
ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN 

YANG MEMPENGARUHI 

SOSIOLOGI HUKUM



Kompetensi Dasar

Mahasiswa dapat menjabarkan berbagai 

aliran yang mempengaruhi sosiologi hukum



MAZHAB FORMALISTIS



1. Tokoh John Austin (1790-1859)

 Hukum : perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah 

dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. 

 Hukum : sistem yg logis, tetap, dan tertutup = Analytical Jurisprudence. 

 Kelemahan ajaran analytical jurisprudence : sistem hukum tidak mungkin tertutup

HUKUM

Dibuat  

Tuhan 

Disusun 

Manusia

Hukum sebenarnya (dibuat 
penguasa & disusun individu 

utk melaksanakan hak yang 

diberikan kepadanya. 

4 unsur : perintah, sanksi, 

kewajiban dan kedaulatan)

Hukum tidak Sebenarnya 
(peraturan disusun oleh 

perkumpulan/badan 

tertentu)



2. Hans Kelsen (1881-...)

 Teori Murni : hukum sebagai sesuatu sistem pertanggapan dari 

kaidah-kaidah yang akan dapat dicari sumbernya pada 

kaidah hukum yg lebih tinggi derajatnya. 

 Puncak dari pertanggapan = kaidah dasar (grundnorm)

 Ex : perumusan kaidah dasar dari suatu negara dapat 

berbeda dari negara lainnya. 

 Hukum brdiri sendiri terlepas dari aspek kemasyarakatan 

lainnya.

 Kelemahan: kaidah dasar apa yang  mendasari sahnya kaidah 

dasar?



Pengaruh mazhab formalistis

 Adanya pemisahan antara hukum dengan moral 

Mengidentifikasi hukum dan membedakannya dengan 

kebiasaan (kekuasaan negara)



MAZHAB SEJARAH & KEBUDAYAAN



 Hukum dpt dimengerti dg menelaah kerangka sejarah dan 

kebudayaan dimana hukum tersebut timbul. 

Tokoh ; 

1. Friedrich karl von savigny (1779-1861)

 Hukum perwujudan dr kesadaran hukum masy. 

 Hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dr 

pembentuk uu. 

 Kelemahan : kesadaran hukum yang abstrak ( benar-benar ada ?)



2. Sir Henry Maine (1822-1888) 

Hubungan-hubungan hukum yang didasarkan pada status warga 

masyarakat yang masih sederhana akan hilang apabila 

masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat modern dan 

kompleks. 



ALIRAN UTILITARIANISM



2.

Rudolph von ihering (1818-

1892)

Disebut social utilitarianism

Hukum sebagai alat bagi 

masyarakat untuk 

mencapai tujuan. 

Hukum sebagai alat 

perubahan sosial

1.

Jeremy Bentham (1748-1832)

Manusia bertindak utk 

memperbanyak kebahagiaan 

dan mengurangi penderitaan. 

Setiap kejahatan harus disertai 

dengan hukuman yang sesuai 

Pembentuk hukum 

membentuk hukum yg adil 

bagi segenap warga. 



ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENSI



1. Eugen Ehrlich (1826-1922)

Pembedaan antara kaidah 

hukum dg kaidah sosial 

lainnya. Pusat 

perkembangan kaidah 

hukum itu didalam 

masyarakat sendiri.

2. Roscoe Pound (1870-1964)

Hukum sebagai lembaga 

kemasyarakatan utk 

mememnuhi kebutuhan sosial 

dan tugasnya 

mengembangkan kerangka 

yang kebutuhan sosial dapat 

terpenuhi maksimal.

Hukum sbg alat pengendalian 

sosial



ALIRAN REALISME HUKUM

 TOKOH : Karl Llewellyn (1893-1962), Jerome 

Frank (1889-1957), Justice Oliver Wendell Holmes 

(1841-1935) (Amerika)

 Hakim tidak hanya menemukan hukum tetapi 

juga membentuk hukum. 

 Tugas pokok pengadilan menetapkan fakta 

dan rekonstruksi dari kejadian-kejadian lalu yg 

menyebabkan terjadinya perselisihan
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