonspirasi dengan 

kekuasaan. 

                                                 
*) Disampaikan dalam Seminar “Peran Hukum Progresif  dan Pembaruan Hukum di Indonesia” yang 

diselenggarakan oleh HuMa, LeIP dan PSHK di Aula Mahkamah Konstitusi, Jakarta 19 Januari 
2010. 

**)  Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta & Advokat. Anggota SPHP (Serikat 
Pekerja Hukum Progresif) 

1 Terminologi “Pekerja Hukum” sekedar untuk menyebut siapa saja yang bekerja di bidang hukum 
yang merdeka. Pengertian “pekerja hukum” lebih luas dari pengertian “Lawyer” (dalam arti sempit: 
Advokat), namun lebih dari itu termasuk sebagai pekerja hukum adalah: Akademisi, Paralegal, 
Pekerja/Aktivis organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasi masyarakat, Pejuang HAM dsb. 
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Dalam menghadapi realitas tersebut para pekerja hukum mencoba mencari 

solusinya mulai dari menyingkap dari sisi akademis hingga melakukan terobosan-

terobosan dalam praktek advokasi hukum. Dari sisi wacana akademis para pekerja 

hukum mulai membentuk forum studi hukum yang kajian-kajiannya 

menggunakan perspektif alternatif2, mulai dari sudut pandang sosiologis hingga 

cara pandang yang terispirasi studi hukum kritis (critical legal studies). Sementara 

itu dalam tataran praksis para pekerja hukum mencoba mencari cara untuk 

melampaui keterbatasan dan kebuntuan hukum positif dalam penanganan kasus-

kasus ketidakadilan struktural, misalnya dengan terobosan Bantuan Hukum 

Struktural hingga konsep “Praktis-Akademis”. 

Cara-cara berpikir yang bersifat “out of the box” dan cara-cara berhukum 

yang inovatif dan seringkali harus keluar dari kelaziman tersebut merupakan 

bagian dari kegelisahan dalam menghadapi keberadaan hukum (dalam pengertian 

formal sistem legal yang dibentuk lembaga resmi negara) yang sulit dijadikan 

sarana untuk mewujudkan keadilan bagi kalangan masyarakat yang lemah. 

Sekalipun cara-cara penalaran dan berhukum yang tidak sekedar 

“bussiness as usual” tersebut sudah lama dilakukan dan dalam banyak 

penyelesaian kasus terbukti cukup berhasil, namun para pekerja hukum seringkali 

merasa kesulitan untuk mencari pembenaran atas terobosan hukum yang 

dilakukan, terutama pembenaran dari sisi keilmuan yang bernas. Hingga pada 

akhirnya Gagasan Hukum Progresif yang dilansir oleh Sang Begawan Ilmu 

Hukum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. muncul dalam khasanah ilmu hukum 

Indonesia. Para pekerja hukum merasakan bahwa asas, prinsip dan visi gagasan 

hukum progresif amat sesuai dengan cara pandang dan cara kerja pekerja hukum 

dalam mengadvokasi dan membantu pencarian keadilan bagi masyarakat yang 

dari sisi status sosial dan kemampuan ekonominya lemah (the have not). Gagasan 

Hukum Progresif yang telah dan sedang “diuji” dalam kiprah para pekerja hukum 

tersebut merupakan modal yang harus diperhitungkan dalam pembaruan hukum di 

Indonesia. 

 
 
 

                                                 
2  Istilah “perspektif alternatif” sekedar untuk membedakan dengan perspektif yang lebih lazim dalam 

kajian hukum seperi perspektif normatif dan dogmatis. 
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B. Misi Pekerja Hukum dan Tantangan Penegakan Keadilan 
 

Sebagai profesi yang merdeka dan independen, pekerja hukum 

sebernarnya lebih leluasa untuk menentukan sikap, cara dan nilai-nilai yang 

menjadi landasan kiprahnya dibandingkan dengan aparatus hukum yang berada di 

bawah institusi negara (Polisi, Jaksa dan Hakim). Dalam memperjuangkan hak 

dan keadilan bagi kaum lemah, tertindas dan termarginalkan, maka para pekerja 

hukum merasa terpanggil dengan misi: 

1. Mengadvokasi pihak yang terdampak ketidakadilan struktural/sistematis; 

2. Menggali dan menegakkan hukum yang berkeadilan substansial; 

3. Membongkar tatanan hukum yang tidakadil dan menata kembali secara 

proposional; 

Terkait dengan misi tersebut maka pekerja hukum memerlukan spirit kerja 

yang lebih tinggi dibanding dengan standar yang dibutuhkan pada profesinya. 

Misalnya bagi pekerja hukum yang berlatar belakang profesi sebagai Praktisi 

Hukum maka harus memiliki prinsip keberpihakan kepada yang lemah (the have 

not). Dalam menjalankan hukum harus memiliki visi lebih dari sekedar “Lawyer 

for Law”, namun harus sampai pada “Lawyer for (substantial) Justice” dan 

“Lawyer for Morality”. Dalam menjalankan pekerjaannya maka pekerja hukum 

lebih dari sekedar sebagai “Professional Lawyer”, namun harus berani tampil 

sebagai Lawyer yang berpendirian tegas misalnya sebagai “Pengacara (yang 

membela) Rakyat” (Peoples’ Lawyer) atau “Progressive Lawyer”. Demikian bagi 

pekerja hukum yang berlatar belakang profesi sebagai Akademisi Hukum maka 

dalam menjalankan tugas pokonya di bidang pengajaran, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat harus senantiasa mengupayakan pencerahan bagi 

mahasiswa maupun masyarakat. Pencerahan yang dimaksudkan di sini misalnya 

dengan menyisipkan materi/metode pengajaran yang membuka wawasan 

mahasiswa terhadap persoalan hukum secara utuh (holistic) dan melatih kepekaan 

sosial. Pekerja hukum yang mengabdi di Pendidikan Tinggi Hukum merasa tidak 

cukup puas bila telah menjadikan peserta didiknya memiliki pengetahuan dan 

kemahiran teknis hukum positif. Hal tersebut dianggap belum cukup karena 

semestinya penyelenggaraan pendidikan hukum harus sampai pada visi 

menjadikan lulusannya sebagai ahli hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

moralitas dan integritas. 
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Menjalankan misi pekerja hukum sebagaimana telah diuraikan di atas jelas 

tidak mudah. Terlebih lagi para pekerja hukum amat menyadari bahwa realitas 

hukum Indonesia saat ini berada dalam pusaran persoalan serius, antara lain: 

1. Intervensi nilai-nilai global 

Bentuk imperialisme modern yang mengancam bangsa Indonesia pada saat ini 

adalah intervensi nilai-nilai yang bersumber dari paham neoliberalime dan 

kapitalisme modern. Paham tersebut mempengaruhi bentuk hukum liberal-

kapitalistik yang nampak rumusannya netral (tidak berpihak), namun 

didalamnya mengandung esensi berpihak pada yang kuat dan mengikuti 

kepentingan modal. 

2. Sisi kelam warisan sejarah masa lampau 

Dampak dari pengalaman menjadi bangsa jajasan selama berabad-abad hingga 

kini masih nampak misalnya masi suburnya kultur feodalisme dalam bentuk 

baru. Kultur neo-feodalisme sangat menghambat berkembangnya tatanan yang 

demokratis, termasuk mempersulit partisipasi masyarakat dalam mengkritisi 

dan merubah tatanan yang tidak adil. 

3. Sistem EKOSOB yang bersifat transisional 

Sebagai negara berkembang Indonesia berhadapan dengan kekuatan-kekuatan 

sistem eksternal yang mempengaruhi dan semakin mendominasi sistem 

ekonomi sosial dan budaya yang telah dimiliki bangsa Indonesia. Tak pelak 

lagi sering terjadi benturan-benturan antar sistem tersebut. Sistem ekonomi 

kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi semakin terdesak 

oleh kuatnya arus sistem ekonomi liberal yang bersifat kapitalistik. Demikian 

pula sistem sosial budaya Indonesia yang bersifat komunal semakin tergeser 

oleh sistem liberal yang mengedepankan perlindungan hak individu. Sistem 

yang bersifat transisional tersebut berdampak pada tatanan hukum yang 

bersifat ambigu. Misalnya fenomena Undang-Undang yang titelnya 

perlindungan terhadap masyarakat yang dalam bidang dan kondisi tertentu 

posisinya lemah, tetapi subtansinya cenderung menguntungkan pihak yang 

kuat. 
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4. Hegemoni kepentingan kekuasaan 

Persoalan yang serius yang dihadapi oleh Negara Indonesia pada era pasar 

bebas ini adalah menyatunya liberalisasi di bidang ekonomi dengan liberalisasi 

di bidang politik. Realitas tersebut lebih diperburuk lagi dengan tingginya 

tingkat korupsi yang berdampak pada terjadinya penyalahgunaan wewenang 

dalam dunia bisnis dan birokrasi pemerintahan. Ujung-ujungnya adalah 

munculnya kebijakan-kebijakan yang menguntungkan elit kekuasaan dan 

merugikan rakyat. Kebijakan tersebut dari kacamata formal (negara) adalah 

legal namun dari sisi moral tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

5. Sistem penegakan hukum yang lemah 

Penegakan hukum dalam arti luas dimulai dari pembentukan hukum oleh 

lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara hingga proses penerapannya 

oleh lembaga peradilan dan berujung pada pelaksanaan putusan. Sebagaimana 

diketahui bahwa proses pembentukan undang-undang pada lembaga legislatif 

lebih merupakan kompromi politik dimana berbagai kekuatan 

memperjuangkan masing-masing kepentingannya. Jadi sejak dibentuk sebuah 

produk peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah sarat dengan 

kepentingan. Sementara bekerjanya sistem peradilan negara yang “standar” 

lazimnya berkutat pada ranah aturan formal dan hal-hal yang bersifat 

prosedural. Hal demikian tidak memungkinkan sistem penegakan hukum 

memiliki daya untuk melihat persoalan secara utuh dan menggali keadilan 

selain keadilan yang formal. Maraknya mafia peradilan sebagaimana yang 

akhir-akhir ini terkuak semakin memperburuk realitas penegakan hukum di 

Indonesia. 
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6. Dominasi legal-positivism 

Secara umum tradisi penalaran hukum di Indonesia masih didominasi oleh 

cara berhukum yang bersifat legal-positivistik. Cara berhukum yang 

bersumber dari ajaran legisme ini menempatkan hukum sebagai bidang ilmu 

yang mandiri dan hukum negara (peraturan perundang-undangan) sebagai 

sumber hukum yang paripurna. Dominasi cara berhukum yang legal-

positivistik tersebut ternyata tidah hanya nampak pada tataran praksis namun 

bahkan bisa dilihat jelas mulai dari tataran akademis di berbagai institusi 

pendidikan hukum di Indonesia dimana pemahaman hukum pada umumnya 

berpijak pada paradigma Kelsenian. Pemahaman hukum yang demikian tak 

pelak lagi menyebabkan hukum semakin sulit untuk mengikuti dinamika 

perkembangan masyarakat sehingga hukum semakin tidak berkorelasi lagi 

dengan keadilan. 

Realitas hukum Indonesia yang demikian merupakan tantangan bagi para 

pekerja hukum dalam menjalankan misinya. Tantangan tersebut direspon dengan 

berbagai cara misalnya melakukan usaha keras melebihi standar kerja profesi dan 

berani melakukan terobosan-terobosan hukum (bila perlu keluar dari kelaziman 

praktek hukum). 

 
C. Keterbatasan hukum modern 
 

Istilah “Hukum Modern” yang dipergunakan dalam tulisan ini sekedar 

untuk menyebut model hukum pada masyarakat modern yang bersifat liberal, 

individualistik dan rasional. Model ini juga sekedar untuk membedakan dengan 

model hukum pada masyarakat tradisional yang lebih bersifat komunal dan magis. 

Dalam perkembangannya keberadaan hukum modern tidak terbatas pada lingkup 

benua asalnya saja (Eropa) namun telah merambah pula (dan semakin 

mendominasi) negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. 

Masalah eksistensi hukum modern tidak terlepas dari latar belakang 

sejarahnya yang seiring dengan perkembangan sosial dan kultural di Eropa. 

Hukum Modern muncul di Eropa setelah melalui proses perjalanan yang sangat 

panjang dan “berdarah-darah” (istilah dari Prof. Satjipto Rahardjo). 



 7

Hukum modern muncul di Eropa pada awal abad XIX yang saat itu 

didominasi oleh alam pemikiran positivistik sehingga menghasilkan doktrin Rule 

of Law yang bercirikan:3 

1. Formal rules: tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan; 

2. Procedures: dilaksanakan melalui “aturan main” yang ketat; 

3. Methodologist: mendewakan logika dalam penerapannya; 

4. Bureaucreacy: hanya lembaga-lembaga formal yang diakui memiliki otoritas 

untuk membuat, melaksanakan dan mengawasi hukum (legislatif, eksekutif 

dan Yudikatif). 

Munculnya ciri-ciri tersebut karena konteks sejarahnya menculnya hukum 

modern dalam Constitutional State sebagai reaksi terhadap “kekacauan” yang 

diakibatkan oleh sistem hukum era sebelumnya yakni Absolutisme. Sehingga pada 

awalnya memang model hukum modern ini cukup efektif dalam upaya penertiban 

masyarakat. 

Namun dalam perkembangannya, terutama di luar negara-negara Eropa 

Kontinental, model hukum positif sebagai ciri hukum modern semakin tidak 

“ampuh” dalam mengatasi perkembangan kasus-kasus yang dipicu oleh perubahan 

sosial akibat pesatnya kemajuan teknologi. Oleh sebab itu negara-negara maju 

seperti Amerika Serikat mencoba untuk memformulasikan sistem hukumnya 

dengan apa yang disebut “Anglo-American Common Law”. 

Sebab utama kegagalan model hukum modern dalam mengantisipasi 

perubahan sosial akibat pesatnya teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan 

informasi adalah sifatnya yang cenderung otonom, sehingga tidak fleksibel dan 

dengan sendirinya sulit untuk menjadi responsif terhadap perkembangan rasa 

keadilan. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  Periksa: Al. Wisnubroto, 1996. Iptek, Perubahan Masyarakat dan Hukum: Dalam Kajian 

Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (Paper, tidak diterbitkan). Halaman 20. 
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Kenyataan yang sangat tidak menguntungkan adalah keberadaan hukum 

modern di Indonesia. Apabila dilihat dari latar belakang sejarahnya, hukum 

modern yang “dipaksakan” berlaku dalam politik pembangunan hukum Indonesia 

sejak jaman kolonial, hingga Indonesia merdeka4, adalah ibarat “benda asing” 

yang tidak tumbuh secara alami seiring dengan perkembangan masyarakat dan 

budaya Indonesia (Not developed from within but imposed from out side). 

Keadaan demikian lebih dalam perkembangannya lebih diperparah lagi 

dengan kelemahan pada proses pembuatan hukum dan proses penegakan hukum 

di Indonesia. Secara umum proses pembuatan hukum ke dalam bentuk tertulis 

(sebagai salah satu tuntutan hukum modern untuk menjadi positif dan publik5) 

hampir selalu membawa dampak pereduksian makna. Prof. Satjipto Rahardjo telah 

menggambarkan dengan bernas proses pereduksian makna tersebut yakni 

bagaimana makna “pencuri” yang menurut Jakob Sumardjo dapat diartikan ke 

dalam 15 jenis “maling” dalam bahasa Jawa menjadi satu arti “pencurian” dalam 

Pasal 362 KUHP6. Ini menunjukkan bahwa hukum positif sudah “cacat” sejak 

dilahirkan. 

Secara spesifik proses pembuatan hukum positif di Indonesia belakangan 

ini menunjukkan keadaan yang cenderung tidak semakin baik. Hal tersebut dapat 

diamati dari beberapa indikator sebagai berikut: 

1. Pandangan pada umumnya mengemuka adalah rendahnya kapasitas dan 

kualitas SDM yang ada pada lembaga pembuat hukum positif di Indonesia 

khususnya anggota DPR; 

2. Proses penyusunan sebuah produk perundang-undangan yang pada umumnya 

memakan waktu yang sangat panjang dan biaya yang sangat mahal; 

3. Kepentingan politik dan ekonomi yang masih sangat menonjol pada setiap 

proses penyusunan produk perundang-undangan; 

                                                 
4 Hukum modern ditransplantasikan oleh pemerintah Kolonial Belanda di Hindia Belanda melalui 

kebijakan yang disebut dengan “bewuste rechtspolitiek” yakni kebijakan membina tata hukum 
kolonial secara sadar, pada tahun 1830-an hingga tahun 1890-an. Periksa: Soetandyo 
Wignjosoebroto, 1994. Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik 
Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Grafindo Persada. Halaman 19 dan 
Halaman 56. 

5 Roberto Mangabeira Unger, 1976. Law in Modern Society: Toward a Critism of Social Theory, 
New York: The Free Press. Halaman 238. 

6 Satjipto Rahardjo, 2005. Penafsiran Hukum Yang Progresif, (Bacaan untuk Mahasiswa 
Program Doktor Ilmu Hukum Undip), Semarang: t.p. Halaman 4. 
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4. Masih kurangnya partisipasi publik pada proses penyusunan produk 

perundang-undangan mulai dari draf RUU hingga pada pembahasan di 

lembaga legislatif. 

Keadaan tersebut akan berimplikasi pada  produk hukum positif 

(perundang-undangan) di Indonesia yang berkualitas rendah, timpang, tidak 

memiliki kemampuan mewujudkan keadilan substansial dan tidak memiliki 

kemampuan untuk merespon perkembangan masyarakat (termasuk kemajuan 

IPTEK). 

Sementara itu kuatnya pengaruh paham positivis secara umum 

menyebabkan proses penegakan hukum yang cenderung legalistik, formalistik dan 

mekanistik7. kondisi penegakan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu nampak 

tidak semakin baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai 

berikut: 

1. Kebijakan yang bersifat partikularistik sehingga menyebabkan kesulitan dalam 

mewujudkan sistem peradilan terpadu; 

2. Kuatnya pengaruh kekuatan politik dan ekonomi yang membuat lembaga-

lembaga peradilan tidak independen; 

3. Sistem rekrutmen dan pembinaan SDM (khususnya aparatur penegak hukum) 

yang masih “setengah-setengah”; 

4. Keterbatasan fasilitas pendukung proses penegakan hukum, termasuk sistem 

kontraprestasi bagi aparatur penegak hukum; 

5. Kurang berfungsinya mekanisme kontrol dalam penyelenggaraan peradilan8. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Kenyataan yang paling mudah diamati khususnya pada perilaku hakim Indonesia yang dalam 

berbagai kasus nampak hanya sebagai “corong undang-undang”. Periksa: Al. Wisnubroto, 1997. 
Hakim dan Peradilan di Indonesia: Dalam Beberapa Aspek Kajian, Yogyakarta: Penerbit 
UAJY. Halaman 86-88. 

8 Blumberg antara lain mengatakan: “The Court, unlike most other formal organization, functions as a 
genuinely ‘close community’ in that it succesfully conceals the true nature of its routune operation from 
outsider…”. Lihat: Abraham S. Blumberg, 1970. Criminal Justice System, Chicago: Quangdrale 
Books. Halaman 70. Kelemahan mekanisme kontrol dipandang dapat  menambah ketertutupan sistem 
peradilan. 
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Keadaan demikian telah menyebabkan berbagai “ketidakberdayaan” dalam proses 

penegakan hukum. Ketidakberdayaan tersebut dapat berupa: ketidakberanian 

untuk mengambil sikap atau pilihan tindakan yang secara formal bertentangan 

atau tidak ada aturannya dalam Undang-Undang; ketidakmampuan untuk secara 

kreatif menafsirkan Undang-Undang dalam penyelesaian perkara baru yang belum 

ada aturannya; dan ketidakmampuan/ketidakmauan untuk membuat terobosan 

atau inovasi dalam pemaknaan sebuah aturan dalam undang-undang untuk 

mewujudkan keadilan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. 

Pendek kata implementasi hukum modern secara otonom dengan 

pendekatan sempit akan menyebabkan hukum tercerabut dari masyarakatnya 

sehingga hanya akan menghasilkan keadilan formal (bukan keadilan substansial). 

Dengan demikian Pembaruan hukum di Indonesia tidak cukup hanya sekedar 

memperbaharui undang-undang saja namun harus diawali dengan 

rekonseptualisasi sistem hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu 

hukum yang paling mutakhir, termasuk gagasan hukum progresif. 

 
 
 
D. Gagasan hukum progresif 

 
Sosok “Hukum Progresif” sangat lekat dengan pencetusnya yakni 

Almarhum Profesor Satjipto Rahardjo. Hal demikian tidak berlebihan karena pada 

kenyataannya Prof. Tjip ini tidak sekedar sebagai penggagas awal tetapi sekaligus 

juga “pejuang” dan “pengembang” hukum progresif hingga akhir hayat beliau9. 

Oleh sebab itu apa yang tertulis pada bagian ini tidak lebih dari kilas balik dari 

gagasan-gagasan beliau10, yang kemudian dicoba untuk disederhanakan sebagai 

“pedoman perilaku” bagai para pekerja hukum progresif. 

                                                 
9 Sekalipun tidak sama persis, sebelumnya Van Gerven/Leitjen dalam bukunya yang berjudul: “Theorie en 

Praktijk van de Rechtsvinding” telah memperkenalkan Aliran Progresif dalam penemuan hukum yang 
berpendapat bahwa hukum dan perubahan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial. Lihat: 
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993. Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Bandung: 
Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan RI dan The Asia Foundation. Halaman 5. 

10 Sumber utama tulisan ini adalah: Satjipto Rahardjo, “Indonesia Inginkan Penegakan Hukum 
Progresif”, dalam: Kompas, 15 Juni 2002. Halaman 4; Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: 
Penjelajahan Suatu Gagasan, Makalah, disampaikan pada Jumpa Alumni Program Doktor 
Ilmu Hukum UNDIP, Semarang 4 September 2004 dan Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif 
Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Makalah, disampaikan dalam Seminar 
Nasional “Menggagas Ilmu Hukum (Progresif) Indonesia”, Kerjasama IAIN Walisongo dengan 
Ikatan Alumni PDIH UNDIP, Semarang 8 Desember 2004. 
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Gagasan hukum progresif muncul sebagai reaksi keprihatinan terhadap 

keadaan hukum di Indonesia yang sedemikian rupa sehingga muncul pendapat 

dari pengamat internasional hingga masyarakat awam bahwa sistem hukum 

Indonesia adalah yang terburuk di seluruh dunia. Fakta yang tidak dapat 

dipungkiri adalah semakin tak berdayanya hukum Indonesia dalam upaya 

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Asas besar yang dijadikan landasan filosofi hukum progresif adalah: 

“Hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Jadi manusialah yang 

merupakan penentu dan dipahami dalam hal ini manusia pada dasarnya adalah 

baik. Prinsip tersebut ingin mengeser landasar teori dari faktor hukum ke faktor 

manusia. Konsekuensinya hukum bukan lah merupakan sesuatu yang mutlak dan 

final tetapi selalu “dalam proses menjadi” (law as process, law in the making) 

yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, 

hukum yang mampu mewujudkan kesejahteran atau hukum yang peduli terhadap 

rakyat. 

Dari sudut teori, maka hukum progresif meninggalkan tradisi analitical 

jurisprudence atau rechtsdogmatiek dan mengarah pada tradisi sociological 

jurisprudence. Jadi sebenarnya konsep hukum progresif sangat dekat dengan 

beberapa teori hukum yang telah mendahuluinya, antara lain: 

1. Konsep hukum responsif (responsive law) yang selalu dikaitkan dengan 

tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri 

2. Legal Realism; 

3. Freirechtslehre; 

4. Critical Legal Studies. 

Pendek kata, hukum progresif bersifat membebaskan diri dari dominasi 

tipe hukum liberal yang tidak selalu cocok diterapkan pada negara-negara yang 

telah memiliki sistem masyarakat berbeda dengan sistem masyarakat asal hukum 

modern (dalam hal ini adalah Eropa). 
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Konsep “progresivisme” bertolak dari pandangan kemanusiaan sehingga 

berupaya merubah hukum yang tak bernurani menjadi institusi yang bermoral. 

Paradigma “hukum untuk manusia” membuatnya merasa bebas untuk mencari dan 

menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan 

tujuan hukum yakni keadilan, kesejahteran dan kepedulian terhadap rakyat. Satu 

hal yang patut dijaga adalah jangan sampai pendekatan yang bebas dan longgar 

tersebut disalahgunakan atau diselewengkan pada tujuan-tujuan negatif. 

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih konkret guna upaya 

pengimplementasian gagasan hukum progresif dalam paraktek berhukum maka 

secara sederhana dapatlah dirangkum prinsip-prinsip hukum progresif sebagai 

berikut: 

1. Tidak ingin mempertahankan status quo (Merobohkan dan membangun secara 

berkesinambungan) 

2. Mengutamakan faktor dan peran manusia di atas hukum 

3. Membaca UU adalah membaca maknanya, bukan hanya kata-kata UU. Oleh 

karena itu tidak ingin dipenjara oleh kalimat UU. 

4. Membebaskan manusia dari kelaziman baik yang bersumber dari UU maupun 

kebiasaan praktek 

5. Mengutamakan Modal Nurani: Empathy; Compassion; Dedication, 

Determination, Sincerety, Dare 

6. Hukum bukan mesin melainkan lebih merupakan jerih payah manusia dengan 

modal nurani 

  
Akhirnya, masalah interpretasi atau penafsiran menjadi sangat urgen dalam 

pemberdayaan hukum progresif dalam rangka untuk mengatasi kemandegan dan 

keterpurukan hukum. Interpretasi dalam hukum progresif tidak terbatas pada 

konvensi-konvensi yang selama ini diunggulkan seperti penafsiran gramatikal, 

sejarah, sistematik dan sebagainya, namun lebih dari itu berupa penafsiran yang 

bersifat kreatif dan inovatif sehingga dapat membuat sebuah terobosan dan 

“lompatan” pemaknaan hukum menjadi sebuah konsep yang tepat dalam 

menjangkau hukum yang bermoral kemanusiaan. 
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E. Hukum Progresif: Pencerahan bagi Pekerja Hukum 
 

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai tantangan  dan cara kerja 

pekerja hukum dan gagasan hukum progresif nampak bahwa antara keduanya 

terdapat kesesuaian visi dan cara kerja. Ketika pekerja hukum harus membuka 

pemahaman mengenai persoalan hukum secara utuh, hal ini sesuai dengan 

pandangan hukum progresif yang menolak hukum yang bersifat memilah, 

mengkotak, atomizing dan linier. Ketika pekerja hukum harus melakukan 

terobosan atau penafsiran yang kreatif dalam mengatasi kebuntuan hukum positif, 

hal ini sesuai dengan prinsip hukum progresif bahwa membaca undang-undang 

bukan sebatas teksnya namun harus sampai pada makna dan konteksnya. 

Sprit hukum progresif dengan asas besarnya: “Hukum untuk (kebahagiaan) 

Manusia” mengarahkan agar pekerja hukum bekerja melampaui tugas standarnya 

(dalam bahasa yang sering disebut-sebut Prof. Tjip: “mesu budi” atau “doing to 

the utmost”).  

Sebelum mengenal gagasan hukum progresif para pekerja hukum 

sebenarnya telah menjalankan tugasnya secara kritis, inovatif, etis dan berani 

melawan sistem yang tidak adil. Hal sesuai dengan spirit hukum progresif yang 

menghendaki hukum dijalankan dengan modal nurani (empati, rasa kasih, 

dedikasi, keteguhan hati, keikhlasan dan keberanian). 

Dalam menangani kasus yang kompleks dan rumit (extra-ordinary 

problems) para pekerja hukum sudah lazim melakukan aksi atau tindakan yang 

luarbiasa pula (extra-ordinary meassures). Bila aspek hukum sulit untuk dijadikan 

dasar pembenaran, maka pekerja hukum biasanya akan mencari pembenaran 

berdasarkan aspek-aspek non-yuridis seperti aspek ekonomi, sosial, poilitik, 

budaya hingga filosofis. Kehadiran hukum progresif dirasa amat bermanfaat 

karena memberikan dasar pembenaran ilmiah (khususnya terkait dengan ilmu 

hukum) dan moral terhadap gerak langkah para pekerja hukum selama ini. 

Pendek kata konsep hukum progresif telah memberikan pencerahan bagi 

pekerja hukum dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat 

yang lemah dan terpinggirkan oleh arus modernisasi. 
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Hambatan utama bagi pekerja hukum progresif adalah masih masifnya 

sistem hukum yang positivistik. Oleh sebab itu hukum progresif harus menjadi 

sebuah gerakan dalam dunia advokasi masyarakat. Gerakan hukum progresif 

dimaksudkan agar penyebaran “virus” hukum progresif (bahasa Prof. Tjip) dapat 

berjalan terus menerus dan kekuatan hukum progresif dapat bersatu untuk 

merombak tatanan hukum menuju pada keadilan dan kesejahteraan manusia. 

Dalam pergulatan terhadap merespon kegelisahan pekerja hukum, tanpa 

disadari sebenarnya telah terjadi “pengujian” gagasan hukum progresif dalam 

aktivitas pekerja hukum baik dalam tataran akademis maupun praktis. Dalam 

“pengujian” tersebut pekerja hukum merasakan bahwa gagasan hukum progresif 

amat besar konstribusinya terhadap visi dan cara kerja para pekerja hukum dalam 

menjalankan tugas melakukan advokasi masyarakat. Oleh sebab itu maka Gagasan 

Hukum Progresif harus menjadi bagian dari pembaruan hukum di Indonesia, yakni 

untuk membebaskan jeratan konsep berhukum yang positivistik menuju konsep 

berhukum yang progresif. 

 

Yogyakarta, 18 Januari 2010. 


