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Studi sosiolegal  mengembangkan berbagai metode “baru” hasil 

perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial dan humaniora. Pokok 
kajiannya adalah tentang hukum, berada dalam ranah hukum dalam arti yang 
luas. Hukum memiliki banyak wajah, sehingga menyediakan perdebatan yang 
luas tentang berbagai penafsiran terhadap konsep dan terminologi di dalamnya. 
Tidak kalah menariknya adalah keberadaan berbagai macam institusi   
penegakan hukum, yang menyediakan lapangan dan bahan yang kaya  dan 
penting  bagi penelitian hukum.   

 
Studi tekstual dari berbagai peraturan perundangan, kebijakan dan 

putusan hakim dianalisis dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kritikal. 
Dengan demikian akan diketahui spirit dari suatu peraturan perundangan, 
kepentingan dan relasi kuasa yang tarik-menarik  yang menjadi latar belakang 
proses perumusannya. Dari untaian kata dan kalimat dalam pasal-pasal 
peraturan perundangan, dapat diketahui bagaimana subjek hukum diproyeksikan 
oleh hukum, dan bagaimana  pengalamannya diperhitungkan atau diabaikan 
oleh  hukum. Demikian pula putusan hakim, merupakan teks yang sangat 
penting untuk dikaji, untuk dapat diketahui bagaimana para pihak ditempatkan 
dalam pertimbangan dan putusan hakim. Lagipula dalam dokumen pengadilan 
tersebut  dapat ditemukan apakah hakim benar-benar berperan sebagai corong 
undang-undang, dan mengikatkan diri secara teguh pada tata prosedural formal. 
Ataukah di dalamnya dapat ditemukan juga adanya  terobosan hukum, inisiatif 
baru dari hakim yang bertujuan  untuk dapat lebih memberi akses keadilan 
kepada para pihak.  Studi tekstual terhadap peraturan perundangan dan putusan 
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Studi lapangan mengenai bekerjanya lembaga penegakan hukum 

dilakukan untuk dapat menemukan bagaimana hukum bekerja dan terajut dalam 
hidup keseharian para penegak hukum. Dalam penerapannya, hukum dapat 
diberi makna beragam tergantung konteks peristiwa di mana hukum itu berada. 
Bagaimana bunyi dari suatu teks peraturan perundang-undangan dan kebijakan, 
akan tergantung pada siapa yang menafsir dan untuk kepentingan apa.  Tidak 
hanya persoalan bagaimana kuasa didefinisikan oleh para penegak hukum,  
tetapi inisiatif dan gagasan yang baik dari para penegak hukum dalam memberi 
keadilan kepada masyarakat, juga dapat ditemukan dalam pengamatan studi 
lapangan. Persidangan dan proses penanganan suatu perkara  yang 
                                                
1 Pernah diterbitkan dalam Irianto, Sulistyowati & Shidarta (eds) 2011, Metode Penelitian Hukum: 
Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 
2 Dekan Sekolah Pascasarjana Multidisipliner, UI  
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berlangsung dalam berbagai institusi penegakan hukum seperti pengadilan,  
Ombudsman, kepengacaraan, berbagai komisi penegakan hukum (dan reformasi 
hukum)3 juga dapat dipandang sebagai suatu teks. Arena tersebut  menyediakan 
bahan hukum yang hidup, yang senyatanya dianut dalam masyarakat, dan 
bergerak secara dinamis.  Proses persidangan khususnya adalah sumber data 
yang kaya tentang bagaimana hukum diberi interpretasi oleh para pihak. Dialog, 
percakapan dan bahasa tubuh dalam persidangan mencerminkan relasi (kuasa) 
di antara para aktor. 

 
Selanjutnya penelitian lapangan juga dibutuhkan untuk mengetahui 

bagaimana warga masyarakat bergaul dengan hukum, memberi makna dan 
interpretasi terhadap hukum atau lembaga hukum tertentu.  

  
“Sekarang kalo ke pengadilan kayak ke Puskesmas4. Semua 

sama obatnya. Dateng ke puskesmas, batuk, pilek, pusing, encok, patah 
kaki, semua obatnya sama. Jadi di pengadilan semuanya sama, mau 
kasusnya beda, mau konfliknya beda, pemecahannya sama” begitu kata 
Anna, seorang informan dalam penelitian tentang persidangan kasus 
kekerasan terhadap perempuan (Irianto dan Cahyadi, 2008: 280-281) 

 
Seorang perempuan yang mengalami percobaan pembunuhan 

dari anak laki-lakinya sendiri dalam konflik waris, menjawab mengapa dia 
tidak mencari perlindungan dari institusi negara.  Jawabnya, “Polisi sudah 
main sogok. Nanti habis uang kita. Polisi tidak memberi keselamatan, 
tetapi memeras kita” (Irianto, 2005: 156). Pada kesempatan lain, ketika 
ditanya mengapa ia tidak pergi ke pengadilan ketika tanah dan rumahnya 
ditempati paksa oleh saudara suaminya, ia menjawab, “Aku tidak tahu 
jalan, tidak ada teman yang menunjukkan” (Irianto, 2005: 153) 
 
Selalu terdapat keadaan di mana warga masyarakat memiliki interpretasi 

yang berbeda terhadap hukum dalam artian “law in the book”, sebagaimana 
seharusnya berlaku. Masyarakat memiliki kapasitas untuk menciptakan 
hukumnya sendiri, yang dirasa lebih dekat dengan  rasa keadilan  dan budaya 
hukumnya. Hal ini paling kelihatan dalam mekanisme penyelesaian sengketa. 
Terbentang kemungkinan yang luas tentang pilihan-pilihan orang terhadap 
                                                

3 Dalam sistem judisial Indonesia, yang disebut pengadilan adalah Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Niaga, Pengadilan Militer, 
dengan tingkat banding dan kasasi yang bermuara di Mahkamah Agung. Di samping itu terdapat 
pengadilan tingkat final, yaitu Mahkamah Konstitusi untuk permohonan perkara yang diajukan 
karena perdebatan mengenai apakah suatu peraturan perundangan bertentangan dengan 
konstitusi atau tidak. Dalam hal ini persidangan di tingkat internasional, di mana Indonesia turut 
serta, dalam pembahasan proses perumusan berbagai traktat dan kesepakatan internasional, 
juga merupakan lapangan yang penting bagi penelitian hukum. Berbagai komisi yang dibentuk 
sejak Era Reformasi untuk tujuan efektivitas penegakan hukum dan menjamin pemerintahan 
yang bersih dan berwibawa di antaranya adalah Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi,  
Komisi Kejaksaan, dan Komisi Persaingan Usaha. 

 
4 Pusat Kesehatan Masyarakat, klinik atau rumah sakit rujukan pemerintah pada tingkat 

paling rendah.  
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lembaga dan forum penyelesaian sengketa. Forum shopping  penyelesaian 
sengketa (Benda-Beckmann,K,1986), dimulai dari forum penyelesaian sengketa 
adat, agama, kebiasaan, sampai pada mekanisme pengadilan negara. 
Mekanisme “hibrida” lain juga patut diperhitungkan, dan dalam hal ini bisa terjadi 
sulit untuk diidentifikasi batasnya, apakah itu merupakan lembaga peradilan 
negara ataupun forum komunitas adat dan agama.  Tidak terbayangkan betapa 
luas kemungkinannya. Dapat terjadi seorang polisi, yang merupakan 
representasi negara, menyelesaikan sengketa dalam masyarakat secara 
informal (World Bank, 2009).  

 
Di samping itu, mekanisme penyelesaian sengketa adat pun sangat 

formal sifatnya dan terstruktur sedemikian rupa  sejak dari keluarga sampai 
Kerapatan Adat Nagari yang resmi, seperti di Minangkabau (Benda-Beckmann, F 
dan K, 2006) atau Tanah Batak (Irianto, 2005).  Dalam hal ini forum sengketa 
adat bisa mengadopsi hukum negara, atau sebaliknya putusan hakim negeri 
mengadopsi hukum adat. Inilah yang disebut mekanisme hibrida.  

 
Tulisan ini  menguraikan tentang bagaimana metode sosiolegal dapat 

digunakan untuk mengkaji praktik penelitian hukum di berbagai lembaga 
penegakan hukum. Di sanalah tersedia lapangan pengamatan yang kaya 
tentang bahan hukum yang tidak steril, ketika berada di tangan hakim, jaksa, 
polisi, pengacara, panitera, dan berbagai aktor lain yang berkaitan dengan 
hukum dan warga masyarakat luas.  

 
Beberapa  contoh penelitian diambil dari studi sosiolegal yang 

berkembang di Inggris  di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh John 
Flood dan Reza Banakar. Pertama,  John Flood adalah seorang ahli hukum, 
yang sangat tertarik dan mengembangkan etnografi hukum, dan mendapatkan 
banyak sekali pembelajaran tentang bagaimana hukum bekerja. Ia menceritakan 
tentang pengalaman dan refleksi metodologisnya ketika melakukan penelitian 
dalam bidang kepengacaraan. Ia bahkan berperan sebagai pengacara magang 
dalam suatu kantor, sehingga mendapatkan keleluasan untuk menghayati, 
memahami dunia kepengacaraan seluas-luasnya.  

 
Kedua, adalah penelitian yang dilakukan Banakar  tentang kinerja 

Ombudsman di Swedia yang menangani pengaduan kasus diskriminasi etnik di 
bidang ketenagakerjaan. Kajian tekstual membaca berbagai macam dokumen 
hukum dan pengaduan dari berbagai lembaga dan masyarakat dilakukan dalam 
studi ini. Kemudian peneliti juga melakukan penelitian lapangan terhadap 
berbagai aktor dalam lembaga-lembaga terkait dan warga masyarakat. Bahkan 
yang lebih menarik, peneliti berhasil melihat bagaimana Ombudsman turut serta 
dalam menyelesaikan kasus-kasus perselisihan, tanpa membawanya ke 
pengadilan.  

 
Ketiga, diketengahkan penelitian  yang dilakukan oleh Irianto dan Cahyadi 

(2008), tentang persidangan kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di 
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Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Bahan yang digunakan adalah 
dokumen pengadilan berupa  putusan hakim untuk perkara yang sudah lewat. 
Kajian tekstual dilakukan untuk mendapatkan berbagai jawaban yang 
dirumuskan dalam pertanyaan penelitian tentang bagaimanakah perempuan 
ditempatkan oleh hakim melalui pertimbangan dan putusannya. Sementara itu 
perkara yang sedang dalam proses persidangan, diteliti melalui metode 
pengamatan dan wawancara. Dialog dan percakapan di persidangan juga 
merupakan sebuah teks yang menarik. Dalam teks tersebut dapat ditemukan 
berbagai narasi tentang kisah pengalaman perempuan korban  kekerasan.  
Kemudian dapat diamati bagaimana hakim merespon  pengalaman tersebut dan 
menempatkannya sebagai fakta persidangan dan kebenaran materiil yang 
digunakan sebagai dasar pertimbangan putusannya. Di sini juga dapat dijumpai 
bagaimanakah hakim melakukan interpretasi terhadap pasal-pasal perundangan 
tertentu yang bersangkutan dengan perkara dan “mencocokkannya” dengan 
kebenaran materiil yang didapatnya.  

 
1. Etnografi Sosiolegal5  

John Flood berkenalan dengan  metode penelitian sosiolegal melalui cara 
yang unik. Ketika pada tahun 1970-an ia menjadi mahasiswa hukum tingkat 
pertama, ia bersama teman-teman kuliah melakukan penelitian lapangan yang 
ditugaskan oleh dosennya. Tugas tersebut adalah mengunjungi berbagai kantor 
polisi  untuk melihat ketersediaan  informasi yang lengkap bagi kasus-kasus 
yang akan diajukan sebagai pengaduan. Ada kantor polisi yang dengan senang 
hati memperlihatkan dokumen yang cukup lengkap, tetapi banyak yang merasa 
terganggu dengan kedatangan kelompok mahasiswa itu. Di antara mereka ada 
yang mengusir mahasiswa tersebut dengan alasan sibuk. Pengalaman tersebut 
tak terlupakan oleh Flood sampai ia sendiri menjadi dosen pascasarjana di 
Fakultas Hukum tempat ia menggali ilmu. 

 
Flood mengajar metode penelitian. Ia mencermati bahwa hanya sedikit 

mahasiswa yang mengenal secara baik tentang  keberadaan teori dan 
metodologi. Ia mencermati bahwa yang menjadi kendala utama bagi sebagian 
besar mahasiswa adalah memahami  pertanyaan penelitian. Flood berupaya 
untuk meyakinkan mahasiswa bahwa pertanyaan penelitian merupakan sebuah 
penuntun untuk mengasah pemikiran mereka tentang topik penelitian. 
Pertanyaan penelitian akan menjadi argumen internal yang dapat terus 
disertakan dalam proses penelitian mereka.  Dalam kuliahnya, Flood tidak 
menekankan pentingnya melakukan konstruksi kerangka teori sebagai sebuah 
langkah awal dalam melakukan sebuah penelitian. Bilamana hal itu dilakukan 
mahasiswa, pada umumnya mereka terperangkap di dalamnya dan sulit untuk 
mulai memikirkan bagian penting lainnya  dari penelitian.  

 

                                                
5 Flood John, “Socio-Legal Ethnography” dalam Banakar dan Travers (eds.), 2005. 

Theory and Method in Socio-Legal Research. Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing. Hlm. 
37-48. 
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Salah satu metode penelitian yang menjadi primadona Flood adalah 
etnografi. Kecintaannya terhadap etnografi berawal dari pengalaman yang tak 
terlupakan semasa ia menjadi mahasiswa. Ketika itu, alasan ketertarikannya 
untuk mempelajari hukum adalah bahwa hukum memiliki kekuasaan untuk 
mempengaruhi, atau untuk menolong mereka yang terampas haknya dan 
menyembuhkan penyakit masyarakat. Sebagai mahasiswa hukum, Flood dan 
teman-temannya menghadapi kenyataan yang berbeda. Mereka disibukkan 
dengan bagaimana menyusun law reports, yang bagi Flood adalah tidak hidup 
dan tanpa jiwa. Ia kemudian mengurungkan niatnya untuk menjadi seorang ahli 
hukum, dan mengambil mata kuliah “marginal”. Salah satu yang menjadi 
favoritnya adalah antropologi hukum. Melalui antropologi hukum itulah, hukum itu 
menampakkan diri dalam berbagai bentuk dan tindakan yang sesungguhnya 
dialami orang-orang dalam  kehidupan keseharian mereka.  

 
Bagi Flood, antropologi hukum menggambarkan dua hal penting. 

Pertama, hukum bukanlah sesuatu yang dipaksakan dari atas, terutama dari 
negara. Kedua, para antropolog meneliti dengan cara yang sangat berbeda 
dibandingkan dengan penelitian konvensional para ahli hukum. Para antropolog 
merasa penting untuk berjumpa dengan orang-orang dan menggali pengalaman 
kehidupan keseharian mereka yang menjadi subjek penelitiannya.  Antropologi 
hukum adalah sesuatu yang empiris. Bagi Flood, hukum terdiri dari sesuatu yang 
berhubungan dengan persoalan keseharian. Dari sanalah terbuka kesempatan 
yang menarik untuk melakukan analisis terhadap realitas nyata. Dibandingkan 
dengan antropologi hukum, hukum mewakili dirinya sebagai serangkaian 
instrumen yang membatasi dan dengan metode yang terbatas. Bagaimanapun, 
secara normatif, kita hidup dalam sebuah dunia yang pluralistik.  

 
John Flood prihatin dengan semakin mengecilnya skala metodologi 

kontemporer. Kini seringkali sesuatu yang empiris diabaikan demi kepentingan 
abstraksi. Abstrak telah menyingkirkan segala sesuatu yang dapat diinskripsikan 
dan memperdebatkannya tanpa berpijak pada interaksi sosial. Ia mengamati 
berbagai proses penelitian yang seringkali dipangkas untuk memberikan jalan 
pada karya “penting” bagi penciptaan sebuah teori. Metodologi menurut Flood 
perlu dikembalikan ke dalam arus-utama sebagai sebuah aktivitas penelitian 
yang sistematik. Flood bukan seorang antiteori, namun teori hendaknya 
dipandang sebagai bagian dari proses penelitian. Teori bukanlah merupakan 
sebuah tujuan. Teori juga tidaklah harus merupakan sebuah starting point. Ia 
berargumen bahwa para pencipta teori besar seperti Levi-strauss dan Bourdieu 
sekalipun, melakukan penelitian lapangan di Brazil dan Algeria, sebelum 
membenamkan diri di College de France. 

 
Salah satu bagian penelitian Flood adalah meneliti tentang bagaimana 

asisten pengacara  dan advokat  berinteraksi. Mereka berasal dari latar 
belakang, kelas, tingkat pendidikan yang berbeda. Flood tertarik pada 
bagaimana fungsi kepengeacaraan dan pengacara mempengaruhi sistem hukum 
yang berlaku di Inggris. Dunia kepengeacaraan adalah sebuah dunia perantara, 
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atau mediator antara kepentingan sistem hukum yang begitu beragam yaitu 
antara para pengacara, jaksa, hakim, dan klien. Walaupun para aktor tersebut 
berbeda dan terpisah satu dengan yang lainnya, mereka saling tergantung. 
Namun, ketergantungan antarmereka tidaklah menjadi kendala bagi proses 
hukum untuk berjalan mulus. Di sinilah fungsi panitera menjadi begitu penting 
dan signifikan.  

 
Dari berbagai tugas yang harus diembannya, tugas utama seorang 

asisten pengacara adalah menegosiasikan honor dari pengacara,  dan 
mengumpulkan honor  tersebut, mendapatkan pekerjaan bagi pengacaranya,  
melakukan supervisi terhadap rekening mereka, membantu menyusun jadwal 
dan kasus yang harus ditangani pengacara,  dan mencermati daftar sidang 
harian bagi pengacara  dan kliennya. Berbagai tanggung jawab yang 
diembannya memungkinkan para pengacara hanya fokus pada pekerjaan 
utamanya yaitu membela kliennya.  

 
Kritik terhadap Etnografi 
Berbagai kritik tentang etnografi datang dari waktu ke waktu. Etnografi 

dianggap hanya dapat melakukan obervasi di permukaan terhadap sebuah 
interaksi. Ia tidak dapat menentukan dalamnya sebuah struktur yang dapat 
menghasilkan gagasan “universal” yang menciptakan dunia. Dalam hal ini, Flood 
berpandapat bahwa sudah pasti kita tidak mampu membaca pikiran dan oleh 
sebab itu kita tidak dapat mengetahui atau melakukan verifikasi keadaan di 
dalamnya. Namun, itu bukanlah yang menarik bagi seorang etnografer. Jikalau 
kita tidak dapat menghasilkan penjelasan objektif sebuah realitas sebagai 
sesuatu yang “di luar sana”, maka alternatifnya adalah melakukan eksplorasi 
terhadap penjelasan subjektif  dan menentukan bagaimanakah ia dapat 
menciptakan sebuah pemahaman sosiologis melalui proses interaksi sosial. 

 
Etnografi bersifat sementara. Ia tidak pernah bersifat absolut. Etnogarfer 

selalu berada pada tahap pembelajaran yang terus-menerus. Ia selalu menyimak 
dan mengungkap interpretasi baru dan makna baru. Temuan-temuan para 
etnografer sendiri mempunyai sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kita 
tidak mementingkan tentang derajat keberbedaan kita. Yang lebih penting adalah 
apakah kita memahami masyarakat lebih baik dibanding sebelum kita melakukan 
penelitian lapangan kita. 

 
Melakukan penelitian etnografi tidak semudah yang kita bayangkan. 

Peneliti seringkali berinteraksi dan harus memasuki tempat penelitian dengan 
berbagai cara. Ketika Flood melakukan penelitian tentang asisten pengacara,  ia 
dengan senang hati menjawab telepon yang berdering di kantor tersebut. Ia 
membantu memeriksa buku harian, terutama ketika kantor mereka kekurangan 
staf. Pekerjaan rutin tersebut memungkinkan Flood untuk memahami bagaimana 
kantor tersebut beroperasi dari hari ke hari. Flood menjadi paham bahwa jam 
sibuk kantor pengacara  adalah sekitar pukul 17.00 hingga 18.00. Pada jam 
tersebut, para pihak bergantian menelepon kantor pengacara untuk 
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mendapatkan jadwal untuk hari berikutnya. Tidak ada satu orang pun yang dapat 
berhenti bekerja terkecuali bila telepon tersebut berhenti berdering.  

 
Sebagai partisipan yang aktif, Flood dapat memperoleh berbagai manfaat. 

Orang lain dapat menganggapnya sebagai bagian dari suatu kelompok. 
Sebagian besar pengacara yang bertemu dengan Flood telah menganggapnya 
sebagai salah seorang asisten pengacara di kantor tersebut. Mereka bahkan 
tidak mempedulikan keberadaannya. Dengan demikian, Flood dapat dengan 
leluasa melakukan pengamatan yang mungkin tidak dapat diperolehnya apabila 
mereka sadar bahwa Flood adalah seorang peneliti.  

 
Membuat Etnografi Berbicara 
Data yang terkumpul dari penelitian lapangan bersifat multi dimensi. Di 

dalamnya terdapat hasil wawancara, obervasi, impresi dan komentar peneliti dan 
sebagainya. Di sinilah terletak tantangan epistemologis. Apakah kita berupaya 
mencari persamaan atau perbedaan, konvergensi atau divergensi? Bagi Flood, 
ketika kita sampai pada tahap analisis, kita tidak dapat tidak untuk berteori.  
Adalah penting untuk selalu diingat bahwa seorang peneliti tidak wajib untuk 
menyusun kerangka teori terlebih dahulu dalam melakukan penelitian etnografi. 
Peneliti etnografi tidak selalu mengetahui dengan persis hasil akhir dari sebuah 
penelitian. Etnografi selalu menghasilkan berbagai kejutan. Ia dapat 
menampilkan pernyataan teoretis baru saat proses penelitian berlangsung. Gaya 
bergulir dalam melahirkan teori telah membantu menfasilitasi lahirnya apa yang 
disebut Flood sebagai “organisational epistemologi” yang membantu berbagai 
gagasan untuk saling membangun seraya penelitian terus berlangsung dan 
berkembang. 

 
Flood mempertanyakan persoalan generalisasi dalam melakukan 

etnografi. Ia berargumen bahwa banyak ilmuwan sosial telah menetapkan 
generalisasi yang tidak adil tentang etnografi. Etnografi memfokuskan diri pada 
aktivitas penelitian bersekala kecil. Penelitian etnografi lalu dianggap 
mengabaikan dunia secara umum. Sesungguhnya bagi Flood, tidak ada alasan, 
misalnya, mengapa tema besar seperti globalisasi tidak dapat ditarik sebagai 
sebuah realitas bagi penelitian etnografi. Flood mencermati bahwa FOS 
(Financial Ombudsman Service) kini merupakan bagian yang integral dari 
aparatus yang mengatur tentang penyediaan layanan keuangan. Suksesnya 
peran FOS telah menginspirasi pemerintahan di  Asia dan Amerika Latin untuk 
mengadopsi model tersebut bagi masyarakat mereka. Ombudsman pada 
dasarnya telah menjadi sebuah alat ampuh bagi penyelesaian perselisihan 
dalam berbagai bidang kehidupan; dari penyediaan layanan keuangan hingga 
pemakaman. Etnografi dengan demikian dapat membantu menerjemahkan arus 
tersebut dengan cara memahami proses dan langkah ke mana sebuah 
masyarakat atau organisasi harus melangkah ketika mereka mengalami 
problema. Dengan demikian, mereka dapat menghasilkan solusi konkrit dan 
dengan argumentasi yang kuat.   
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Membuat etnografi menjadi sebuah metode penelitian yang masuk akal 
adalah hal yang mudah. Flood mengambil contoh tentang penelitian yang 
dilakukan oleh Studs dan Terkel. Mereka memaparkan kehidupan di Chicago 
melalui kata-kata yang diucapkan sendiri oleh para informan penelitian. Kata-
kata tersebut begitu kuat maknanya, mengingatkan kita pada perjuangan gigih 
yang mereka lakukan. Kata-kata tersebut dapat membuat kita lebih memahami 
bagaimana masyarakat memberikan penilaian yang tidak sepadan pada 
kelompok pekerja di sana. Penelitian dengan penuturan demikian juga diminati 
banyak orang. Menurut beberapa oral historians dan ilmuwan sosial, 
pengalaman semacam ini tidak dapat digeneralisasikan. Mereka bersifat ad hoc, 
personal, dan kontekstual. Pengalaman  tersebut tidak memiliki basis untuk 
melahirkan sebuah teori namun sebuah pernyataan teoretis. Ia juga tidak 
dipersiapkan untuk  membuat sebuah kebijakan.  

 
Flood mengatakan bahwa sebagai seorang legal pluralist, ia adalah 

seorang methodological pluralist. Ia percaya bahwa “pertentangan” antara 
pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif adalah bersifat ilusi. 
Sesungguhnya, keduanya tidak perlu dipertentangkan walau keduanya hadir 
secara nyata dan keduanya memang berbeda. Bilamana para ilmuwan sosial 
memiliki keberanian untuk tidak melakukan replikasi terhadap ilmu alam, ia akan 
mempengaruhi dunia secara lebih signifikan.  

 
Etnografi adalah persoalan interpretasi dan bukan sebuah analisis kausal. 

Bagi studi etnografi,  juga sejarah; waktu merupakan elemen penting. Jikalau kita 
ingin memahami kompleksitas relasi antara pengacara  dan klien atau relasi 
dokter dan pasien, kita perlu mengetahui, apa dan bagaimana bentuk interaksi 
antarkeduanya. Kita perlu melakukan pengamatan seraya mengurai dan 
mengangkat realitas sesungguhnya.  

 
Flood mengutip pendapat Everett Huges untuk menyampaikan 

pendapatnya tentang metode penelitian: 
 

Saya selalu curiga terhadap metode yang menyatakan dirinya 
sebagai yang utama dan yang satu-satunya. Namun, dari berbagai 
metode penelitian yang ada, saya ingin merekomendasikan metode 
yang intensif, melihat ke dalam dasar yang paling dalam, dengan 
menggunakan imajinasi yang hidup dan sosiologis. Satu asumsi 
dasar saya adalah bahwa jikalau seseorang dapat secara jelas 
melihat sesuatu hal telah terjadi, maka hal itu akan terjadi dan terjadi 
lagi (Flood, 2005: 48)  

 
Tulisan Flood di atas hendaknya  menggugah para peneliti hukum di 

Indonesia. Bagaimana kayanya tema-tema penelitian dan data  yang dapat 
dikumpulkan dengan menggunakan metode etnografi, menguraikan bagaimana 
seseorang memberi makna terhadap dunia hukum. Hal-hal apa saja yang 
dicemaskan, dirasakan tidak adil, dan harapan-harapan apa yang diinginkan 
dalam mewujudkan keadilan. Tulisan ini memberi gambaran yang penting, 
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tentang bagaimana dunia kepengacaraan dapat menjadi arena sosial yang 
menarik untuk mengetahui  bagaimana para pencari keadilan dan pengacara 
memaknai hukum dan bagaimana mereka  berinteraksi dengan hukum.  
2. Penelitian tentang Kinerja Ombudsman di Swedia6  

Reza Banakar melakukan kajian banding berdasarkan waktu untuk 
melihat kemajuan implementasi Act against Ethnic Discrimination (AED), 
Undang-Undang Antidiskriminasi Etnik,  di Swedia.  Fokus penelitiannya adalah 
kinerja Ombudsman, yang diberi otoritas untuk menyediakan data dan 
memantau kasus-kasus diskriminasi etnik di bidang ketenagakerjaan.  

 
Berbagai faktor telah mendorong lahirnya AED. Sebelum AED disahkan 

tahun 1986 dan diamandemen tahun 1990,  para imigran yang menetap di 
Swedia merasakan berbagai perlakuan diskriminatif berdasarkan perbedaan 
etnis. Hal ini diperlihatkan oleh berbagai kajian. Mereka memiliki   tingkat 
pengangguran yang tinggi, penghasilan rata-rata rendah dan  berada dalam 
kondisi kerja yang tidak memadai, dibandingkan dengan  orang-orang Swedia 
pada umumnya. 

 
Diterbitkannya Undang-Undang Antidiskriminasi Etnik  di Swedia ini 

merupakan langkah awal bagi pencegahan diskriminasi etnis dalam pelayanan 
ketenagakerjaan. Pemerintah Swedia memberikan otoritas kepada  Ombudsman 
untuk menyediakan informasi dan pemantauan tentang implementasi dari UU 
tersebut.  

 
Banakar  melakukan penelitian tentang Ombudsman dengan pertanyaan 

penelitian yang difokuskan pada kemampuan Ombudsman dalam melakukan 
perlawanan terhadap diskriminasi etnis di bidang ketenagakerjaan. Pertanyaan 
ini sangat menarik karena Ombudsman tidak memiliki perangkat hukum untuk 
memaksa para pemilik perusahaan untuk mengimplementasikan kebijakan 
tersebut.  Di samping itu, AED tahun 1986 tidak memberikan sanksi eksplisit bagi 
pelanggar diskriminasi etnis di bidang ketenagakerjaan. 

 
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua tahap yang berlainan, 

yaitu pada tahun 1990 dan 1995. Data yang digunakan dalam kajian ini terdiri 
dari berbagai kasus yang diproses oleh Ombudsman. Pada tahun 1990, 
Ombudsman mencatat 736 kasus di mana hampir separuh dari kasus tersebut 
adalah pengaduan tentang konflik etno-kultural. Data kedua, yang  diambil  tahun 
1995,  merefleksikan reaksi terhadap amandemen AED.  Pengaduan yang 
masuk mencapai sekitar 1000 kasus, lebih dari separuhnya bertalian dengan 
kasus diskriminasi etnis. Dari 78 kasus yang dipilih, 73 kasus berhubungan 
langsung dengan diskriminasi di dunia ketenagakerjaan. Kasus ini dipilih untuk 
melihat seberapa efektif Ombudsman berperan aktif dalam mengeliminasi 
diskriminasi etnis di bidang ketenagakerjaan. 

                                                
6 Banakar “Studying Cases Empirically: A Sociological Method for Studying 

Discrimination Cases in Sweden”, dalam Banakar dan Travers, 2005. Theory and Method in 
Socio-Legal Research. Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing. Hlm 139-159. 
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Metode Investigasi 
Kajian penelitian  mengikuti tiga tahap metodologis yang berbeda namun 

saling berkaitan. Pertama, memperoleh data empiris secara umum untuk 
memformulasikan sejumlah hipotesis kerja. Kedua, merumuskan aparatus 
konseptual untuk melakukan analisis substantif yang sistematis terhadap data 
empiris. Ketiga, upaya untuk mengembangkan basis teoretis.  

 
Data empiris  memberikan dua jenis informasi: (1) surat aduan tentang 

perselisihan yang diajukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua; dan (2) 
catatan tentang tindakan apa saja yang dilakukan oleh Ombudsman menanggapi  
surat aduan tersebut. Selain kedua data tersebut, terdapat juga beberapa data 
korespondensi antara Ombudsman dengan pihak kedua. 

 
Penelitian ini dilakukan secara induktif dan bertujuan untuk 

menggambarkan karakterisitik kasus-kasus tersebut. Hasil kajian 
memperlihatkan bahwa data tersebut berisi informasi yang cukup berarti untuk 
menjawab berbagai  pertanyaan sosiolegal berkaitan dengan isu-isu seperti 
resolusi konflik, implementasi kebijakan, kebijakan administrasi publik, rule of law 
dan keputusan hukum. Namun, informasi yang ada pada Ombudsman tidak 
menjelaskan  relasi sebab akibat  antara perilaku rasial dan praktik diskriminasi. 
Hal ini berati bahwa data tersebut tidak dapat digunakan untuk memeriksa 
misalnya mengapa kelompok etnik tertentu dikesampingkan secara sistematis 
oleh para pengusaha sedangkan kelompok lainnya tidak. 

 
Hal yang penting untuk dicatat, dalam menganalisis Banakar 

menggunakan pendekatan interpretif. Dalam melakukkan interpretasi dokumen 
tertulis dari para pengadu, ia menggunakan metode “literal rule”. Banakar 
berupaya agar dokumen tersebut “berbicara tentang diri mereka sendiri”. 
Pendekatan interpretif juga digunakan untuk menganalisis catatan hukum. 
Bebagai dokumen hukum yang dikeluarkan oleh Ombudsman dan otoritas 
lainnya telah diinterpretasikan secara luas dan dengan cara yang teleologikal.  
Konstruksi teleologis dari sebuah undang-undang di Swedia diasosiasikan 
dengan Par Olaf Ekolof, yaitu suatu interpretasi terhadap undang-undang 
dipandang dari tujuannya.  Ia sering digunakan bila terjadi ambiguitas yang 
terpatri dalam pembutan suatu undang-undang.  

 
Banyak aspek hukum, panduan dan pedoman, yang digunakan oleh 

Ombudsman untuk memutuskan berbagai kasus, diformulasikan secara luas dan 
menyerupai deklarasi kebijakan. Hukum dan berbagai pedoman tersebut telah 
menyisakan ruang kebebasan bagi Ombudsman untuk memproses setiap kasus 
dengan memperhatikan aspek sosial dan hukum. Pendekatan seperti ini juga 
mampu menampakkan fungsi sosial Ombudsman sebagaimana diantisipasi oleh 
badan legislatif.  
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Memproses Aduan dan Teknik Penjaga Gawang Ombudsman 
Terdapat berbagai kriteria dalam melakukan tinjauan terhadap aduan 

yang diajukan kepada Ombudsman. Pertama, Ombudsman akan 
mempertimbangkan apakah aduan berhubungan dengan isu etno-kultural; 
kedua, apakah perselisihan yang diajukan cukup serius, dalam arti aduan yang 
diajukan memiliki alasan kuat sebagai tindakan hukum; dan ketiga, bilamana 
terdapat aduan yang cukup serius, tindakan hukum apa yang akan diambil 
selanjutnya agar kasus tersebut dapat diproses. Dengan demikian, Ombudsman 
bertindak sebagai “penjaga gawang” pertama bagi implementasi AED.  

 
Berbagai aduan yang diajukan pada Ombudsman dapat dikategorikan 

dalam empat kelompok besar. Kategori pertama termasuk kasus-kasus yang 
tidak ada hubungannya dengan diskriminasi etnis. Misalnya, seseorang yang 
mengadu pada Ombudsman bahwa  teman sejawatnya telah melakukan 
diskriminasi terhadapnya dengan melarangnya merokok di kantor. Aduan seperti 
ini tidak termasuk dalam jurusdiksi Ombudsman.  Pengadu tidak memahami 
peran Ombudsman dan tidak memahami konsep diskriminasi etnis. 

 
Kategori kedua termasuk kasus-kasus yang menyangkut relasi etnis 

namun tidak relevan secara hukum untuk dikategorikan dalam diskriminasi etnis. 
Misalnya, seorang imigran mengadukan Stasiun Televisi Swedia karena televisi 
tersebut tidak menampilkan keragaman etnis dalam layar televisi Swedia, ia 
berdalih bahwa kini terdapat banyak ras yang hidup di Swedia seperti orang Asia 
dan Afrika. Isu tersebut  sangat tepat untuk diajukan dalam rangka  memperbaiki 
relasi etnis di Swedia, meskipun kasus ini tidak mempunyai dasar yang kuat bagi 
Ombudsman untuk melakukan tindakan hukum selanjutnya.  

 
Kategori ketiga berkenaan misalnya dengan seorang pendengar radio 

yang mengadu kepada Ombudsman tentang program radiao Stockholm. Penyiar  
radio tersebut seringkali mengumandangkan suara-suara rasis. Penyiar radio ini 
seringkali mengumandangkan kehadirin imigran yang telah membebani ekonomi 
Swedia, memperkosa gadis Swedia, dan sebagainya. Pengadu menyertakan 
rekaman pembicaraan di radio kepada Ombudsman. Apa yang dilakukan oleh 
Ombudsman adalah mengirimkan surat aduan beserta rekaman tersebut kepada 
Office of the Chancellor of Justice agar dapat diproses lebih lanjut. Dengan cara 
ini, Ombudsman membuka jalan bagi otoritas lainnya untuk melakukan 
investigasi lebih lanjut terhadap kasus tersebut. 

 
Kategori keempat, bertalian dengan misalnya pengadu,  seorang imigran 

yang berselisih dengan tetangganya. Mereka tinggal di apartemen. Tetangganya 
telah mengadukannya pada Tenants’ Society bahwa ia telah mengganggu 
tetangga tersebut karena seringkali lari dan loncat di flatnya hingga larut malam. 
Menurut pengadu, ini merupakan strategi agar kontrak sewanya dapat 
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dibatalkan. Ia mengadukan kasus ini pada Ombudsman. Berdasarkan aduan ini, 
Ombudsman mempertanyakan Tenants’ Society apakah mereka telah 
mengambil sikap praduga tak bersalah terhadap perselisihan ini. Satu minggu 
kemudian, Ombudsman menerima surat dari Tenants’ Society bahwa ia telah 
mengambil langkah yang tidak merugikan kedua belah pihak dengan 
mempertemukan kedua belah pihak dan tetangga lainnya di kantor apartemen. 
Ia meyakinkan Ombudsman bahwa ia bersama kedua pihak akan dapat 
memperoleh jalan tengah untuk mengatasi peselisihan ini. Ombudsman 
kemudian menutup kasus ini dengan melayangkan sebuah surat pada Tenants’ 
Society dengan pesan bahwa kita harus memberikan perlindungan  terhadap 
semua penyewa apartemen sesuai yang tertera dalam peraturan dan undang-
undang yang berlaku. 

 
Kasus tersebut di atas adalah contoh bagaimana Ombudsman, melalui 

investigasi terhadap suatu pengaduan, mampu menyelesaikan masalah. 
Ombudsman dalam hal ini tampil sebagai seorang pemangku hukum yang kata-
katanya mempunyai bobot tertentu dalam mengarahkan penyelesaian sebuah 
perkara perselisihan. Ia mempunyai kekuatan memaksa terhadap resolusi 
penyelesaian perkara. Banakar menyebut Ombudsman mampu menggunakan 
paksaan simbolik yang disebut sebagai extra-legal. Dalam hal ini, tindakan 
Ombudsman tidak didukung secara ketat oleh peraturan hukum tertentu. 
Tindakannya dalam kasus ini tidak tampak adanya elemen pemaksaan.  

 
Konstruksi Sosial  Kasus-Kasus Diskriminasi 
Para aktor yang terlibat dalam kasus diskriminasi etnis yang disajikan di 

atas, mempunyai berbagai perspektif yang berbeda tentang hukum. Berikutnya, 
perspektif mereka dikaji oleh Banakar dalam konteks posisi mereka dalam 
relasinya terhadap hukum. Perspektif tersebut di satu pihak dikonseptualisasikan 
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka dengan hukum, dan di pihak 
lain ditinjau dari  ketertarikan  dan keikutsertaan mereka dalam proses hukum.  

 
Pendekatan teoretis ini dikembangkan dengan menggunakan dua asumsi 

teoretis. Pertama, para aktor dikategorisasikan berdasarkan standing mereka 
dalam relasinya terhadap hukum. Perspektif mereka dibedakan antara perspektif 
orang dalam (insiders)  dan perspektif orang luar (outsiders). Kedua, dengan 
melihat hukum sebagai sebuah “disiplin yang participant-oriented”, yang 
memprioritaskan berbagai definisi, asumsi, dan pendekatan yang didasarkan 
pada “perilaku praktis orang dalam”. Kedua asumsi ini membawa kita pada 
pertimbangan tentang “observasi” dan “partisipasi” dalam relasinya terhadap 
proses hukum. Hal ini membantu kita untuk memahami perspektif para aktor 
tentang hukum dan bagaimanakah berbagai perspektif tersebut berinteraksi 
dengan perspektif  lain dalam menciptakan, menampilkan diri, memproses atau 
menyelesaikan perselisihan atau kasus-kasus hukum. 

 
Sebelum melanjutkan dan melihat bagaimana variabel di atas bekerja, kita 

perlu menyatukan persepsi kita tentang makna hukum. Makna hukum menurut 
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Banakar adalah terus-menerus berubah dan mengalir. Hukum dapat 
didefinisikan sebagai sebuah ranah tindakan sosial,  ranah praktis, sebuah 
bentuk diskursus atau suatu sistem hukum. Oleh sebab itu, pengkategorisasian 
para aktor sebagai “orang dalam” dan “orang luar” tidak dimaksudkan sebagai 
entitas yang absolut dan tidak dapat berubah. Sebaliknya, ia digunakan sebagai 
variabel yang mengindikasikan adanya dua bentuk pengalaman yang relatif.  

 
Berdasarkan asumsi di atas, Banakar mengenali empat standpoints. Tiap-

tiap standpoint mampu memproduksi bentuk-bentuk tertentu tentang 
pengetahuan hukum dan kepentingan hukum. Standpoint pertama disebutnya 
“kelompok dalam” yang ikut berpartisipasi dalam dan mereproduksi berbagai 
proses hukum dan berbagai praktik institusional yang berkaitan dengan hukum. 
Ia dikategorikan  sebagai “partisipan dalam”. Contoh yang paling baik dari 
kelompok ini adalah para pengacara  Ombudsman, para hakim atau pengacara 
pada umumnya. Mereka memainkan  peran utama dalam menjunjung tinggi nilai 
dan argumentasi hukum tentang sebuah perselisihan. Hal yang lebih penting, 
mereka berpartisipasi dalam proses sesungguhnya yang menghasilkan 
keputusan hukum. 

 
Standpoint kedua adalah “kelompok dalam” yang melakukan pengamatan 

terhadap proses hukum tanpa berperan di dalamnya. Ia dikategorikan sebagai 
“pengamat  dalam”. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah penasihat 
hukum, dan ilmuwan hukum. Seorang ilmuwan hukum  melakukan sistematisasi, 
mengintepretasikan dan menjelaskan keputusan hakim dan kasus-kasus.  

 
Standpoint ketiga adalah “kelompok luar”. Mereka dikategorisasikan 

sebagai “partisipan luar” dalam sebuah proses hukum. Contoh dari kelompok ini 
adalah pemohon atau penggugat, tergugat, juri dan  para saksi. Pihak pertama 
yang mengajukan gugatan pada Ombudsman termasuk dalam kategori ini 
bilamana Ombudsman mengangkat kasus mereka.  

 
Standpoint keempat termasuk mereka yang melakukan observasi 

terhadap proses hukum dan praktik insitusional dari luar. Mereka sama sekali 
tidak berpartisipasi dalam proses hukum. Mereka dikategorisasikan sebagai 
“pengamat luar”. Para sosiolog yang mempelajari pengaruh hukum atau para 
wartawan yang melaporkan jalannya sidang sebuah perkara dapat dimasukkan 
ke dalam kategori ini.  

 
 
 Partisipasi Observasi 

Perspektif 
“Kelompok 
Dalam” 

1. Partisipan Dalam: 
- Hakim 
- Asisten Pengacara 

2. Pengamat Dalam : 
- Penasihat Hukum 
- Ilmuwan Hukum 

Perspektif 
“Kelompok 
Luar” 

3. Partisipan Luar: 
- Penggugat 
- Tergugat  

4. Pengamat Luar 
- Wartawan 
- Sosiolog 
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 Partisipasi Observasi 

- Saksi 
 
 
Melalui penjelasan standpoint di atas, Banakar ingin mengangkat 

berbagai keterbatasan  bila kasus hukum dianggap sebagai data tunggal dalam 
rangka menghasilkan sebuah keputusan hukum. Menurutnya terdapat berbagai 
data lainnya yang secara sosiologis sangat menarik untuk ditampilkan. Dalam 
melakukan kajian terhadap implementasi AED, Banakar melengkapinya dengan 
data sekunder tentang kondisi kehidupan para imigran termasuk pendidikan, 
kesehatan, kesempatan kerja dan sebagainya.  Ia juga melengkapi kajiannya 
dengan melakukan wawancara terbuka dengan para pengacara yang tertarik 
dengan upaya perlawanan tindak rasisme. Selain itu, ia mewawancarai para 
pengacara yang bekerja di Ombudsman dalam upaya menggali pengalaman 
mereka dalam menangani berbagai kasus hukum. Banakar juga melakukan 
kajian paralel tentang diskriminasi rasial dengan mengamati diskursus etno-
kultural di Swedia. 

 
Berbagai jenis data yang saling berkaitan ini telah bersama-sama 

menciptakan sebuah konteks yang menarik dan kaya bagi sebuah penelitian 
sosiolegal. Ketika data empiris digunakan sebagai data pendukung, kasus 
diskriminasi ini dapat ditampilkan secara lebih komprehensif dan sosiologis. 
Pendekatan kajian hukum yang bersifat multifacet yang digunakan Banakar 
terhadap kajian kasus diskriminasi ini dapat berguna untuk diterapkan dalam 
kajian kasus hukum jenis lainnya. 

 
 

3. Studi Pengadilan dari Perspektif Perempuan7  
 Isu teoretis utama yang digunakan untuk menganalisis data dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi  adalah 
tentang bias gender dalam sistem pengadilan yang berkaitan dengan kasus 
kekerasan terhadap perempuan. Bias gender di pengadilan didefinisikan  oleh 
The Judicial Council of California Advisory Committee on Gender Bias in the 
Court, sebagai berikut:  

 
“Behaviour or decision-making of participants in the justice system that is 
based on or reveals (1) stereotypical attitudes about the nature and roles 
of women and men; (2) cultural perceptions of theirs relative worth; or (3) 
myth and misconceptions of their about the social and economic realities 
encountered by both sex” (Atchison, 1998). 
 
Karena budaya masyarakat dunia pada umumnya masih didominasi oleh 

budaya patriarkis yang menonjolkan kekuasaan laki-laki di atas perempuan, bias 
gender dijalankan terhadap perempuan melalui berbagai cara. Bias gender 
berlangsung sedemikian rupa sehingga ‘tak tampak’ secara langsung, misalnya 
                                                

7 Secara lebih terperinci, studi ini dapat dibaca dalam Irianto dan Cahyadi, 2008: 18-21. 
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dengan mempermainkan perasaan, sikap-sikap dan interpertasi dari sebuah 
kejadian, menjustifikasi perlakuan yang berbeda karena perbedaan seks dan 
kegagalan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan khusus dari perempuan 
korban kekerasan yang bersaksi di pengadilan (Atchison, 1998). 

 
Untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana bias gender terjadi dalam 

sistem pengadilan, beberapa indikator pernah dirumuskan oleh South Dakota 
Gender Fairness Task Force. Indikator tersebut di antaranya adalah: (1) peran 
dari laki-laki dan perempuan dalam ruang persidangan. Komposisi gender dari 
orang-orang yang terlibat dalam pengadilan dan data tentang titik potong dari 
gender, ras dan etnisitas; (2) interaksi di antara mereka yang terlibat dalam 
persidangan di ruang sidang; dan (3) peran konstruksi gender pada keputusan-
keputusan yang diambil (Feliciano, 2002).  

 
Beberapa literatur mengungkapkan bahwa terdapat berbagai bentuk, 

manifestasi dan efek dari adanya bias gender di pengadilan. Isu-isu berkaitan 
dengan hal ini menyangkut: (1) tidak tampaknya bias gender dan tidak diakuinya 
bias gender sebagai realitas yang terjadi dalam proses pengadilan; (2) 
viktimisasi ganda atau bahaya ganda yang dihadapi perempuan; (3) sikap-sikap 
yang negatif terhadap korban perempuan oleh petugas dan personil pengadilan 
dan (4) perendahan (trivialization) terhadap kejahatan berbasis gender 
(Feliciano, 2002). 

 
Tidak terlihatnya bias gender dan tidak diakuinya bias gender sebagai 

realitas yang terjadi dalam proses pengadilan merupakan sebuah problem 
mendasar yang terjadi pada sebagian besar proses pengadilan. Hal ini berkaitan 
dengan masalah kesadaran gender dan sensitivitas gender dari para hakim 
sebagai orang yang penting dalam pengambilan keputusan. Sebagian hakim 
yang mengadili kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam pengadilan 
di Amerika misalnya kurang memiliki sensitivitas gender dan bahkan menyatakan 
bahwa pengadilan yang dipimpinnya telah objektif (tidak bias gender). Dalam 
upaya untuk meningkatkan kesadaran para hakim itu, sebanyak lebih dari 300 
hakim di Syracuse, New York diwajibkan untuk mengikuti pelatihan tentang 
kesadaran gender (Schafran, 1987). Selain di Amerika, pelatihan gender bagi 
para hakim juga telah diadakan di banyak negara termasuk Philippina dan 
Indonesia.  

 
Viktimisasi ganda atau bahaya ganda yang dihadapi perempuan 

mengandung pengertian bahwa perempuan korban kekerasan yang menjadi 
saksi di pengadilan memiliki risiko ganda yang harus ditanggung. Kenyataan ini 
banyak didokumentasikan oleh kelompok-kelompok perempuan dan pihak 
pemerintah yang terlibat dalam penanganan masalah kekerasan seksual dan 
fisik. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual misalnya, menjadi korban 
sebanyak dua kali, pertama adalah korban dari kejahatan seksual yang 
menimpanya dan yang kedua adalah korban karena disalahkan atas kejadian 
yang terjadi, termasuk oleh penegak hukum.  Sudah sangat sering dijumpai, 
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perempuan korban perkosaan misalnya, disalahkan dan dituduh sebagai 
penyebab terjadinya sebuah perkosaan. Beberapa alasan yang sering dipakai 
untuk menyalahkan perempuan korban kekerasan antara lain: bagaimana 
perempuan berpakaian, bagaimana perempuan menentang atau membantah 
perkataan laki-laki dalam sebuah konflik keluarga atau bagaimana cara-cara 
perempuan bertindak setelah terjadi kekerasan tertentu.  

 
Sementara itu, adanya sikap negatif yang diperlihatkan oleh petugas dan 

personil pengadilan yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi dan pengacara terhadap 
perempuan korban yang bersaksi di pengadilan telah banyak dilakukan. Para 
pengacara feminis di Philippina misalnya, tidak dapat menyangkal bahwa 
perempuan korban perkosaan sering mendapatkan penghinaan dan cemoohan 
dari petugas yang bertugas menginvestigasi perkara. Tes atas fisik biasanya 
dilakukan oleh para pertugas tes fisik laki-laki di hadapan orang-orang yang 
berkepentingan dan sering tanpa adanya bantuan dari personil perempuan. 
Penghinaan yang lebih parah lagi biasanya menimpa pekerja seksual komersial 
bila tertangkap aparat keamanan. Mereka biasanya diperlakukan dengan tidak 
hormat, ditegur dan dilecehkan di muka umum, diseret ke mobil polisi dan 
bahkan diperkosa pada masa penahanan. 

 
Memandang rendah kejahatan berbasis gender juga merupakan suatu 

manifestasi yang cukup serius dari bias gender dalam ruang pengadilan. 
Tindakan ini bertendensi untuk melihat bahwa kejahatan gender seperti misalnya 
pelecehan seksual sebagai kasus-kasus yang kurang penting dan kurang patut 
untuk mendapat perhatian pengadilan. Sampai akhir tahun 1970-an misalnya, 
kekerasan domestik di Amerika masih dipandang sebagai “gangguan domestik” 
Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke polisi baik 
yang mengakibatkan luka fisik bahkan korban jiwa ditanggapi dengan tidak 
serius karena adanya persepsi bahwa peran polisi dalam menangani kasus-
kasus kekerasan domestik adalah untuk mendamaikan pihak-pihak yang 
berkonflik dan mempertahankan kedamaian dalam keluarga (Rhode, 1989). Di 
Indonesia sendiri  kejahatan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana, diletakkan dalam bagian kejahatan etika (crime against ethics), padahal 
kejahatan seksual juga berpotensi mengancam nyawa (crime against person). 

 
Pengalaman perempuan dari perspektif perempuan adalah basis analisis 

yang penting dalam penelitian ini. Kelemahan hukum dari perspektif hukum 
feminis adalah  proses perumusan hukum dan kebijakan, dan juga putusan 
pengadilan dibuat oleh laki-laki, dengan kaca mata laki-laki dan didasarkan pada 
norma laki-laki. Oleh karena itu, pengalaman perempuan, kepentingan dan 
makna keadilan perempuan tidak diperhitungkan. Feminist legal theorists have 
established that law does not reflect women’s realities and experiences (Bartlett, 
1991, Weisberg, 1993) and is ‘blind’ to gender differences existing in reality 
(Griffiths, 2001, Bentzon, 1998). Hal ini mengakibatkan produk hukum, termasuk 
putusan pengadilan  sering sukar memberi keadilan yang sesungguhnya kepada 
perempuan. 
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Metode  bukanlah sekadar teknik penelitian, tetapi selalu merupakan 

bagian dari komitmen perspektif teoretikal. Kasus-kasus persidangan diteliti 
terutama untuk dapat direkonstruksi posisi kasusnya dan diketahui siapakah 
para pihak yang terlibat, bagaimana  duduk perkaranya, apa perkara yang 
disengketakan, bagaimana argumentasi para pihak, dan bagaimana 
pertimbangan serta putusan hakim. Dalam hal ini akan diketahui apakah dalam 
melakukan pertimbangan itu hakim memperhitungkan realitas dan pengalaman 
perempuan korban kekerasan. Bagaimanakah seksualitas, citra  (image) tentang 
perempuan, nilai dan peran perempuan diproyeksikan melalui putusan-putusan 
hakim. 

  
Untuk menjawab pertanyaan pertama tentang gambaran dari putusan 

pengadilan yang menyangkut isu kekerasan terhadap perempuan,  telah diteliti 
putusan-putusan Mahkamah Agung, dan di antaranya ada yang sudah menjadi 
yurisprudensi. Dalam hal ini ditempuh metode penelusuran dokumen 
persidangan terhadap 40 kasus yang diindikasi terdapat isu kekerasan terhadap 
perempuan. Sebagaimana sudah dinyatakan di atas, banyak tindak kekerasan 
ditemukan  dalam kasus perkawinan, perceraian atau waris.  Oleh karena itu 
vonis yang diteliti diambil secara purposive. Data dokumen tersebut diteliti 
dengan saksama, untuk diketahui apakah ada isu kekerasan di dalamnya, 
sebelum diputuskan untuk dipilih. Meskipun sudah ditentukan sebelumnya 
bahwa kurun waktu dari dokumen yang akan dipilih adalah dimulai dari sekitar 
tahun 1960-an, tetapi ternyata ada satu kasus yang diputus tahun 1955, yang di 
dalamnya dapat diindikasi adanya kekerasan terhadap perempuan. Kasus ini 
merupakan satu-satunya kasus yang terjadi sebelum tahun 1960, selebihnya ke -
40 kasus terjadi sejak tahun 1960  awal sampai 2003. 

 
Keempat puluh kasus diinventarisasi, dan dikategorisasi berdasarkan 

kategori tertentu. Selanjutnya ada sepuluh  di antara ke-40 kasus yang  dipelajari 
dan diseleksi  kemudian dikaji secara lebih mendalam, dan dipaparkan detailnya. 
Empat kasus di antaranya merupakan kasus yang diputuskan sebelum tahun 
1984 yaitu sebelum Indonesia  meratifikasi Konvensi CEDAW. Dua dari empat  
kasus menunjukkan adanya putusan yang dapat dinilai merugikan atau “tidak 
berpihak” kepada perempuan. Sementara dua kasus sisanya ditemukan bersifat 
progresif karena pertimbangan dan putusannya  memperhitungkan pengalaman 
perempuan. Empat kasus lainnya yang dikaji merupakan kasus-kasus yang 
diputuskan setelah tahun 1984, ketika Indonesia telah meratifikasi konvesi 
CEDAW. Dua kasus dinilai merugikan dan dua kasus lainnya dinilai 
menguntungkan perempuan. Dalam hal ini dapat ditunjukkan sebenarnya hampir 
tidak ada relevansi dari ratifikasi terhadap konvensi CEDAW dengan akses 
keadilan bagi perempuan melalui putusan pengadilan.  

 
Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, 

dalam rangka  menjawab pertanyaan penelitian  tentang gambaran dari proses 
persidangan. Metode ini dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan akan data 
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yang detail dan mendalam tentang proses pengadilan yang tengah berlangsung. 
Microscopic lenses yang menjadi karakter dari penelitian etnografi, dicoba untuk 
digunakan dalam studi ini.  Metode pengumpulan data yang  yang digunakan 
adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan di dalam ruang sidang 
saat persidangan berlangsung. Hasil observasi ini  dituliskan dalam bentuk 
narasi etnografis yang merupakan sebuah pemaparan implisit yang terstruktur 
dari situasi dan orang-orang yang diamati (Tuner & Bruner, 1986). 

  
Untuk mengetahui  seperti apakah proses pengadilan yang ‘bersahabat’ 

dan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan, dibutuhkan studi yang lebih 
mendalam tentang pengalaman perempuan di ruang sidang dalam proses 
persidangan yang dilaluinya. Studi etnografi tentang ruang sidang dan proses 
peradilan dilakukan, dengan cara mengamati serta mendeskripsikan secara  
cermat proses persidangan. Dalam hal ini segala sesuatu yang diamati, 
didengar, disaksikan tentang perkara yang disidangkan, termasuk relasi antar 
para aktor yang terlibat dalam persidangan menjadi data yang  penting. Para 
aktor tersebut adalah hakim, pengacara (ditambah jaksa dalam perkara pidana), 
pelaku, korban, saksi, orang-orang yang menghadiri persidangan, dan sebanyak 
mungkin orang yang terlibat. Wawancara juga dilakukan terhadap para aktor  
tersebut yang sengaja dijumpai baik di dalam maupun di luar ruang sidang.  

 
Percakapan yang terjadi selama proses persidangan menjadi data yang 

sangat penting, karena di situlah dapat diketahui bagaimana perempuan 
diproyeksikan oleh hukum, melalui ucapan dan tindakan para penegak hukum 
yang ditujukan kepada perempuan, korban kekerasan. Kisah-kisah manusia 
pencari keadilan, dan bagaimana para aktor dalam institusi yang “menyediakan” 
keadilan (negara) memberi respon terhadapnya,  seolah ditampilkan dalam 
sebuah “panggung pagelaran”. Rasa marah, ketakutan, kesedihan, kebingungan, 
penyesalan, harapan, semua mengemuka di dalam panggung pagelaran 
tersebut.  Kami memandang proses persidangan sebagai sebuah teks yang 
dapat dibaca penuh makna, dan merepresentasikan tentang berbagai perasaan, 
relasi antara aktor, hubungan antara pencari keadilan dan institusi pengadilan 
negara. 

 
Observasi dilakukan terhadap delapan kasus yang di dalamnya dapat 

diindikasi adanya isu kekerasan terhadap perempuan, yang  proses 
pengadilannya berjalan sepanjang tahun 2007. Empat kasus didapat di 
Pengadilan Negeri (Umum), yaitu  yang disidangkan di Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Empat kasus 
lainnya adalah kasus “perdata” yang  disidangkan di  Pengadilan Agama Jakarta 
Selatan, Jakarta Timur,  Jakarta Barat, dan Depok.  

 
Mencari kasus kekerasan yang disidangkan di pengadilan, bukan 

pekerjaan mudah. Perkara yang diberi “label” sebagai kasus kekerasan terhadap 
perempuan adalah perkara pidana umum, dan itu sangat jarang dapat ditemukan 
dalam keseharian persidangan di Pengadilan Negeri. Mengejutkan bahwa 
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perkara penembakan istri oleh suami,  oleh orang-orang di sekitar persidangan 
yang mengikuti kasus tersebut, dikenal sebagai “kasus istri memfitnah suami”. 
Dalam kasus perdata,  isu kekerasan baru bisa diketahui setelah proses 
persidangannya berjalan, meskipun  proses pencaharian informasi awal 
dilakukan secara terus-menerus di pengadilan.   Oleh karena itu tidak semua 
kasus persidangan yang diamati, selanjutnya dapat digunakan sebagai data. 

 
Kesukaran dalam studi ruang sidang tidak hanya ditemukan dalam proses 

pencarian informasi tentang ada tidaknya kasus kekerasan terhadap perempuan 
di antara begitu banyak kasus yang disidangkan setiap hari di berbagai 
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Masalah perizinan juga menjadi 
kendala tersendiri bagi peneliti. Oleh karena itu, tiap-tiap peneliti dituntut untuk 
mampu menciptakan rapor yang baik dengan para petugas pengadilan, yang 
memiliki otoritas untuk memberi izin “peliputan” persidangan. Kesukaran lain 
adalah jadwal persidangan yang tidak jelas dan terlalu seringnya penundaan 
sidang karena berbagai alasan.Kesukaran yang tak kalah peliknya adalah, 
proses persidangan tidak dapat diikuti sampai selesai karena keterbatasan waktu 
(program penelitian ini hanya berlangsung satu tahun). Untuk kasus yang cukup 
mendapat perhatian publik, seperti kasus penganiayaan terhadap pembantu 
rumah tangga, putusan hakim dapat diikuti dari berita surat kabar yang  
kebetulan meliput persidangan tersebut.   

 
Percakapan personal para peneliti dengan para aktor yang terlibat dalam 

suatu perkara sangat menarik untuk diamati. Pentingnya  membangun rapor 
memang tidak dapat diragukan lagi dalam keberhasilan pencaharian data. Dalam 
penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen bagi penelitian itu sendiri. Oleh 
karena itu menarik untuk menangkap bagaimana perasaan, harapan, dan 
pengalaman suka duka para peneliti dalam proses pencaharian data. 

 
Gelar persidangan di ruang pengadilan adalah suatu teks. Di dalamnya 

sarat termuat berbagai interpretasi terhadap hukum, dan sebuah arena di mana 
hukum “baru” dibuat melalui putusan hakim, yang mengikat para pihak. Putusan 
hakim adalah hukum, dan di situlah dapat diamati, bagaimana pengalaman 
perempuan diabaikan atau diperhitungkan. Dalam putusan itu dapat diketahui, 
bagaimana seksualitas dan imajinasi, peran, stereotipi  tentang perempuan 
diproyeksikan. Hukum sangatlah berkuasa menentukan siapakah pihak 
perempuan itu, apakah dia korban, orang yang bertindak benar, atau justru 
orang yang bersalah, ditentukan olehnya.  

 
 

4. Kesimpulan 
Praktik hukum yang terjadi dalam aktivitas keseharian  institusi penegakan 

hukum telah menyebabkan intitusi tersebut hidup dan bergerak secara dinamis. 
Dunia kepengacaraan, Ombudsman dan ruang pengadilan telah menyediakan 
bahan tentang praktik hukum yang sangat berharga. Proses pembelajaran 
tentang bagaimana hukum bekerja melalui ruang interpretasi penegak hukum 
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dan para pihak memperlihatkan pentingnya untuk mempelajari hukum tidak 
hanya dalam lingkup studi tekstual, tetapi juga studi lapangan. Berbagai metode 
tersebut disediakan dalam lapangan penelitian sosiolegal. 
 
 
 

Daftar Pustaka  
 

Atchison, Reena M. 1998. “A Comparison of Gender Bias Studies: Eight Circuit Court of 
Appeals and South Dakota Findings in the Context of Nation-Wide Studies” 
dalam South Dakota Law Review. South Dakota: South Dakota Law Review, 
1998. 

 
 
Banakar, Reza. 2005. “Studying Cases Empirically: A Sociological Method for Studying 

Discrimination Cases in Sweden”, dalam Reza Banakar & Max Travers (ed), 
Theory and Method in Socio-Legal Research. Onati: Hart Publishing Oxford and 
Portland Oregon, hlm. 1-26.  

 
Bartlett, Katherine T. dan Rosanne, Kennedy.1991. Feminist Legal Theory. Readings in 

Law and Gender. USA: Westview Press. Inc. 
 
Benda-Beckmann, Franz., Benda-Beckmann, Kebeeth. and Griffiths, Anne.(eds).2005. 

Mobile People, Mobile Law: Expanding Legal Relations in a Contracting World. 
England: Ashagate. 

 
Benda-Beckmann, Franz & Keebet. 1986. The Broken Stairway to Consensus, Village 

justice and State Courts in Minangkabau. Dordrecth: Foris Publication 
 
_____ 2006. “Changing One is Changing All: Dynamics in the Adat-Islam-State Triangle, 

dalam secial double issue: the Dynamics of Plural Legal Orders”, The Journal of 
Lebal Pluralism and Unofficial Law,  no 53-54/2006 

 
Bentzon, A.W. 1998. Pursuing Grounded Theory in Law: South-North Experiences in 

Developing Women’s Law. Oslo: Moon book. 
 
Feliciano, Myrna., et.al. 2002. Gender Sensitivity in the Court System. UP Center for 

Women Studies. 
 
Flood, John. 2005. “Socio-Legal Ethnography”, dalam Reza Banakar & Max Travers 

(ed), Theory and Method in Socio-Legal Research. Onati: Hart Publishing Oxford 
and Portland Oregon, hlm. 27- 32. 

 
Griffiths, Anne. 2001.  “Remaking Law: Gender, Ethnography and Legal Discourse”, 

dalam Law & Society Review, Vol. 35 number 2. Law and Society Association 

bp
hn



 21 

 
Irianto, Sulistyowati dan Antonius Cahyadi. 2008. Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: 

Studi Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia. 

 
Irianto, Sulistyowati. 2005. Perempuan Di antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi 

Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada 
Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, cetakan kedua. 

 
Rhode, Deborah L .1989. Justice and Gender. Cambridge, Massachussetts: Harvard 

University Press. 
 
Schafran, Lynn Hecht. 1987. Documenting Gender Bias in the Courts: The Task Force 

Approach. Schafran, Vol. 70, No. 5, 1987.  
 
Turner, Victor  W dan Brunner, Edward M. 1986. the Anthropology of Experience. 

Urbana: University of Illinois Press. 
 
Weisberg, Kelly D. 1993. Feminist Legal Theory: Foundations. Philadelphia: Temple 

University Press. 
 
World Bank. 2009. Laporan Studi dan Program Penguatan Penyelesaian Sengketa 

Informal. 
 
World Bank. 2005. Menciptakan Peluang Keadilan, Laporan atas studi “Village Justice in 

Indonesia” dan “Terobosan dalam Penegakan Hukum dan Aspirasi Reformasi 
Hukum di Tingkat Lokal” 

 
World Bank. 2004. Village Justice in indonesia. Studi kasus tentang akses terhadap 

keadilan, demokrasi dan pemerintahan desa. 
 
 

 bp
hn




