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KATA PENGANTAR  
 

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

atas perkenanNya penulisan buku PENGANTAR ILMU 

HUKUM dapat diselesaikan. Buku ini merupakan salah satu 

buku Ajar yang diharuskan di Fakultas Hukum Universitas 

Wiralodra. 

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) merupakan mata kuliah yang 

sangat penting bagi para mahasiswa hukum, bahkan pada masa-

masa lalu selain sebagai mata kuliah wajib juga merupakan mata 

kuliah prasyarat, dimana mahasiswa fakultas hukum diwajibkan 

lulus terlebih dahulu sebelum mengambil mata kuliah 

selanjutnya. Pada saat ini sekalipun bukan mata kuliah prasyarat, 

tetapi PIH merupakan mata kuliah dasar yang harus terlebih 

dahulu dipahami para mahasiswa fakultas hukum. Sebagai 

pengetahuan dasar tentang Ilmu Hukum, PIH akan membuka 

gerbang cakrawala ilmu hukum yang lebih luas, sehingga para 

mahasiswa akan lebih mudah dalam mempelajari dan 

memperdalam bagian-bagian ilmu hukum, dan hubungannya 

dengan norma-norma lainnya.  

Buku Pengantar Ilmu Hukum ini memberikan dasar-dasar 

pemahaman ilmu hukum sesuai dengan ruang lingkup ilmu 

hukum yang telah ditetapkan didalam Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS) dan Silabi Pengantar Ilmu Hukum. Penulis 

mencoba mensistematiskan bahan Pengantar Ilmu Hukum mulai 

dari pertanyaan apakah Hukum itu ilmu atau bukan ?, ruang 

lingkup ilmu hukum, terbentuknya norma hukum dalam 

masyarakat ditengah-tengah norma-norma lainnya yang ada di 



 

iv 

masyarakat, selanjutnya definisii dan pengertian-pengertian 

hukum, tujuan hukum, fungsi hukum, sumber hukum, pengertian 

dasar hukum, penemuan hukum, dan penggolongan hukum, serta 

lembaga dan proses hukum. 

Namun demikian sebagaimana pepatah mengatakan “tiada 

gading yang tak retak”, maka buku ini Penulis yakin masih 

banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat 

dibutuhkan untuk menyempurnakan buku ini. 

 

 

 

Wassalam, 

Penyusun 

 

 

Dr. Ujang Suratno, SH. M.Si.  
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A. Pengertian Ilmu 

Pemahaman mengenai ilmu dapat kita lihat pada Webster 

Dictionary. Terminologi ilmu berasal dari kata science yang 

diartikan sebagai knowledge or a system of knowledge covering 

general truths or the operation of general laws especially as 

obtained and tested through scientific method.
1
 Ilmu adalah 

pengetahuan atau sistem pengetahuan sebagai dasar kebenaran 

umum atau cara kerja secara khusus mengenai peraturan umum 

yang dihasilkan dan diuji berdasarkan metode ilmiah. Dengan 

demikian kata ilmu dilekatkan dengan pengetahuan.  

Apa yang dimaksud metode ilmiah (scientific method), 

Webster Dictionary memberi pengertian sebagai principles and 

procedures for the systematic pursuit of knowledge involving the 

recognitian and formulation of a problem, the collection of data 

through observation and experiment, and the formulation and 

testing of hypotheses.2 Apabila kedua pengertian yang diberikan 

oleh Webster Dictionary itu digabungkan, dapat dikemukakan 

bahwa suatu pengetahuan dapat dikatakan ilmu apabila diperoleh 

                                                     
1  George Merriam dan Charles Merriam, Merriam Webster Dictionary, 

Encyclopaedia Britannica, Inc, London, 2018. 
2  Ibid 



 

 
melalui prinsip-prinsip dan prosedur formulasi masalah dan 

hipotesis dan diverifikasi oleh data hasil observasi dan 

ekperimen. Hal ini mengandung pengertian bahwa suatu 

pengetahuan dapat dikatakan ilmu apabila dapat dilihat, dirasa, 

dan diraba secara kasat mata oleh panca indra, dengan kata lain 

harus bersifat emperis. 

Persoalannya apakah metode ilmiah harus selalu bersifat 

emperis, yakni dapat dilihat, dirasa, didengar, dan diraba. 

Webster Dictionary dalam penjelasan mengenai science 

menyebutkan bahwa such knowledge or such a system of 

knowledge concerned with the physical world and its 

phenomena: Natural Science.3
 Jadi batasan ilmu sebagai 

pengetahuan yang bersifat emperis karena Webster Dictionary 

merujuk pada Ilmu Alam yang memang bersifat emperis.  

Pandangan tersebut tidak terlepas dari perkembangan ilmu 

pengetahuan. Memang, ilmu pengetahuan yang pertama 

berkembang pesat dan mencapai tingkat bergensi adalah ilmu 

pengetahuan alamiah. Abad XVII merupakan awal kebangkitan 

studi-studi tentang dunia alamiah dengan cara yang baru yang 

tidak lagi menggunakan metode metafisika seperti diajarkan oleh 

para filsuf. Francis Bacon (1561-1626) adalah orang yang 

pertama kali secara terang-terangan dan terbuka mengkritisi 

pengaruh Aristoteles, dan mengemukakan pentingnya metode 

ilmiah ekperimental.
4
 Menurut Francis Bacon, Aristoteles hanya 

berteori tanpa melakukan pengumpulan data mentah dan 

mengolah data tersebut. Bagi Bacon, pengelohan data mentah 

itulah yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Oleh 

                                                     
3  Ibid 
4  Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta, 2011, hlm. 2 



 

 
karena itulah, kemudian ia mulai menyusun metode untuk 

pengumpulan data mentah dan pengelolahan data.
5
  

Data yang dikumpulkan itu diperoleh lewat observasi bukan 

melalui olah pikir. Metode demikian disebut sebagai metode 

induksi. Metode induksi inilah yang merupakan garis demarkasi 

yang memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan bukan ilmu 

pengetahuan artinya kalau tidak menggunakan metode induksi 

bukan termasuk ke dalam bidang ilmu pengetahuan. Pernyataan-

pernyataan ilmiah harus didasarkan atas bukti-bukti 

eksperimental atau yang dapat diamati atau singkatnya atas dasar 

fakta bukan atas dasar mereka yang memiliki otoritas, atau atas 

dasar emosi, spekulasi, tradisi, kebiasaaan atau apa saja yang 

tidak berdasarkan atas fakta. 

Ilmu pengetahuan secara umum dapat dibedakan menjadi 

dua kelompok, yaitu kelompok ilmu alamiah yang mempelajari 

fenomena alam termasuk kehidupan biologis, yang boleh 

dikatakan sebagai ilmu kehayatan (life sciences), dan kelompok 

ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dan masyarakat. 

Kedua kelompok ilmu pengetahuan ini termasuk ke dalam 

bilangan ilmu empiris yang artinya bahwa pengetahuan yang 

diperoleh didasarkan atas fenomena yang dapat diamati dan 

kesahihannya dapat diuji oleh peneliti lainnya yang bekerja pada 

kondisi yang sama.
6
 

Orang yang pertama kali menggunakan metode ilmu 

alamiah yang dipakai untuk menerangkan evolusi sosial adalah 

seorang ahli matematika dan filsuf Perancis bernama Auguste 

Comte (1798-1857) dalam bukunya Cours de Philosophie 

Positive (1830-1832). Auguste Comte dipandang sebagai pendiri 

                                                     
5  Ibid. 
6  Ibid, hlm. 3 



 

 
positivitisme. Ia membedakan tiga tahap besar evolusi pemikiran 

manusia. Tahap pertama adalah tahap teologis. Pada tahap ini 

semua gejala diterangkan dengan merujuk pada kausa yang 

bersifat supranatural dan campur tangan sesuatu yang ilahi. 

Tahap kedua adalah tahap metafisika. Di dalam tahap ini segala 

sesuatu dilakukan dengan cara mengandalkan kekuatan nalar. 

Tahap ketiga, yaitu tahap terakhir adalah tahap positif. Tahap ini 

menolak semua pemikiran yang ada dalam filsafat dan 

membatasi diri kepada observasi empiris dan hubungan di antara 

fakta melalui metode yang digunakan dalam ilmu alamiah.
 7

 

Sejak paruh kedua abad XIX, positivisme yang 

dikemukakan oleh Auguste Comte menjadi suatu pola ilmu 

sosial. Sebagai seorang pengagum ilmu alamiah, Jhon Stuart Mill 

percaya bahwa ada hukum kausalitas yang mengatur manusia 

dalam hidup bermasyarakat sama halnya dengan dunia fisika. 

Dalam bukunya A System of Logic (1843), ia menerapkan metode 

ilmiah kepada studi sosial. Hal ini merupakan sesuatu yang 

pertama kali terjadinya diterapkannya metode untuk ilmu 

alamiah kepada ilmu sosial. Oleh karena itu, tepatlah kalau 

dikatakan bahwa apa yang dilakukannya oleh Mill tersebut 

disebut “naturalistic” social science.8
 

Dengan demikian kata science dalam bahasa inggris tidak 

lagi sama artinya dengan bahasa asalnya, yaitu bahasa latin 

scientia yang artinya “pengetahuan” (knowledge) yang dalam 

bahasa Yunani disebut epistem. Untuk lebih jelas perlu 

dikemukakan pendapat Geoffrey Samuel yang menyatakan: “the 

Latin word scientia did not have the same meaning as the 

modern term science. It meant knowledge,... The term scientia 

                                                     
7  Ibid, 
8  Ibid, hlm. 4 



 

 
contained within it the idea of a certain rationality”. Sebenarnya, 

dari Abad Pertengahan sampai Abad Pencerahan kata scientia 

masih tetap digunakan dalam arti pengetahuan bukan ilmu 

pengetahuan. Pada bahasa-bahasa yang dipengharui oleh bahasa 

latin, misalnya bahasa Perancis, Spanyol, Portugis, dan Italia, 

tetap mempertahankan kata science seperti arti semula, yaitu 

pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan.  

 

B. Hukum sebagai Ilmu  

Hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan atau bukan, sudah 

lama diperdebatkan para ahli. Ada sebagian ahli menyatakan 

bahwa hukum bukanlah ilmu pengetahuan, tetapi seni, namun 

terdapat pula ahli yang menyatakan bahwa hukum itu sebagai 

ilmu pengetahuan, karena memenuhi unsur-unsur sebagai ilmu 

pengetahuan.
9
 

Berpegang pada pengertian ilmu dalam bahasa latin scientia 

yaitu pengetahuan, terdapat ahli yang menyatakan bahwa ilmu 

tidaklah bebas nilai. Sebaliknya ada para ahli yang berpandangan 

bahwa ilmu itu bebas nilai. Pendangan yang terakhir ini merujuk 

pada terminologi ilmu pegetahuan atau dalam bahasa Inggrisnya 

science. Menurut Peter Mahmud Marzuki ilmu dalam arti 

scientia sebenarnya ada yang bebas nilai dan ada yang membawa 

atau sarat nilai. Ilmu yang bebas nilai bersifat destriptif, sedang 

ilmu yang membawa atau sarat nilai bersifat preskriptif.
10

 

Ilmu yang bersifat deskriptif mempuyai bidang kajian yang 

bersifat kasat mata atau emperis. Hasil kajian diperoleh lewat 

                                                     
9  Zainal Abidin, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2015, 

hlm. 3-4, menyebut beberapa tokoh aliran positivistik sebagai Von 
Kircmann, Bruggink menyatakan hukum bukan ilmu, serta aliran normatif 

seperti Gustaf Radbruch yang menyebut hukum sebagai ilmu. 
10  Peter Mahmud Marzuki, Op. cit, hlm. 5. 



 

 
observasi atau eksperimen. Ilmu ini tidak memberikan anjuran 

atau mengharuskan dilakukannnya hal-hal yang sesuai dengan 

nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Kebenaran dalam kerangka 

ilmu yang bersifat deskriptif adalah kebenaran korespondensi. 

Menurut kebenaran korespondensi suatu pernyataan adalah benar 

bila dan hanya bila apa yang dinyatakan sesuai dengan realitas. 

Suatu pernyataan bahwa didalam kulkas ada bir adalah benar 

apabila didalam kulkas memang ada bir.
11

 Pandangan ini 

kemudian dipertegas oleh pernyataan filsuf yang sekaligus juga 

teolog abad XIII Thomas Aquinas: “Veritas est adaequatio rei et 

intelletuc”.yang kalau diterjemahkan secara bebas: “kebenaran 

merupakan kesesuaian antara sesuatu yang dibicarakan dan yang 

ada dalam pikiran”. Ia juga menyatakan bahwa: “Suatu putusan 

dikatakan benar apabila putusan itu sesuai dengan realitas yang 

bersifat lahiriah. Namun, para pemikir modern yang menganut 

pandangan empirisme berpendapat bahwa kebenaran adalah 

suatu yang diperoleh berdasarkan pengalaman. Oleh karena 

itulah, kemudian kebenaran korespondensi cocok untuk ilmu 

empiris. 

Berbeda halnya dengan ilmu yang bersifat deskriptif, ilmu 

yang bersifat perspektif ini bersifat menganjurkan bukan 

mengemukakan apa adanya. Oleh karena itu, dalam berbagai 

perbincangan ilmu yang bersifat preskriptif adakalanya disebut 

juga ilmu normatif. Hal itu memang tidak salah, karena ilmu ini 

sarat nilai sehingga ada juga yang menyebut ilmu yang bersifat 

preskriptif ini sebagai bagian dari kajian etika. Bahkan lebih 

jauh, sebenarnya ilmu ini berkaitan dengan pengambilan 

keputusan. Dalam hal ini pengambil keputusan, apakah ia 

                                                     
11  Robert C. Solomon, Philosophy : Problems and Perspectives, Harcourt 

Brace Javanovich, New York, 1981, hlm. 178. Lihat pula Peter Mahmud 

Marzuki, Ibid. 



 

 
seorang akademikus yang sedang membuat karya akademis, 

perancang aturan, hakim, lawyers, jaksa, petinggi agama, para 

tetua dalam hidup bermasyarakat, dan berpegang pada standar 

atau norma tertentu, apakah putusan yang ia ambil telah 

memenuhi unsur-unsur yang ada dalam standar tertentu atau 

tidak. Jika telah memenuhi standar tertentu, putusan itu benar; 

sebaliknya apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat 

dalam standar tersebut, putusan itu tidak benar. Putusan tersebut 

berupa anjuran atau sesuatu yang seyogianya dilakukan. Robert 

C. Solomon mengemukakan kebenaran koherensi sebagai: „a 

statement or a belief is true if and if „it coheres‟ or ties with other 

statement or belief”.12 Di samping itu, mengenai kebenaran 

koherensi, perlu diperhatikan apa yang dikemukakan oleh Dale 

Dorsey:
13

 

In 1978 , Quine published the following cryptic remarks: 

Disagreements on moral matters can arise at home, and 

even within oneself. When the do, one regrets the 

methodological infirmity of ethics as compared with science. 

The empirical foothold of sciencific theory is in the 

predicted observable event; that of a moral code in the 

observable moral act. But whereas we can test a prediction 

against the independent course of observable nature, we can 

judge the morality of an act only by our moral standards 

themselves. Science, thanks to its link with observation, 

retains some title to a correspondence theory of truth; but a 

coherence theory is evidently the lot of ethics. 

 

Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki menguraikan apabila 

yang dikemukakan oleh Dorsey itu diikuti, kebenaran koherensi 

                                                     
12  Ibid 
13  Dale Dorsey, “A Coherence Theory of Truth”, Philosophical Studies, 

Spriner, 2006, hlm. 493.  



 

 
memang untuk masalah-masalah dalam ruang lingkup moral atau 

yang mengandung nilai-nilai, bukan yang bersifat empiris kasat 

mata dan dapat diindra.
14

 Sebagai contoh, Pasal 362 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:
15

  

“Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya 

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 

dimilikinya secara melawan hukum, diancam karena 

pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun 

atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.  

 

Selanjutnya, perlu ditelaah Putusan Makhamah Agung RI 

Register. No.1509K/Pid/1997 tentang pencurian. Kasusnya 

bermula dari seorang wanita yag menagih cicilan pembelian tas 

oleh saksi korban sebanyak 12 buah yang masing-masing 

berharga Rp. 25.000,-, sehingga jumlah yang harus dibayar oleh 

saksi Rp. 300.000,-. Seharusnya cicilan itu lunas pada bulan 

Januari 1997, tetapi sampai pada bulan Maret 1997 saksi korban 

masih belum dapat melunasinya. Ketika terdakawa menagih 

cicilan itu, saksi koran lagi-lagi tidak mempunya uang untuk 

membayar dan bertangguh. Terdakwa mengusulkan kalau radio 

tape milik saksi korban dibawa dahulu oleh terdakwa sebagai 

jaminan dan kalau utangnya telah lunas baru dikembalikan. Oleh 

korban tawaran tersebut tidak diterima, bahkan saksi tersebut 

mengatakan bahwa hal itu tidak pantas bagi suatu suku tertentu. 

Akan tetapi, terdakwa tetap saja membawa pergi radio tape 

tersebut ketika saksi korban pamit pergi ke belakang rumah. 

Menurut Mahkamah Agung, pengambilan radio tape oleh 

terdakwa tanpa kesepakatan dari saksi korban merupakan 

                                                     
14  Ibid, hlm. 7 
15  R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengakapi Yurisprudensi 

Mahkamah Agung dan Hooge Raad, PT. Radjagrafindo Persada, Jakarta, 

2009, hlm. 223. 



 

 
mengambil dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak 

(sic) yang dengan demikian terpenuhi unsur-unsur pencurian 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 362 KUHP. 

Berkaitan dengan kasus tersbut, Mahkamah Agung 

berpangkal pada ketentuan pasal 362 KUHP. Ketentuan ini 

mengandung beberapa unsur. Apa yang dilakukan terdakwa 

memenuhi unsur-unsur yang tersebut dalam ketentuan ini. 

Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan terdakwa 

koheren dengan ketentuan Pasal 362 KUHP, yaitu pencurian. 

Oleh karena itu, Mahkamah Agung lalu mengambil putusan yang 

menghukum terdakwa. Jika memang terdapat koherensi antara 

apa yang didakwakan kepada terdakwa dan ketentuan yang 

digunakan sebagai acuan, putusan yang menghukum terdakwa 

yang diambil oleh Mahkamah Agung secara keilmuan benar, 

yaitu seyogianya terdakwa dipidana. 

Dengan demikian menurut Peter Mahmud Marzuki 

berpegang pada pengertian ilmu dalam bahasa Latin scientia 

bukan bahasa Inggris science, pengetahuan mengenai hukum 

tidak perlu ragu untuk menyebutnya sebagai ilmu hukum, yang 

dalam bahasa Latin disebut sebagai scientia iuris, didalam 

bahasa Perancis droit, dalam bahasa Belanda recht, dan dalam 

bahasa Jerman Recht. Kata iuris merupakan bentuk plural dari 

kata ius yang artinya dalam bahasa Indonesia hukum diartikan 

sebagai serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan. Dari 

kata ius itu kemudian muncul istilah iustitia yang memang 

artinya keadilan.
 16

 

Untuk menghindari kata science diterapkan untuk ilmu 

hukum, dalam bahasa Inggris ilmu hukum lazim disebut 

Jurisprudence yang berasal dari bahasa Latin iuris dan 
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prudential yang kalau diterjemahkan secara harfiah 

kebijaksanaan tentang hukum. Didalam bahasa Belanda ilmu 

hukum disebut Rechtswetenschap atau Jurispruden.
17

  

Sebagai suatu ilmu, ilmu hukum masuk kedalam kelompok 

ilmu yang bersifat preskriptif, artinya ilmu yang membawa atau 

sarat nilai. Ilmu Hukum bersifat menganjurkan bukan hanya 

mengemukakan apa adanya. Oleh karena itu, ilmu hukum bukan 

termasuk keadalam kelompok ilmu emperis. Kebenaran yang 

hendak diperoleh adalah kebenaran koherensi bukan kebenaran 

korespondensi.  

Menurut Zainal Asikin, pandangan terhadap hukum sebagai 

ilmu atau bukan terdapat 2 pandangan. Pertama pandangan 

aliran positivistic, yang menyebutkan bahwa hukum bukanlah 

ilmu, karena hukum dipisahkan hubungannya dengan moral, 

karena itu hanya sosiologi hukum emperik dan teori hukum 

emperik dalam arti sempit sebagai ilmu; sedangkan lainnya 

termasuk keahlian hukum terdidik (rechtsgeleerdheid). Kedua 

pandangan aliran normative, maka hendaknya tidak dipisahkan 

antara korelasi hukum dan moral sehingga teori hukum dalam 

arti luas dapat menjadi ilmu.
 18

  

Pandangan yang menolak hukum sebagai ilmu salah satunya 

pandangan Von Kircman, dengan alasan sebagai berikut:  

1. Objek dari ilmu hukum adalah hukum yang hidup dalam 

bangsa tertentu, namun ilmu hukum tidak mungkin 

menguasai hukum itu, karena dengan adanya perkembangan 

dan dinamika hukum menyebabkan ilmu hukum menjadi 

studi hukum dari zaman lampau. 
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2. Hukum itu terikat pada positifnya masing-masing, dengan 

adanya paksaan dan hukuman orang akan mentaati hukum, 

tidak peduli hukum itu baik atau jahat, dalam lapangan 

hukum lain pemaksaan itu tidak ada. 

3. Karena keterikatannya pada undang-undang positif 

meyebabkan ilmu hukum tidak mungkin menjadi ilmu. Hal 

ini disebabkan ilmu hukum tidak dapat melakukan 

penelitian secara bebas, karena ia terikat pada yang 

berwenang. 

4. Objek ilmu hukum itu terletak di luar hukum positif dan 

terdiri dari naturlijke wet. Ilmu hukum yang tidak 

membahas naturlijke wet bukanlah ilmu hukum.  

5. Ilmu memiliki objek khusus yang abadi, yang absolut bukan 

hukum positif.
 19

 

 

Sementara pandangan yang menerima hukum sebagai ilmu 

adalah Gustaf Radbruch yang merupakan penganut normatif 

yang memaknai hukum sebagai ilmu yang mempelajari makna 

objektif tata hukum yang disebut dengan “dogmatika hukum” 

atau ilmu hukum dalam arti strict (legal science proper).
20

 Paul 

Scholten menyatakan ilmu hukum yang sesungguhnya adalah 

bidang studi yang menelaah hukum yang berlaku sebagi suatu 

besaran.
21

 

Berkaitan dengan kedua pandangan tersebut J.J.H. Bruggink 

seperti dikutip Arief Sidharta menyebutkan : 

“Hanya sosiologi hukum emperik dan teori hukum emperik 

dalam arti sempit yang dapat disebut ilmu berdasarkan 
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kriterium postivistik. Kegiatan sosilogi hukum kontemplatif, 

dogmatika hukum (atau ilmu hukum dalam arti sempit). 

Teori hukum kontemplatif dalam arti sempit dan filsafat 

hukum harus dipandang sebagai bukan ilmu hukum, 

melainkan sebagai “rechtsgeleerdheid” (keahlian hukum 

terdidik atau kemahiran hukum terdirik), setidaknya 

demikian menurut pandangan positivistik. Menurut 

pandangan normatif, tiap teori hukum (dalam arti luas) 

dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan bagi ilmu, 

sehingga tiap cabang teori hukum (dalam arti luas) dapat 

menyandang gelar ilmu.”
 22

  

 

Dengan mengacu kepada aliran normatif maka menurut 

Zainal Asikin ilmu hukum dapat diklasifikasikan sebagai ilmu. 

Oleh karena ilmu hukum adalah dalam ruang lingkup ilmu maka 

dalam perkembangan ternyata timbul dua kecenderungan ilmu 

hukum yaitu : 

1. Kecenderungan pertama ilmu hukum ternyata terbagi dalam 

bidang yang seolah-olah berdiri sendiri seperti adanya 

pembidangan Ilmu Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, 

Hukum Perdata, dan lain-lain. Konsekuensi pembagian yang 

demikian mempunyai kecenderungan seolah-olah masing-

masing berdiri sendiri. Dengan demikian kecenderungan ini 

membentuk ilmu hukum kedalam ilmu yang bersifat 

normatif, emperis, dan sosiologis. Lazimnya dengan 

dimensi demikian ini membawa pengaruh terkadang para 

penganut ketiga bidang ilmu hukum tersebut saling 

menafikan antara satu dengan lainnya. 

2. Kecenderungan kedua menimbulkan prediksi ternyata ilmu 

hukum menumpang pada bidang ilmu lain sehingga 
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menimbulkan wajah dimana ilmu hukum merupakan suatu 

ilmu yang berdiri sendiri dan unik. Aspek ini tampak terlihat 

ada pandangan yang menganalogikan ilmu hukum dengan 

sosiologi hukum dan antropologi hukum. Oleh karena itu, 

secara konkrit dengan kecenderungan demikian 

mengakibatkan ilmu hukum menjadi disintegrasi. Padahal 

dewasa ini seharusnya ilmu hukum harus bersifat integratif 

adalah suatu kebutuhan yang nampaknya merupkan 

keharusan ditinjau dari aspek ontologis, epistomologis, dan 

axiologis.  

a. Aspek Ontologi, ilmu hukum pada hakekatnya akan 

menjawab apakah titik tolak kajian subtantif dari ilmu 

hukum. Ternyata dari aspek ontologis kajian subtansial 

Ilmu Hukum terletak pada kaidah-kaidah hukum. 

Tegasnya Ilmu Hukum tidak mungkin dapat dipisahkan 

dari kaidah hukum. Tetapi dalam korelasi demikian ini 

persoalannya timbul dalam posisi dan situasi kaidah 

hukum yang bagaimana menjadi perhatian dari ilmu 

hukum. Seperti diuraikan konteks di atas maka Sosiologi 

Hukum dan Antropologi Hukum mempelajari perilaku 

hukum sebagai kenyatan hukum (Taatschachen 

Wissenchaft). Kedua bidang ilmu hukum ini yaitu 

Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum tidak dapat 

melepaskan diri dari adanya kriteria bahwa perilaku atau 

kenyataan itu bersifat normatif. Ciri kaidah hukum 

tampak dengan adanya legitimasi dan saksi. Pada 

dasarnya legitmasi menjadikan bahwa suatu hal yang 

akan menjadi kaidah itu disahkan oleh kewibawaan 

tertentu, sedangkan sanksi menjadi suatu hal yang akan 

menjadi kaidah hukum dengan sendirinya sudah 

mengkaji nilai, kaidah, dan perilaku. Sedangkan 



 

 
perbedaan antara satu kajian dengan kajian lainnya 

adalah kadar, intensitas atau derajat di antara ketiga hal 

tersebut. Acapkali yang dipentingkan adalah bidang 

perilaku, terhadap nilai atau kaidah seperti sosiologi 

Hukum dan antropologi Hukum misalnya lebih 

menekankan pengkajian perilaku hukum. 

b. Aspek Epistomologi, ilmu hukum akan menjawab 

bagaimana mendapatkan kebenaran dengan melalui 

metode ilmu hukum. Aspek epistomologi ilmu hukum 

adalah ilmu hukum menetapkan kajian fundamental 

kepada aspek kebenaran dengan Teori Kebenaran 

Korespondensi (The Correspondence Theory of Truth) 

dan Teori Kebenaran Pragmatik (The Pragmatic Theory 

of Truth) serta dengan metode logika-hipotetika-

verifikasi. 

c. Aspek Axiologi akhirnya akan menjawab kegunaan ilmu 

hukum itu sendiri. Dari aspek tersebutt Axiologi Ilmu 

Hukum akan berkoleratif terhadap kegunaan dari ilmu 

hukum itu sendiri. Sebagaimana diketahui bersama 

bahwasanya ilmu hukum bersifat dinamis dalam artian 

mempunyai pengaruh dan fungsi yang khas dibanding 

dengan bidang-bidang hukum yang lain. Setidaknya 

secara axiologi ilmu hukum, Pertama, dalam proses 

pembentukan hukum ilmu hukum melalui hasil 

penelitian, kajian teoretik dari para doktrinal sebagai 

bahan masukan untuk menyusun RUU, sehingga 

diharapkan nantinya undang-undang yang diterapkan 

dapat berfungsi maksimal karea telah memenuhi analisis, 

filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kedua, dalam praktek 

hukum lazim pada proses peradilan oleh hakim, 

jaksa/penuntut umum, penasehat hukum dipergunakan 



 

 
pendapat para doktrina untuk menyusun putusan, tunutan 

dan pembelaan. Daeri aspek ini merupakan perpaduan 

antara duna teori dan dunia praktek. Ketiga, ilmu hukum 

juga dapat berpengaruh untuk pendidikan hukum baik 

yang bersifat formal dan informal serta untuk jangka 

panjang akan berpengaruh kepada mutu pendidikan 

hukum dan lulusannya. Keempat, bahwa dengan pesat 

dan majunya ilmu hukum akan menarik, memacu dan 

berpengaruh kepada perkembangan bidnag-bidang 

lainnya di luar hukum. Peranan ilmu hukum di sini 

tampak kepada bidang-bidang yang memerlukan suatu 

kejelasan dan pengaturan di mana suatu sistem hukum 

berusaha mengatur bidang yang bersifat progresif dan 

interventif, sedangkan fungsi hukum dari aspek axiologi 

ilmu tampak dalam : 

1) bahwa ilmu hukum berusaha mensistematisasi bahan-

bahan hukum yang terpisah-pisah secara 

komprehensif dalam suatu buku hukum seperti : 

Kodifikasi, Univikasi, dan lain-lain.  

2) bahwa adanya fungsi ilmu hukum yang 

mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan dan 

diperlukan oleh bidang-bidang lain serta sebagai 

pencerahan guna mengatasi kesulitan dan kebuntuan 

yang meluas dalam dunia hukum khususnya terhadap 

ilmu hukum yang bersifat legalitas.
 23
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C. Ruang Lingkup Ilmu Hukum 

Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke terdapat tiga 

tingkatan ilmu hukum, yaitu dogmatika hukum, teori hukum, dan 

filsafat hukum.
24

 Apa yang dikemukakan oleh Richard A. Posner 

yang menyatakan bahwa dalam studi hukum sebenarnya terdapat 

tiga wilayah, yaitu studi hukum doktrinal, teori hukum, dan 

filsafat hukum. Akan tetapi jika ditelaah sejarah timbulnya ilmu 

hukum tidak dapat dipisahkan dari filslafat hukum. 
25

 

Menurut padangan yang tradisional, dogmatika hukum 

merupakan kajian ilmu hukum yang utama. Bidang kajian 

dogmatika hukum adalah hukum yang sedang berlaku dalam 

suatu sistem hukum tertentu. Perlu dikemukakan dalam tulisan 

ini bahwa hukum yang sedang berlaku dalam sistem hukum 

tertentu bukanlah hukum positif. Hukum positif adalah general 

rule of conduct laid down by a political superior to a political 

inferior. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa hukum 

positif adalah perintah penguasa. Hukum yang berlaku dalam 

suatu sistem hukum tertentu (the prevaling law) bukan hanya 

hukum positif atau yang dibuat oleh penguasa saja, melainkan 

juga hukum kebiasaan dan praktik-praktik yang sudah diterima 

sebagai hukum oleh masyarakat. Mengenai praktik-praktif yang 

sudah diterima sebagai hukum dapat dikemukakan sebagai 

contoh, bahwa di beberapa kota besar di Indonesia terdapat 

lembaga property brokerage yang tidak diatur dalam ketentuan 

undang-undangan, tetapi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 

ini sebenarnya merupakan kegiatan makelar. Hanya saja para 

brokers tidak sebagaimana makelaar, mereka tidak diangkat oleh 

pejabat publik dan juga tidak disumpah di pengadilan tinggi 
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seperti halnya makelaar. Selama ini praktik property brokerage 

telah diterima sebagai hukum oleh masyarakat.
26

 

Dilihat dari sudut bidang kajiannya, dogmatika hukum 

adalah ilmu hukum yang bertalian dengan praktik hukum.
27

 Akan 

tetapi, tidak berarti dogmatika hukum tidak menghasilkan 

perkembangan hukum. Bahan dari praktik-praktik yang telah 

diterima oleh masyarakat bukan tidak mungkin lahir teori atau 

prinsip hukum yang baru. Sebagai contoh dapat dikemukakan 

bahwa di negara yang belum memiliki Undang-Undang Transfer 

Dana bukan tidak mungkin suatu bank melakukan kekeliruan 

memasukan dana pada rekening orang lain bahkan mungkin 

dalam jumlah yang besar. Si penerima dana yang bukan haknya 

itu mungkin saja jarang memeriksa rekeningnya, tetapi tiba-tiba 

ia mendapat telepon dari bank tersebut yang menyatakan terjadi 

kekeliruan memasukan dana sehingga dana masuk 

kerekeningnya, dan oleh karena itulah bank minta maaf untuk 

menarik kembali rekeningnya itu namun harus dengan 

persetujuannya. Akan tetapi , si penerima dana bersikukuh bahwa 

dana yang masuk tidak dapat kembali. Sudah barang tentu hal 

demikian terjadi sengketa. Si penerima dana nyasar memang 

tidak dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap undang-

undang karena belum ada ketentuan undang-undang yang 

mengaturnya di daerah itu. Begitu juga hukum kebiasaan juga 

tidak mengaturnya. Namun dogmatika hukum tidak berhenti 

sampai disitu saja; hakim yang mengadili perkara itu seharusnya 

mengacu kepada prinsip hukum unjust enrichment yang telah 

dilakukan oleh penerimaan dana nyasar itu. Dalam hal inilah 
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dogmatika hukum yang bertalian dengan praktik hukum dapat 

mengembangkan keilmuan hukum secara teoretis.  

Menurut Meuwissen seperti dikutip van Dijk,
28

 karakteristik 

dogmatika hukum, pertama bersifat deskriptif-analitis. Dalam hal 

ini yang harus dilakukan adalah memberikan deskripsi dan 

analisis terhadap isi dan struktur hukum yang berlaku. 

Selanjutnya diserap makna dari berbagai pengertian yang ada 

dalam struktur hukum yang berlaku tersebut yang saling 

berhubungan antara pengertian yang satu dan pengertian lainnya. 

Pengertian-pengertian itu lalu dianalisis dan ditelaah apakah 

pengertian-pengertian itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang mendasari pengertian-pengertian itu. 

Karakter dogmatika hukum kedua adalah sistematis. Dalam 

hal ini dilakukan sistematisasi gejala-gejala hukum yang telah 

dideskripsikan dan telah dianalisis. Caranya adalah mencari asas-

asas yang melandasi gejala-gejala hukum itu. Bukan tidak 

mungkin beberapa gejala hukum beranjak dari asas yang sama. 

Bahkan bukan tidak mungkin juga terdapat hukum baru yang 

timbul dari praktik sebelumnya tidak dikenal tetapi beranjak dari 

asas yang sama dengan melandasi ketentuan hukum yang 

berlaku; terhadap hal ini dapat diajukan contoh yang telah 

dikemukakan, yaitu property brokerage di Indonesia yang 

esensinya adalah pedagang perantara yang merupakan gejala 

hukum yang ada di mana-mana dan sudah barang tentu beranjak 

dari asas yang sama dengan melandasi dengan ketentuan 

mengenai makelar. Oleh karena itulah, tidak salah kalau 

Meuwissen mengemukakan bahwa pada dasarnya, asas-asas itu 
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merupakan rujukan untuk melakukan sistematisasi terhadap 

gejala-gejala yang ada.
29

 

Selanjutnya ketiga, dogmatika hukum bersifat hermeneutis. 

Mengenai masalah ini, Meuwissen mengemukakan perlunya 

interprestasi terhadap hukum yang berlaku. Dengan demikian 

deskripsi, melakukan analisis, dan sistematisasi terhadap hukum 

yang berlaku timbullah asumsi bahwa sebenarnya pengertian 

hukum tersebut sejak semula telah ditetapkan. Kegiatan 

interprestasi ini dilakukan dalam rangka mendapatkan pengertian 

yang lebih jelas atau lebih dalam.
30

 

Karakter keempat dogmatika hukum adalah normatif. Dalam 

hal ini dilakukan penilaian terhadap hukum yang berlaku. Oleh 

karena itulah, Meuwissen secara tegas menyatakan bahawa 

dogmatika hukum tidak bebas nilai. Dogmatika hukum 

mempunyai kaitan dengan cita hukum (rechtsidee), yang 

merupakan alasan sesungguhnya tujuan hukum. Dogmatika 

hukum atau menurut Meuwissen ilmu hukum dogmatis 

(dogmatische rechtswetenschap) membantu memberikan 

pertimbangan dan putusan dalam merealisasi tujuan hukum, yaitu 

keadilan (rechtsvaardigheid) dan kebebasan (vrijheid). 

Pandangan yang bersifat memberikan penilaian tersebut 

merupakan dasar dari kegiatan dogmatika hukum. Penilaian-

penilaian atas hukum yang berlaku dapat dijumpai pada buku 

pegangan. Begitu pula anotasi terhadap putusan hakim akan 

membuat hukum lebih jelas. Apabila ditelaah lebih lanjut, tidak 

boleh tidak akan dilacak apakah hukum yang berlaku atau 

putusan-putusan hakim itu sesuai dengan cita hukum yang 

merupakan dasar dari semua hukum. 
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Ciri keliman dogmatika hukum bersifat praktis. Ciri khas 

tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter normatif dogmatika 

hukum. Antara teori dan praktik harus dijembati oleh dogmatika 

hukum. pada akhir dogmatika memang harus berhadapan dengan 

praktik. Dalam hal inilah hukum dideskripsikan, dianalisis, 

disistematisasi, dan ditafsirkan untuk diterapkan.
31

 

Mengenai ruang lingkup teori hukum, perlu dikemukan 

kembali pandangan Jan Gijssels dan Mark van Hoecke. Di dalam 

Wat is Rechtsteorie, kedua sarjana dari Antwerpen Belgia itu 

menyatakan bahawa perkembangan teori hukum tidak dapat 

dilepaskan dari perkembangan ilmu hukum pada umumnya, 

terutama sejak abad XIX. Pada saat itu terdapat kebutuhan akan 

suatu displin hukum yang ilmiah yang berada di antara filsafat 

hukum yang abstrak dan dogmatik hukum yang terlalu teknis. 

Sampai abad XIX perkembangan ilmu hukum berupa 

perkembangan dogmatika dan filsafat hukum. kedua bagian ilmu 

hukum itu digunakan untuk keperluan praktik baik untuk 

penyusunan aturan hukum maupun untuk peradilan.
 32

 Dengan 

dikembangannya legal positivism oleh John Austin (1790-1859), 

timbul pemikiran untuk mencari pemikiran teoretis tentang 

hukum. Setiap praktiksi hukum selalu mencari jalan keluar dalam 

menanganni kasus yang dihadapainya. Jalan keluar itu harus 

bersifat lebih abstrak dari ketentuan-ketentuan yang dihadapinya, 

tetapi lebih konkret dari suatu bersifat filosofis. Harapan 

semacam itu ditumpakan ke universitas yang dalam hal in 

fakultas hukum. dunia akademis diminta untuk dapat memenuhi 

kebutuhan ini. Jan Gijssels dan Mark van Hoecke menginginkan 
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jawaban-jawaban sistematis dan akademis untuk menerapkan 

masalah-masalah konkret.
33

 

Dengan demikian mengacu kepada kebutuhan akan teori 

hukum, teori hukum dibutuhkan dalam menjembati antara 

dogmatika hukum dan filsafat hukum. mengingat bahwa ilmu 

hukum merupakan ilmu terapan, teori hukum pun juga 

dibutuhkan dalam rangka praktik hukum dan dalam rangka 

kegiatan akademis, yaitu menghasilkan teori baru dan bahkan 

prinsip hukum. Oleh karena itulah, tugas teori hukum adalah: 

pertama, memberikan landasan teoretis baik dalam pembuatan 

hukum maupun dalam penerapan hukum; dan kedua, 

mengemukakan metode yang tepat dalam penerapan hukum. 

Adapun pengembangan teori bukan hanya teori belaka, 

melainkan teori yang dapat diterapkan.
34

 

Peter Mahmud Marzuki mengemukkan yang dipelajari 

didalam filsafat hukum adalah gagasan dasar dan prinsip-prinsip 

hukum yang merupakan pancaran dari moral. Kedua hal tersebut 

diperlukan dalam; (1) membangun argumentasi oleh para pihak 

yang mengadakan hubungan hukum atau bersengketa; (2) dasar 

pemikiran pengambilan keputusan oleh penyelenggara negara, 

yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial; (3) landasan membangun 

konsep hukum.
35

 Yang pertama dan kedua bersifat praktis dan 

merupakan kebutuhan sehari-hari. Adapun yang ketiga dan 

keempat lebih mengarah kepada pembangunan hukum. Namun 

demikian, tidak berarti bahwa untuk yang ketiga dan keempat itu 

tidak bertalian dengan aktivitas sehari-hari; sebaiknya, para pihak 

yang sedang beradu argumentasi bukan tidak mungkin 

membangun konsep baru dengan merujuk kepada pemikiran 
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filosofis. Begitu juga penyusunan naskah akademis atau hakim, 

dengan merujuk kepada pemikiran filosofis, bukan tidak 

mungkin menemukan prinsip hukum yang baru. 

Berkaitan dengan dengan ruang lingkup ilmu hukum, Zainal 

Asikin mengemukakan bahwa disiplin ilmu hukum mencakup :
36

 

 

1. Ilmu-Ilmu Hukum 

Ilmu hukum sebagai kumpulan dari berbagai cabang ilmu 

pegetahuan antara lain meliputi : 

a. Ilmu tentang kaidah atau normwissenchaft atau 

sollenwissenchaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum 

sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah. Ilmu tentang 

kaidah sebagi bagian dari ilmu hukum yang meletakan 

standar atau pedoman tentang bagaimana seharusnya 

manusia bersikap tindak atau berperilaku. Ruang lingkup 

ilmu tentang kaidah ini meliputi pembahasan tentang 

proses terjadinya kaidah, macam atau jenis kaidah, 

perumusan kaidah hukum, tugas dan tujuan kaidah 

hukum, dan pemberlakuan kaidah hukum.
37

 

b. Ilmu pengertian atau begrijpenwissenschaft, yaitu ilmu 

tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum 

seperti subyek hukum, peristiwa hukum, objek hukum, 

hak dan kewajiban, dan lain-lain.
38
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c. Ilmu tentang kenyataan atau tatsachenwissenchaft atau 

seinwissenchaft yang menyoroti hukum sebagai sikap 

tindak atau perilaku yang antara lain mencakup :
39

 

1) Sosiologi Hukum yakni suatu cabang ilmu 

pengetahuan yang secara emperis dan analistis 

mempelajari hubungan timbal balik antara hukum 

sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. 

2) Antropologi Hukum, yakni suatu cabang ilmu 

pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa 

dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana, 

maupun masyarakat-masyarakat yang sedang 

mengalami proses modernisasi. 

3) Psikologi Hukum yakni suatu cabang ilmu 

pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu 

perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. 

4) Perbandingan Hukum yakni merupakan cabang ilmu 

pengetahuan yang memperbandingkan sistem-sistem 

hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa 

masyarakat. 

5) Sejarah Hukum yang mempelajari perkembangan dan 

asal usul sistem hukum suatu masyarakat tertentu.  

 

2. Politik Hukum  

Politik hukum merupakan bagian dari disiplin hukum adalah 

mencakup kegiatan-kegiatan nilai-nilai dan menerapkan 

nilai-nilai. 

3. Fisafat Hukum   

Filsafat Hukum merupakan bagian dari disiplin hukum 

adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, yang 
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mencakup juga penyerasian nilai-nilai, misalnya 

penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman, antara 

kebendaan dengan keahlakan, dan antara kelanggengan atau 

konsevatisme dengan pembaharuan.  

 

Dalam perkembangannya menurut Arief Sidharta 

sebagaimana dikutip Zainal Asikin ilmu Hukum mengalami 

kemajuan yang demikian pesat sehingga para pakar membagi 

disiplin hukum itu menjadi beberapa golongan yaitu :
 40

 

1. Disimpilin hukum mempelajari hukum sebagai objeknya 

dengan pendekatan internal hukum. 

2. Disiplin Nonhukum mempelajari hukum melalui pendekatan 

eksternal seperti Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, 

Antroplogi Hukum, Psikologi Hukum, Perbandingan 

Hukum.  

 

D. Sejarah Timbulnya Studi Ilmu Hukum 

Timbulnya Ilmu Hukum tidak dapat dipisahkan dari tradisi 

peradaban Barat. Berbeda dengan peradaban Timur seperti 

Tiongkok, India, Jepang, dan Afrika yang tidak menempatkan 

hukum sebagai faktor sentral, dalam peradaban Barat hukum 

dipandang sebagai prinsip sentral kehidupan.
41

 

Peradaban Barat bersumber kepada peradaban Yunani. Pada 

tahap-tahap yang menentukan dalam sejarah Yunani, Negara 

teritorial merupakan suatu organsiasi politik yang sangat penting, 

Negara dipandang lebih penting dari semua organsiasi yang 
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dibuat oleh manusia. Oleh orang Yunani, dunia dapat 

diterangkan melalui hukum alam.
42

  

Menurut Surya Prakash Sinha, terdapat empat tahap 

perkembangan pemikiran masyarakat Yunani, yakni pikiran 

herois, pikiran visioner, pikiran teoretis, dan pikiran rasional. 

Pikiran herois mendasarkan pemikiran pada pengalaman-

pengalaman kontrit secara fisik dan memperkayanya dengan 

fantasi dan mitos-mitos seperti yang terdapat pada karya 

Homerus. Pikiran visioner terjadi seiring dengan pembentukan 

polis, yaitu dengan mencari sesuatu yang dapat membuat tertib 

melalui penggabungan antara dunia gagasan dan dunia indera. 

Hal ini terungkap melalui puisi dan drama seperti misalnya yang 

ditulis oleh Pindar, Aeschylus, dan Sophocles. Pikiran teoretis 

didorong oleh timbulnya Athena sebagai metropolis. Pikiran 

teoretis menggunakan kekuatan analitis untuk melihat sesuatu di 

bawah permukaan. Pikiran rasional merujuk kepada tertib akal 

sebgaimana yang dikemukakan Plato (429-348 M) dan 

Aristolteles (384-322 SM). Didalam pikiran rasional 

dikonsepkan adanya logos, yaitu instrument untuk mendapatkan 

keniscayaan dan keadilan dengan cara memikirkan dan 

mendiskusikan isu yang ada, arête yaitu nilai manusia sebagai 

mahluk berpikir, dan mentron yaitu konsep ukuran dan proporsi 

untuk menghindari hubis atau sesuatu yang melampaui batas.
43

 

Dengan ketiga hal tersebut, manusia memiliki kemampuan 

untuk berpikir, kebebasan memilih, dan kemampuan untuk 

membuat putusan. Ia hidup untuk dirinya sendiri dan bukan 

untuk orang lain atau kekuatan supranatural. Di sinilah mulai 
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timbul individualisme. Konsekuensi politis dari individualisme 

adalah adanya independensi Negara yang warganya memiliki 

hak-hak secara hukum dan politik yang tertuang didalam the rule 

of law. Hukum, dengan demikian menyediakan sarana bagi 

pelaksanaan hak-hak tersebut. Oleh karena itu hukum menjadi 

prinsip sentral dalam organisasi sosial.
44

  

Dominasi Athena ternyata kemudian dipatahkan oleh Sparta 

pada 404 SM. Selanjutnya Makedonia menaklukan Sparta tahun 

338 SM. Penaklukan oleh Makedonia ini telah melenyapkan 

kedaulatan polis lokal. Raja-raja Makedonia menaut Hellenisme. 

Namun pada tahun 146 SM Yunani dan Makedonia jatuh ke 

tangan Kerajaan Romawi. Pada masa pemerintahan Romawi ini 

Hellenisme tersebar ke Italia. Meskipun bahasa Latin merupakan 

bahasa yang berlaku, para intelektual diantaranya Cicero (106-43 

SM), masih menganut filsafat Yunani. Menurut Cicero 

pemerintah berasal dari perjanjian sukarela di antara warga 

Negara dan hukum harus merupakan prinsip pemerintahan 

tertinggi. Gagasan ini menghasilkan timbulnya hukum 

Romawi.
45

  

Sekitar tahun 534 M Kaisar Romawi Iustinianus melakukan 

kodifikasi Hukum Romawi yang disebut Corpus Iuris Civilis 

yang menjadi acuan hukum Barat. Hukum Romawi yang 

dikodifikasi oleh Kaisar Iustianus di Konstantinopel merupakan 

suatu hukum yang sangat berkembang yang berbeda dengan 

hukum Rakyat Germania. Sekalipun pada saat terakhir kerajaan 

Romawi ditaklukan dan didominasi oleh peradaban suku-suku 

priminitip seperti Suku Franka, Vandal, Saksa, dan Goth, tetapi 

kekaisaran Romawi tetap berjaya dengan sebutan Byzantium dan 
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mengubah nama ibukota menjadi Konstantinopel. Kaisar 

Konstantin inilah yang menetapkan agama Kristen sebagai 

agama Negara. Selanjutnya Kaisar Theodosius melarang agama 

lain selain Kristen.
46

  

Kekaisaran Romawi Timur ini juga meliputi Italia Selatan, 

beberapa aturan dan konsep hukum yang dikembangkan di 

Romawi Timur kadang-kadang muncul dalam penetapan-

penetapan penguasa di bagian Barat maupun tertuang didalam 

kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang menghuni daerah yang 

saat itu disebut Perancis dan Itialia Utara. Begitu pula pada masa 

berkuasanya dinasti Carolingus (751 M) dan sesudahnya 

berkuasa di Perancis, prinsip-prinsip Hukum Romawi juga 

digalakan.
47

 

Hukum Romawi merupakan suatu sistem hukum yang 

merefleksikan suatu peradaban yang tinggi. Oleh karena itu dapat 

dipahami kalau Hukum Romawi itu kemudian menjadi objek 

studi hukum secara sistematis pertama kali. Para Yuris percaya 

bahwa peradaban Romawi tetap ada baik di Timur maupun 

Barat. Lebih dari itu mereka percaya bahwa prinsip-prinsip itu 

bersifat permanen dan universal. Mereka memandang hukum 

Iustinianus bukan hukum sebagai hukum yang berlaku hanya di 

Byzantium melainkan sebagai hukum yang berlaku sepanjang 

waktu dan di semua tempat. Sebagai contoh apa yang ditulis 

didalam kompilasi Iustinianus tentang kepemilikan tanah tidak 

ada sangkut pautnya dengan pengaturan hak milik peodal yang 

berlaku pada tahun 1100 M di Tuscania dan Normandia. 

Di samping diketamukannya karya Iustinianus sekitar tahun 

1080 M, terdapat dua unsur lagi yang perlu dalam studi Ilmu 
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Hukum secara sistematis pertama kali. Pertama adalah 

penggunaan metode analisis dan sintesis yang diterapkan kepada 

naskah-naskah hukum. Metode ini pada saat ini biasanya disebut 

sebagai Metode Skolastik. Kedua, adanya pengajaran di 

Universitas yang menggunakan metode itu. Kedua unsur ini 

merupakan akar dalam studi ilmu hukum.
48

  

Naskah Iustinianus terdiri dari empat bagian, yaitu pertama 

Caudex, yaitu aturan-aturan dan putusan-putusan yang dibuat 

oleh para kaisar sebelum Iustinianus. Kedua, Novellce, yaitu 

aturan-aturan hukum yang diundangkan oleh Kaisar Iustinianus 

sendiri; Ketiga, Instituti, suatu buku ajar kecil yang dimaksudkan 

untuk pengantar bagi mereka yang baru belajar hukum; dan 

Digesta, yang merupakan sekumpulan besar pendapat para yuris 

Romawi mengenai ribuan proposisi hukum yang berkaitan 

dengan bukan saja hanya hak, testamen, kontrak, perbuatan 

melanggar hukum, dan cabang-cabang hukum dalam ruang 

lingkup yang saat itu disebut sebagai hukum perdata, tetapi juga 

berkaitan dengan hukum pidana, hukum tata Negara, dan cabang-

cabang hukum yang mengatur warga Negara Romawi. Oleh 

karena dapat dipahami bahwa dari keempat naskah tersebut yang 

paling dipentingkan adalah Naskah Digesta yang sering disebut 

Pandectae. Digesta bersama-sama dengan Caudex, Novellce, 

dan Instituti disebut sebagai Corpus Iuris Civilis.
49

 

Proporsi hukum yang sering tertuang didalam Digesta 

berupa asas-asas hukum yang ditarik untuk suatu putusan dalam 

kasus yang sebenarnya. Di samping itu juga berisi Edicti dari 

prcetoris mengenai bagaimana mereka menyelesaikan masalah 

sebenarnya. Edicti merupakan plural dari edictum yang artinya 
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sama dengan dekret yaitu perintah atau larangan yang 

dikeluarkan prcetor. Prcetor didalam hukum Romawi adalah 

pejabat pemerintah Kota Roma yang mempunyai kedudukan 

sebagai magistrate kepala dan memeliki kewenangan yang 

luas.
50

  

Pada perkembangan selanjutnya kompilasi Corpus Iuris 

Civilis sebagai karya Iustinianus dapat diterima masyarakat 

Eropa Barat, mengingat hukum Romawi Klasik tidak asing bagi 

masyarakat Eropa Barat, sehingga sesuai dengan Volksgeist 

masyarakat Eropa. Namun demikian juga tidak bisa diabaikan 

para glassator dan commentator yang mengolah karya itu untuk 

disesuaikan dengan situasi yang ada pada saat itu.  

Tugas glassator yang utama adalah mempelajari Corpus 

Iuris Civilis. Para glassator adalah para dosen di Fakultas 

Hukum Universitas Bologna. Krikulum fakultas Hukum abad XII 

terutama adalah mempelajari Digesta. Dosen membaca dan 

mengoreksi bahasa teks yang ditulis tangan dan para mahasiswa 

menyimak salainan naskah dengan sesekali membetulkan jika 

memang membuat kesalahan. Pada abad XIII glassator 

digantikan oleh commentator yang bekerja atas dasar-dasar yang 

diletakan oleh para glassator. Mereka selangkah lebih maju 

dengan melakukan glossir bukan terhadap setipa teks satu per 

satu, dan mempersiapkan komentar yang sistematis terhadap 

masalah-masalah hukum. Mereka tidak mengabaikan hukum 

yang ada tetapi membuat sintesis dengan hukum yang ada 

tersebut dan dengan demikian memberikan sumbangan dalam 

mengantarkan mempraktikan hukum yang tertuang didalam 

Corpus Iurus Civilis.
51
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Glossa yaitu hasil kegiatan glossir para dosen, didiktekan 

dan disalin oleh para mahasiswa. Glossa terdiri dari beberapa 

jenis antara lain Notabila yaitu ringkasan isi naskah yang 

diglossir; kemudian Brocardica yang merupakan pernyataan 

mengnai prinsip hukum yang bersifat umum didasarkan pada 

bagian teks yang dilossir. Di samping itu para dosen akan 

melakukan anotasi terhadap teks itu melalui klasifikasi yang 

disebut Distinctiones. Caranya adalah mereka mulai dengan 

suatu terminologi atau konsep yang bersifat luas dan 

membaginya menjadi berbagai bagian yang selanjutnya dibagi 

lagi menjadi beberapa subbagian sampai ke hal-hal yang 

mendetail. Akhirnya, disamping membuat distinctiones, para 

dosen tersebut juga mengajukan qucestiones dengan menguji 

doktrin yang luas itu untuk diterapkan kepada masyalah tertentu. 

Glossa memiliki kekuatan hukum yang sama dengan naskah 

yang diglossir. 
52

 

Dengan berjalannya waktu, kurikulum di Universitas 

Bologna, Paris. Oxford, dan Universitas-Universitas di Eropa 

diperluas bukan hanya yang terdapat pada Corpus Iuris Civili, 

tetapi juga meliputi hukum Kanonik yang ditetapkan oleh Paus 

dan Dewan Gereja Katolik, dan sistem hukum sekuler yang 

dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan di Eropa yang baiasanya 

dibuat atas bimbingan para Yuris lulusan Universitas Bologna.
53

 

Dari sejarah perkembangan tersebut ilmu hukum dapat 

dikemukakan tiga hal. Pertama, ilmu hukum lahir sebagai suatu 

ilmu terapan. Kedua, ilmu hukum mempelajari aturan-aturan 

yang diterapkan oleh penguasa, putusan-putusan yang diambil 

dari sengketa yang timbul, dan doktrin-doktrin yang 
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dikembangkan oleh ahli hukum. Ketiga, metode yang digunakan 

didalam ilmu hukum adalah penalaran. Dengan penalaran 

dilakukan analisis dan sintesis. Cara menggunakan metode 

demikian dengan cara dialectica. 

 

E. Kedudukan Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) 

Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) pertama kali 

dipergunakan oleh Perguruan Tinggi Gadjah Mada di 

Yogyakarta yang didirikan pada tahun 1946. Istilah Pengantar 

Ilmu Hukum merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda 

“Inleiding tot de Rechtswetenschap” yang digunakan sejak tahun 

1924 oleh Rechts Hoge School di Jakarta. Inleiding tot de 

Rechtswetenschap juga dipakai di Perguruan Tinggi di Belanda 

sejak tahun 1920 ketika istilah tersebut dimasukan dalam Hooger 

Onderwijswet (UU PT) untuk menggantikan istilah 

Encyclopaedie der Rechtswetenschap. Istilah tersebut diambil 

dari bahasa Jerman Einfuhrung in die Rechtswissenschaft yang 

dipakai sejak ahlir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. 
54

 

Secara terminologi Pengantar Ilmu Hukum terdiri dari tiga 

kata, yakni Pengantar, Ilmu, Hukum. Pengantar memiliki maksud 

untuk menghantarkan. Sementara menghantarkan mengandung 

pengertian memperkenalkan (introduction). Memperkenalan 

adalah menjelaskan tentang pokok-pokok atau prinsip-prinsip 

dari suatu keadaan tertentu atau menampilkan hal-hal yang 

menjadi sendi-sendi dasar saja. Sementara istilah ilmu yang 

didalam kepustakaan Indonesia sering dicampuradukan dengan 

istilah pengetahuan, sehingga dikenal dengan ilmu pengetahuan. 

Padahal ilmu (science) dan pengetahuan (knowledge) masing-

masing mengacu pada realitas sendiri-sendiri. Pada prinsipnya 
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pengetahuan adalah suatu hasil dari proses tindakan manusia 

dengan melibatkan seluruh keyakinan, yang berupa kesadaran 

dalam menghadapi obyek yang ingin dikenal. Dengan kata lain 

pengetahuan merupakan hasil dari proses mengenal, karena 

adanya hubungan antara subyek yang sadar dengan obyek yang 

ingin dikenali, atau kesan yang terdapat dalam pikiran yang 

merupakan hasil tangkapan dari panca indra. Sedangkan ilmu 

dapat diterjemahkan sebagai segala sesuatu yang diperoleh dari 

pengetahuan yang disusun dengan metode tertentu (metode 

ilmiah). 
55

  

Sedangkan dapat hukum sebagaimana digambarkan Purnadi 

Pubacaraka dan Soerjono Soekanto diartikan masyarakat 

berbagai pengertian antara lain :
56

 

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang 

tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran; 

2. Hukum sebagai disiplin, yaitu system ajaran tentang 

kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi; 

3. Hukum sebagai kaidah yaitu pedoman atau patokan sikap 

tindak/perlakuan yang pantas atau diharapkan; 

4. Hukum sebagai tata hukum yakni sebagai struktur dan 

proses perangkat kaidah hukum yang berlaku pada suatu 

waktu di tempat tertentu dan berbentuk tertulis.  

 

Berbagai pengertian lainnya digambarkan Purnadi 

Purbacarakan dan Soerjono Soekanto yang menunjukan bahwa 

hukum jika didefinisi berdasarkan berbagai pandangan 

masyarakat akan sangat banyak ragamnya pengertian.  
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Muhamad Erwin dan H. Firman Freaddy Busroh, 

selanjutnya menyebutkan bahwa istilah ilmu hukum dapat 

diterjemahkan sebagai bagian dari disiplin hukum (sistem ajaran 

hukum) yang membahas tentang seluk beluk dari hukum, 

misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, 

pembagian, sumber-sumber, pekembangan, fungsi, dan 

kedudukan hukum didalam masyarakat.
57

 

Sedangkan Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa ilmu 

hukum mencakup dan membahasa segala hal yang berhubungan 

dengan hukum. Hal-hal yang dipelajari dalam Ilmu Hukum 

yakni: 

1. Mempelajari asas-asas hukum yang pokok. 

2. Mempelajari sistem formal hukum. 

3. Mempelajari konsepi-konsepsi hukum dan arri 

fungsionalnya dalam masyarakat. 

4. Mempelajari kepentingan sosial sosial apa saja yang 

dilindungi oleh hukum. 

5. Ingin mengetahui apa sesungguhnya hukum itu, darimana 

dia datang/muncul, apa yang dilakukannya dan dengan 

cara/sarana apa ia melakukannya. 

6. Mempelajari apakah keadilan itu dan bagaimana ia 

diwujudkan dalam hukum. 

7. Mempelajari tentang perkembangan hukum, apakah hukum 

itu sejak dahulu sama dengan hukum yang kita kenal 

sekarang, bagaimanakah sesungguhnya hukum itu berubah 

dari masa ke masa. 

8. Mempelajari pemikiran hukum sepanjang masa. 

9. Mempelajari bagiaman kedudukan hukum itu sesungguhnya 

dalam masyarakat, bagaimana hubungan perkaitan antara 
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hukum dengan subsistem lain dalam masyarakat, seperti 

politik, ekonomi, dan sebagainya. 

10. Abila memang hukum itu disebut sebagai ilmu, bagaimana 

sifat-sifat atau karakternya. 
58

 

 

Achmad Sanusi, menyebutkan pada hakekatnya mata kuliah 

Pengantar Ilmu Hukum sering disingkat PIH mata kuliah dasar, 

suatu basis-leervak. PIH mengantar atau menunjuk jalan ke arah 

cabang-cabang ilmu hukum lain atau lapangan hukum lain. 

Secara formil juga memberikan suatu pandangan umum secara 

ringkas, tetapi sistematis mengenai ilmu pengetahuan hukum, 

kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain, lebih 

lanjut tentang pengertian-pengertian dasar, asas, serta 

penggolongan cabang-cabang hukum. 

Hal yang sama dikemukakan Zainal Asikin, PIH adalah 

mata kuliah dasar yang mengantarkan, yakni menunjuk kearah 

cabang-cabang ilmu hukum (rechtsvakken). Secara formal PIH 

memberikan suatu pandangan umum secara ringkas mengenai 

seluruh ilmu pengetahuan hukum, mengenai kedudukan ilmu 

hukum di samping ilmu-ilmu yang lain.
59

 

Dari pengertian dan istilah dan hakikat ilmu hukum di atas, 

dapat disimpulkan bahwa mata kuliah PIH adalah pengetahuan 

ringkas dan sistemaris tentang ilmu hukum secara keseluruhan 

untuk mengantar menuju pemahaman cabang-cabang hukum 

lainnya, seperti ilmu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata 

Negara, hukum internasional, dan sebagainya. Dengan demikian 

objek PIH adalah hukum itu sendiri dalam arti yang luas. Bukan 

hanya peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga 
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hukum dalam fenomena kehidupan manusia secara universal, 

baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. PIH menganalisis dan 

membicarakan tentang halikay da nasal usul (sumber-sumber) 

hukum, asas-asas hukum, system hukum, teori-teori hukum, 

sejarah perkembangan hukum, dan hubungan-hubungan antara 

hukum dan kekuasaan.
60

 

 
 

Gambar : Kedudukan dan Fungsi PIH dalam  

Ilmu Hukum dan Ilmu-Ilmu Lainnya 

Sumber : Soedjono Dirdjosisworo, 2014, hlm. 2 

 

Nampak bahwa Pengantar Ilmu Hukum (PIH), merupakan 

mata kuliah yang mengantarkan para mahasiswa dan para 

peminat ilmu hukum membuka pintu gerbang ilmu hukum untuk 

mempelajari cabang cabang ilmu hukum lainnya yang lebih 

mendalam. 

  

  

                                                     
60 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonsia, Bogor, 2015, hlm. 2. 



 

 

A. Pengertian dan Proses Terbentuknya Kaidah Sosial 

Kapan tepatnya kaidah hukum mulai ada tidak dapat 

diketahui. Cicero mengatakan "ubi societas ibi ius"yang 

diterjemahakan “dimana ada masyarakat di situ ada hukum”.
 61

 

Hal ini berarti hukum ada sejak masyarakat ada, atau hukum ada 

karena ada masyarakat, hukum berkembang bersama-sama 

masyarakat.  

Hidup bermasyarakat merupakan modus survival bagi 

makhluk manusia, artinya hanya dengan hidup bermasyarakat 

manusia dapat melangsungkan hidupnya. Hal ini berarti manusia 

tidak mungkin hidup secara atomistis dan soliter. Tidak dapat 

disangkal bahwa secara kodrati manusia memang makhluk 

bermasyarakat.
62

 Manusia sebagai individu cenderung untuk 

berkumpul dengan individu-individu lainnya dan membentuk 

kelompok manusia yang hidup bersama yang disebut masyarakat. 

Karena kecenderungan berkelompok inilah Aristoteles 

menamakan manusia disebut mahluk sosial (Zoon Politikon).
63
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Dengan demikian masyarakat adalah suatu kumpulan 

manusia yang hidup bersama dengan tujuan bersama. Dasar 

hidup bersama yang menjadi ikatan bagi masyarakat itu dapat 

berupa tempat tinggal, seperti kampung, desa atau nagari, jadi 

bersifat teritorial; atau berupa pertalian darah atau keturunan 

seperti suku, marga. Dapat pula kombinasi keduanya, yang 

terjadi apabila orang sekampung melalui perkawinan menjadi 

pertalian keluarga.
64

  

Kemampuan manusia untuk berbicara ini telah menjadi alat 

perekat bagi kehidupan bermasyarakat. Dengan kemampuan 

berbicara bisa dibangun komunikasi antara sesama manusia 

dalam lingkungannya. Melalui komunikasi semacam inilah 

manusia dapat mengekspresikan perasaannya kepada sesamanya 

dan hal ini juga makin mempererat pola hidup bersama. Oleh 

karena itu, kebutuhan manusia bukan hanya sekadar kebutuhan 

fisik semata-mata, melainkan juga kebutuhan pengakuan akan 

keberadaannya (eksistensi). Kebutuhan akan pengakuan terhadap 

keberadaannya disebut sebagai aspek eksistensial. 

Dengan demikian, dalam hidup bermasyarakat manusia 

terdapat dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek eksistensial. 

Aspek fisik merunut kepada hakikat manusia sebagai makhluk 

yang secara ragawi benar-benar hidup. Adapun aspek eksistensial 

berkaitan dengan keberadaannya yang berbeda dengan makhluk 

hidup lainnya. Sebagai makhluk hidup secara fisik, untuk 

mempertahankan kehidupannya manusia butuh makan, minum, 

melindungi diri dari kejamnya alam dengan membuat senjata, 

dan prokreasi. Akan tetapi untuk mempertahankan eksistensinya, 

manusia bukan hanya membutuhkan sarana-sarana fisik 

semacam itu. Jika untuk melangsungkan keturunan, manusia 
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membutuhkan aktivitas seksual, untuk mempertahankan 

eksistensinya, manusia membutuhkan cinta kasih melalui 

perkawinan. 

Keamanan secara fisik dan keamanan secara eksistensial 

merupakan dua hal yang berbeda. Pada keamanan secara fisik 

ada gangguan yang berupa kelaparan, penyakit, pembunuhan, 

dan kekerasan. Pada keamanan eksistensial, terdapat gangguan 

yang berupa rasa takut, diasingkan, dan dicemooh. Oleh karena 

itulah, dalam mengatasi gangguan itu pun berbeda. Dalam 

mengatasi gangguan terhadap keamanan secara fisik, dibutuhkan 

makan, obat-obatan, dan tubuh yang kuat untuk dapat bertahan 

menghadapi lawan. Jika semua ini dapat diatasi oleh setiap 

individu, secara fisik individu tersebut akan dapat 

melangsungkan hidupnya. Akan tetapi, mungkinkah manusia 

secara atuomatis dapat melangsungkan hidupnya sebagai 

manusia ? Tidak mungkin. Studi antropologis yang dilakukan 

oleh Richard D. Schwartz dan E. A. Hoebel
65

 menunjukkan 

bahwa manusia selalu hidup berkelompok atau hidup 

bermasyarakat. Hal ini berarti bahwa manusia tidak pernah hidup 

secara soliter atau atomistis seperti yang diduga oleh teori-teori 

spekulatif. Lebih lanjut studi itu juga menunjukkan bahwa 

didalam hidup berkelompok diperlukan aturan tingkah laku.  

Mengingat kodratnya sebagai makhluk sosial, untuk dapat 

melangsungkan hidupnya dan eksistensinya sebagai manusia, 

manusia mengembangkan sarana yang bersifat imateril yang 

dapat menjadi perekat dalam hidup bermasyarakat. Sarana itu 

terpancar dari dalam diri manusia itu sendiri, yaitu cinta kasih, 

sikap kebersamaam atau apa pun namanya yang menunjuk 

kepada adanya agregasi yang bersifat asosiatif-kooperatif, dan 
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keinginan untuk tetap dapat melangsungkan kehidupan 

bermasyarakat. Bahkan cinta kasih dan sikap kebersamaan itulah 

yang merupakan landasan kehidupan masyarakat manusia. Hal 

ini berarti aspek eksistensial mengatasi aspek fisik. Rasa cinta 

kasih dan sikap kebersamaan yang ada di dalam diri setiap 

manusia inilah yang menggerakkan akal pikiran manusia untuk 

menciptakan pranata-pranata dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dengan kata lain manusia harus memerankan dirinya 

sebagai makhluk sosial (zoon politicoon) untuk senatiasa 

berinteraksi satu sama lain. Namun dalam pergaulannya selain 

adanya kebersamaan juga terdapat konflik-konflik yang berawal 

dari perbedaan pandangan tentang bagaimana seharusnya dan 

tidak seharusnya dalam bertindak untuk memenui kebutuhan 

dasar, maka terdapat kehendak dari antar manusia untuk 

mengantisifasi konflik tersebut dimana antara individu-individu 

tersebut mengadakan perjanjian tentang bagaimana seharusnya 

bertindak dalam suatu pedoman yang disebut kaidah.  

Untuk menggambarkan hubungan individu, masyarakat dan 

kaidah, Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta didalam 

bukunya “Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama 

Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum” menceritakan kisah 

Robinson Cruseo yang ditukil dari novel karangan Daniel Defoe. 

Robinson Crusoe yang berlayar dan terdampar pada sebuah pulau 

yang tidak berpenghuni. Untuk mempertahankan hidupnya ia 

mendirirkan gubuk, bercocok tanam, menangkap, dan beternak 

kambing. Selama ia hidup sendiri tidak ada timbul persoalan 

mengenai hak atau hukum. Ia tidak membutuhkan hukum dan 

bebas melakukan apa saja. Tetapi situasi berubah setelah adanya 

orang lain yang terdampar pada pulau yang sama, Robinson 

menolong orang yang terdampar dan memeliharannya, serta 

memberikan nama orang tersebut. Mulai muncul persoalan 



 

 
pertama tentang siapa yang berhak menentukan pemanfaatan 

segala sesuatu yang ada di lahan tempat mereka hidup dan 

sekitarnya. Namun karena masalah hubungan anta manusia 

masih amat sederhana dan apa yang mereka butuhkan untuk 

hidup tersedia dalam jumlah cukup, kehidupan mereka tanpa 

aturan-aturan perilaku yang dirumuskan secara eksplisit. 

Kehidupan yang tenang dan menyenangkan mulai berubah ketika 

penduduk pulau tersebut bertambah baik kedatangan orang-orang 

yang menghuni puau lain. Hubungan antar manusia di pulau itu 

ulai menjadi semakin majemuk. Karena tidak lagi hidup 

sendirian di pulau itu, Robinson Crusoe dan pendatang-

pendatang baru itu mulai mengatur hubungan antara orang-orang 

yang mendiami pulau itu untuk menentukan batas tanah yang 

didiami mereka masing-masing dan apa yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan dalam pergaulan diantara mereka, termasuk 

hubungan mereka dengan benda dan tanah yang mereka miliki. 

Juga diperlukan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan 

antara manusia yang berdiam di pulau itu, karena kelamin 

mereka berbeda. Timbullah apa yang dinamakan hukum, yaitu 

aturan-aturan hidup yang mengatur hubungan antara manusia 

yang hidup bersama dalam suatu kumpulan manusia atau 

masyarakat. Aturan-aturan itu mengikat mereka karena mereka 

sepakat untuk tunduk atau terikat oleh atuaran-aturan itu.
66

  

Uraian di atas menunjukan bahwa hukum sebagai bagian 

dari kaidah sosial dibutuhkan masyarakat pada setiap 

perkembangan masyarakat. Arnold Toynbee seperti dikutip Peter 

Mahmud Marzuki
67

, sejarawan yang mencoba menjelaskan tahap 

perkembangan masyarakat yakni masyarakat pada masa pra 
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peradaban dan masyarakat pada masa berperadaban. Menurut 

Toynbee masyarakat pra peradaban maupun masyarakat yang 

berperadaban memerlukan pranata-pranata sebagai sarana 

hubungan yang bersifat impersonal tempat masyarakat tersebut 

bereksistensi.
68

 Dengan demikian kaidah-kaidah memang 

merupakan bagian esensial dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dilihat dari segi tujuannya, pranata itu dapat berbentuk 

ritual dan norma. Ritual merupakan pranata yang berkaitan 

dengan hubungan antara masyarakat dengan sesuatu di luar 

dirinya. Adapun norma merupakan pranata yang berkaitan 

dengan hubungan antara individu dalam hidup bermasyarakat. 

Norma berisi perintah dan larangan. Perintah dan larangan yang 

masih bersifat luas itu perlu dituangkan ke dalam aturan-aturan 

hukum yang bersifat konkret. Sebagai contoh, untuk 

mempertahankan kehidupan bermasyarakat, dikembangkan suatu 

norma bahwa setiap individu tidak boleh merugikan individu 

lainnya atau masyarakat. Apakah bentuk perbuatan yang 

dianggap merugikan individu lain atau masyarakat perlu 

dituangkan secara konkret baik secara tertulis atau melalui 

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam hidup bermasyarakat. 

Aturan-aturan tersebut membatasi individu dalam berpola 

tingkah pekerti dalam hidup bermasyarakat. Aturan-aturan 

semacam itu tentu saja telah disepakati oleh masyarakat yang 

bersangkutan. Aturan-aturan itulah yang disebut hukum.
69
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Pentingnya hukum dalam masyarakat, juga dikemukakan B. 

Malinowski seperti dikutip oleh Paton :
70

 

“There must be in all societies a class of rules too practical 

to be backed up by religious sanctions, too burdensome to 

be left to mere good-will, too personally vital to individuals 

to be enforced by any abstract agency. This is the domain of 

legal rules and I venture to foretell that reciprocity, 

systematic incidence, publicity and ambition will be found to 

be the 'main factors in the binding machinery of primitive 

law”. 

 

Melalui studi antropologis yang dibuatnya, Malinowski 

justru menjelaskan bahwa tidak semua kebiasaan mempunyai 

tingkatan yang sama. Beberapa aturan tingkah laku diikuti karena 

memang dipilih untuk diikuti baik karena memang 

menyenangkan atau karena anggota-anggota masyarakat 

memang tidak pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang 

bertentangan dengan aturan itu. Akan tetapi, aturan-aturan untuk 

hal-hal yang tidak boleh dilakukan. semacam inilah yang 

memerlukan mekanisme penerapan efektif. Selanjutnya, 

Malinowski memberikan ilustrasi bahwa anggota suatu ras 

tertentu yang berdiam di suatu gubuk yang berbentuk lingkaran 

mungkin tidak berkeinginan untuk membangun hukum yang 

berbentuk persegi. Apabila ia membangunnya juga dengan untuk 

persegi, keanehan itu tidak akan membahayakan kehidupan 

mayarakat secara keseluruhan. Oleh karena tidak diperlukan 

aturan melarang hal semacam itu. Namun apabila terjadi 

perzinahan perkosaan, aturan yang tegas akan diterapkan. 

Berdasarkan apa dikemukakan oleh Malinowski ini tidak dapat 
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disangkal bahwa didalam masyarakat primitif pun telah ada suatu 

norma yang bukan hanya norma kebiasaan ataupun mores 

semata-mata, melainkan suatu norma yang disebut sebagai norma 

hukum.
71

 

Di samping hukum, di dalam masyarakat terdapat kaidah 

sosial lainnya, yaitu agama, moral, dan etika tingkah laku. 

Kaidah-kaidah atau norma-norma itu memberi petunjuk tentang 

bagaimana manusia bertingkah laku. Hukum dan kaidah sosial 

lainnya tersebut dapat dibedakan dari berbagai segi, yaitu segi 

tujuan adanya kaidah itu, wilayah pengaturannya, asal kekuatan 

mengikatnya, dan isi kaidah tersebut. Dalam perbincangan ini 

manusia sebagai figur sentral yang diatur ditempatkan sebagai 

makhluk yang dualistis. Dilihat dari hubungan antara manusia 

dan manusia lainnya, manusia dapat dibedakan sebagai pribadi 

dan sebagai komponen dalam kehidupan sosial. Dalam kaitannya 

dengan manusia itu sendiri, manusia juga mempunyai dua aspek, 

yaitu aspek batiniah dan aspek lahiriah. Meskipun kaidah itu 

merupakan kadiah sosial, sasaran pengaturan norma masing-

masing hanya menitikberatkan kepada salah satu aspek manusia, 

aspek pribadi manusia atau aspek sosial saja, aspek batiniah atau 

aspek lahiriah saja. Namun demikian, pengaturan terhadap salah 

satu aspek tersebut juga niembawa implikasi terhadap aspek yang 

lainnya. 

Dengan demikian didalam masyarakat terdapat beberapa 

kaidah atau norma. Kaidah sebagaimana dikemukakan Purnadi 

Pubacaraka dan Soerjono Soekanto adalah sebagai patokan, 

ukuran, pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam 

hidup. Kehidupan manusia dalam masyarakat selain diatur oleh 

hukum juga diatur oleh kaidah-kaidah agama dan kaidah-kaidah 
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sosial lainnya bukan hukum seperti kebiasaan, moral postif dan 

kesopanan. Kaidah-kaidah sosial ini mengikat dalam arti dipatuhi 

oleh anggota masyarakat dimana kaidah itu berlaku apabila 

masyarakat menerima kaidah sosial itu sebagai sesuatu yang 

harus ditaati.
72

 

Pada hakekatnya kehidupan manusia terdapat pada 

kehidupan pribadi dan kehidupan sosial (antar pribadi). Menurut 

Purnadi Pubacaraka dan Soerjono Soekanto, kaidah hidup pribadi 

tujuannya adalah untuk keseyogyaan orang seorang (diri pripadi), 

sementara kaidah-kaidah hidup antar pribadi gunanya adalah 

untuk keseyogyaan hidup diri pribadi bersama-sama pribadi 

lainnya (untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan 

bersama).
73

  

Kaidah dalam hidup pribadi mencakup kaidah ketuhanan 

dan kaidah kesusilaan. Kaidah Ketuhanan hadir dengan tujuan 

untuk kesucian hidup beriman diri pribadi, sementara kaidah 

kesusilaan tertuju pada kabaikan diri pribadi ataupun untuk 

kebersihan hati dan akhlak. Adapun untuk kaidah dalam hidup 

antar pribadi meliputi kaidah kesopanan yang bertujuan untuk 

mengadakan kesedapan hidup bersama dan kaidah hukum yang 

tertuju kepada kedamaian hidup bersama. Kaidah dari Tuhan 

untuk manusia terlembagakan ke dalam agama, sementara ada 

kaidah yang dibuat oleh manusia untuk menusia didalamnya 

tercakup kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah 

hukum.
74

  

 

                                                     
72 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, 

Alumni, Bandung, 1979, hlm. 14. 
73  Ibid 
74  Muhamad Erwin dan H. Firman Freaddy Busroh, Pengantar Ilmu Hukum, 

PT Refika Aditama, Bandung,2016, hlm. 14. 



 

 
B. Asal Usul Kaidah Hukum 

Mengenai proses lahirnya kaidah hukum, tidak terlepas 

darimana hukum bersumber. Pengujian asal usul kaidah hukum 

memang perlu untuk membedakan kiadah hukum dengan kaidah 

sosial lainnya.
75

 Menurut Dworkin sebagaimana dikutip Achmad 

Ali, kaidah sosial lainnya sebenarnya bukan hukum, melainkan 

kaidah pada umumnya yang merupakan bagian dari aturan moral. 

Kaidah sosial lain yang bukan hukum adalah kaidah yang diikuti 

sebagai sistem nilai yang dianut oleh warga masyarakat secara 

umum dan tidak dijalankan oleh kekuasaan publik atau penguasa 

negara.
 76

  

Paul Bohannan sebagaimana dikutip Achmad Ali secara 

tegas menyatakan sebagai berikut.
77

 

“Hukum sebaiknya dipikirkan sebagai perangkat kewajiban-

kewajiban yang mengikat yang dianggap sebagai hak oleh 

suatu pihak dan diakui sebagai kewajiban oleh pihak lain, 

yang telah dikembangkan lagi dalam lembaga-lembaga 

hukum supaya masyarakat dapat terus berfungsi dengan cara 

yang teratur berdasarkan aturan-aturan yang dipertahankan 

melalui cara demikian.” 

 

Pernyatan Paul Bohannan tersebut menunjukan bahwa 

kaidah hukum itu merupkan “double legitimacy”. Artinya bahwa 

kaidah hukum dapat berasal dari kaidah sosial lainnya. Hak dan 

kewajiban sebenarnya bukan ciri khusus hukum, karena dalam 

kaidah sosial lainnya hak dan kewajiban ada, namun munculnya 

hak dan kewajiban dalam kaidah hukum merupakan 
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pengembangan atau penguatan dari kaidah-kaidah sosial tadi 

menjadi kelembagaan hukum. Pandangan Bohannan tersebut 

dikenal pula dengan teori “reinstitutionalization of norm”, yang 

memandang keberadaan suatu lembaga hukum sebagai alat yang 

digunakan oleh warga masyarakat untuk menyelesaikan 

perselisihan-perselisihan yang terjadi di lembaga-lembaga 

masyarakat.
78

  

Kaidah sosial (kesusilaan, kesopanan, moral, agama) yang 

merupakan kebiasan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat 

mengalami proses pelembagaan kembali (reinstitutionalization) 

menjadi kaidah hukum, yang pada akhirnya digunakan oleh 

warga masyarakat sebagai aturan untuk menata kehidupannya. 

Inilah yang dinilai Satjipto Rahardjo sebagai pelembagaan dari 

konflik yang terdapat didalam masyarakat.
 79

 

Namun demikian konsep “bouble legitimacy” dari Paul 

Bohannan, menurut Achmad Ali terdapat kelemahan, yaitu 

bahwa tidak semua kaidah hukum berasal dari kaidah-kaidah 

sosial lainnya (nonhukum), tetapi ada kaidah hukum yang sama 

sekali tidak dikenal dalam kaidah-kaidah nonhukum yang ada 

sebelumnya.
80

  

Dengan demikian asal usul kaidah hukum pada pokoknya 

dapat dibedakan atas dua macam, yaitu sebagai berikut :
81

 

1. Kaidah hukum yang berasal dari kaidah-kaidah sosial lain di 

dalam masyarakat, yang dalam istilah Paul Bohannan 

sebagai kaidah hukum yang berasal dari proses double 

legitimacy atau pemberian ulang legitimasi dari suatu kaidah 
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sosial non hukum (moral, agama, dan kesopanan) menjadi 

suatu kaidah hukum. 

2. Kaidah hukum yang diturunkan oleh otoritas tertinggi, 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu, dan 

langsung terwujud kaidah hukum, serta sama sekali tidak 

berasal dari kaidah sosial lain sebelumnya, seperti Undang-

Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Jalan Raya, Undang-Undang Infromasi dan Transaksi 

Elektronik. 

 

C. Isi dan Sifat Kaidah Hukum 

Secara filosofis, hukum pada hakikatnya merupakan kaidah, 

dan tiap-tiap kaidah pasti mengandung nilai, maka isi kaidah 

hukum adalah nilai. Nilai yang dimaksud di sini tidak lain 

sebenarnya merupakan moral, atau dalam  lingkup yang lebih 

luas disebut sebagai moralitas. Sementara moral itu sendiri 

merupakan hasil penilaian tentang baik buruk manusia sebagai 

manusia. Sebagai suatu kompleksitas dari nilai-nilai (sistem 

nilai) atau kumpulan moral, moralitas pada diri seseorang atau 

suatu masyarakat digunakan dala dua hal :
82

  

1. Sebagai standar normative evaluasi (normative standards of 

evaluation), dan; 

2. Aturan normative perlaku (normative rules of conduct). 

 

Munurut para positivis, bahwa kaidah hukum tersebut 

berisikan suruhan (gebod), larangan (verbod), dan kebolehan 

(mogen). Konsep mengenai hukum bahkan dipandang sebagai 

perintah yang ditopang dengan ancaman berupa sanksi yang 
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diterapkan ketika perintah-perintah tersebut tidak dipatuhi. 

Sanksi itu sendiri pada dasarnya ditujukan untuk memberikan 

semacam dorongan untuk menahan diri dari aktivitas terlarang.
83

 

Memberikan perintah atau suruhan (gebod) berarti 

menjalankan otoritas atas orang-orang, bukan kekuasaan untuk 

menimpakan risiko, dan meskipun bisa dikombinasikan dengan 

ancaman risiko namun pertama-tama perintah (command) adalah 

sebuah seruan yang bukan bertujuan untuk menimbulkan rasa 

takut, melainkan rasa hormat kepada otoritas, bentuknya dapat 

berupa keharusan (imperatif), permintaan (request), permohonan 

(plea), dan peringatan (warning). Kemudian untuk makna yang 

terkandung pada larangan (verbod) pada dasarnya dapat diartikan 

sebagai suatu bentuk kewajiban menahan diri untuk tidak 

melakukan tindakan tertentu. Sementara kebolehan (mogen) 

dalam isi hukum diartikan sebagai suatu standar perilaku yang 

dibolehkan dalam praktek hukum atau menurut kriteria validitas 

sistem.
 84

  

 

Mengenai sifat kaidah hukum, Purnadi Purbacaraka dan 

Soerjono Soekanto membadakan antara : 
85

 

1. Kaidah-kaidah hukum yang bersifat imperatif adalah 

patokan atau pedoman yang secara a priori harus ditaati atau 

dipatuhi. Artinya secara tidak bersayarat tidak boleh 

menyimpang dari pedoman atau patokan, selain jikalau ada 

pengecualian-pengecualian. 
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2. Kaidah-kaidah hukum yang bersifat fakultatif adalah 

patokan atau pedoman yang tidak secara a priori mengikat. 

Artinya masih diperbolehkan untuk berperilaku atau 

bersikap tindak di luar pedoman atau patokan, hal mana 

bukan merupakan pengecualian ataupun pelanggaran. 

 

Selanjutnya Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 

menjelaskan kaitan antara isi hukum dengan sifatnya, bahwa 

untuk kaidah hukum yang berisikan suruhan dan larangan 

sifatnya imperatif artinya harus ditaati. Sedangkan untuk kaidah 

yang berisi kebolehan sifatnya fakultatif artinya yang didalam 

keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak. Biasanya untuk kaidah-kaidah hukum 

imperatif digunakan istilah hukum memaksa (dwingendrecht), 

sedangkan untuk kaidah hukum fakultatif dipakai istilah hukum 

mengatur atau hukum menambah (aanvullend recht).86
 

Bila diperhatikan baik kaidah fakultatif maupun kaidah 

imperatif merupakan suatu patokan atau pedoman yang 

mewujudkan batas-batas perilaku atau sikap tindak; sedangkan 

patokan atau pedoman pada hakekatnya merupakan suatau 

pandangan (oordel). Dengan demikian apakah “memaksa” 

merupakan suatu ciri khas yang esensial dari kaidah hukum ?.  

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 

bahwa pada kaidah hukum fakultatif, hal memaksa bukan 

merupakan esensialnya, sementara dalam kaidah hukum 

imperatif, hal memaksa dapat merupakan esensialnya. Namun 

sesuatu yang bersifat memaksa harus diatikan bahwa kaidah 

hukum tersebut dapat menyebabkan terjadinya atau adanya 
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paksaan, tidak diartikan tidak dapat dielakan atau dilanggar atau 

kaidah melakukan paksaan.
87

 

Jadi yang melakukan paksaan itu siapa ? 

1. Diri sendiri, hal ini kebanyakan tidak disadari oleh pribadi 

yang bersangkutan. Manusia memiliki hasrat untuk hidup 

pantas atau seyogyanya, apakah hal itu tercapai atau 

terpenuhi kalau tidak ada patokan atau pedoman ? 

Disamping itu manusia merupakan mahluk yang memiliki 

hasrat untuk hidup bersama dengan manusia lainnya 

(gregariousness), sehingga ada semacam paksaan diri (kalau 

perlu) dalam hidup bersama itu. 

2. Pihak lain yang oleh karena kaidah hukum diberi peranan 

untuk melakukan paksaan, misalnya polisi, jaksa, hakim, 

dan seterusnya.
88

  

 

D. Perumusan Kaidah Hukum 

Perumusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

diartikan sebagai proses atau cara merumuskan sesuatu. Dengan 

demikian perumusan kaidah hukum Purnadi Purbacaraka dan 

Soerjono Soekanto, terdapat dua teori yang saat ini 

berkembangan berkaitan dengan perumusan kaidah hukum, 

yakni :
 89

 

1. Perumusan Kaidah Hukum Secara Hipotesis 

2. Perumusan Kaidah Hukum Secacara Kategoris 
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Perumusan kaidah hukum secara hipotesis dikemukakan 

oleh Hans Kelsen, sebagaimana dikutip Purnadi Purbacaraka dan 

Soerjono Soekanto. Hans Kelsen mengemukakan :
90

 

“The rule of law, using the term in a descriptive sense, is, 

like of nature, a hypothetical judgment that attached a 

specific consequence to a specipic condition. But between 

the law of nature and the rule of law there exist only an 

analogy. The difference lies the sense which condition and 

consequence are connected. The law of nature affirms that 

when an occurrence (the cause), takes place, another 

occurrence (the effect) follow. The rule of law using the 

term an a descriptive sense, says that if one individual 

behaves in certain manner, another individual ought to 

behave in given way… Jurisprudence describes its object 

(law) in ought prepositions.” (Aturan hukum, menggunakan 

istilah dalam arti deskriptif, seperti alam, suatu penilaian 

hipotesis yang melahirkan konsekuensi tertentu. Tetapi 

antara hukum alam dan aturan hukum hanya ada analogi. 

Perbedaannya terletak pada pengertian yang menghubung-

kan kondisi dan konsekuensi. Hukum alam menegaskan 

bahwa ketika suatu kejadian (sebab) terjadi, kejadian lain 

(akibat) terjadi. Aturan hukum yang mengunakan istilah 

pengertian deskriptif, mengatakan bahwa jika seseorang 

berperilaku dengan cara tertentu, otang lain harus 

berperilaku dengan cara tertentu… Yurisprudensi 

menjelaskan objeknya (hukum) dalam preposisi yang 

seharusnya.  
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Hans Kelsen menganalogikan perumusan hukum dengan 

hukum alam dimana ada kejadian sebagai sebab, dan akibat 

sebagai konsekuensi, yang disebut penilaian hipotesis. Jadi 

menurutya perumusan terhadap kaidah hukum dilakukan secara 

hipotesis, bahwa kaidah hukum itu dirumuskan dengan hubungan 

antara sebab/kondisi dengan akibat/konsekuensi. Oleh karena itu 

maka hubungan antara kondisi dengan konsekuensi atau akibat 

diekspresikan dengan istilah “harus” dinamakan imputasi 

(imputation). Artinya bahwa aturan hukum dapat diformulasikan 

dalam keadaan-keadaan tertentu, maka konsekuensi-konsekuensi 

atau akibat-akibat tertentu harus (ought) terjadi. Istilah harus di 

sini dapat diartikan sebagai larangan, suruhan, ataupun 

kebolehan, yang kemungkinan menjadi isi daripada kaidah 

hukum.  

Hakekat kaidah hukum sebagaimana dijelaskan oleh Kelsen 

tersebut, baiasanya dapat diketemukan dalam ketentuan-

ketentuan Undang-Undang Pidana. Contoh seperti pernyataan 

Pasal 338 KUH Pidana, yang berbunyi : “Barangsiapa dengan 

sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena 

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas 

tahun”. Pada ungkapan “barangsiapa dengan sengaja merampas 

nyawa orang lain”, jelas hal tersebut merupakan sebab/kondisi, 

sementara dalam kalimat “diancam karena pembunuhan dengan 

pidana penjara paling lama lima belas tahun”, jelas menunjukan 

kepada suatu akibat/konsekuensi.
91

 

Perumusan kaidah hukum secacara Kategoris, dikemukakan 

oleh Immanuel Kant. Kant berupaya mengganti metode 

psikologis dan emperis dengan metode kritis, dengan berupaya 

menempatkan dasar rasional manusia dan dunia kesadaran 
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manusia. Hasil pemikirannya terdiri dari 3 bagian pokok sesuai 

dengan fungsi kesadaran manusia, pikirannya, kehendaknya, dan 

perasaannya. Yang pertama Critique of Pure Reason yakni 

membahas tetang persepsi; kedua, Critique of Practical Reason 

yang menguraikan perihal moral; dan ketiga, Critique of Power 

of Judgment yang menerangkan tentang estetika. Didalam 

bukunya berjudul Critique of Pratical Reason, dimana ia 

mengemukakan perihal kaidah-kaidah pokok dari tata kaidah 

hidup antar pribadi, yang pada hakekatnya adalah suatu kategori 

imperatif. Adapun yang dimaksud imperatif kategoris menurut 

Kant, memerintahkan agar suatu tindakan dilakukan begitu saja, 

lepas dari tujuan yang hendak dicapai. 
92

 

Hal tersebut menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara 

kondisi dengan konsekuensi. Perumusan ini dinamakan kategoris 

(categorical judgment, categorish oordel). Dengan demikian 

perumusan terhadap kaidah hukum dengan menggunakan 

kategoris, dalam perumusannya tidak ada hubungan antara 

sebab/kondisi dengan akibat/konsekuensi. Contoh, seperti terlihat 

pada Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

yang berbunyi : “pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang 

pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita 

hanya boleh mempunyai seorang suami”. Terhadap bunyi pasal 

tersebut kita tidak melihat adanya hubungan antara yang menjadi 

penyebab/kondisi dengan akibat/konsekuensi, dimana masing-

masing hanya boleh memiliki seorang suami atau seorang istri 

akan tetapi tidak ada akibat/konsekuensi apabila aturan tersebut 

dilanggar. 
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E. Sanksi Kaidah Hukum 

Untuk memahami keberadaan sanksi sebagai salah satu 

unsur yang esensi dari kaidah hukum, dibawah ini dikemukakan 

beberapa pengertian sanksi dari beberapa ahli : 

1. Menurut Sudikno Mertokusumo, sanksi adalah tidak lain 

merupakn reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran 

kaidah sosial.
93

 

2. Menurut Paul Bohannan sepeti dikutip Marwan Mas, sanksi 

merupakan perangkat aturan-aturan yang mengatur 

bagimana lembaga-lembaga hukum mencampuri suatu 

masalah untuk dapat memelihara suatu sistem sosial, 

sehingga memungkinkan warga masyarakat hidup dalam 

system itu secara tenang dan dalam cara yang dopat 

diperhirungkan.
94

 

3. Menurut van Den Steenhoveen seperti dikutip Achmad Ali, 

sanksi adalah bagian dari unsur-unsur hukum yakni 

ancaman penggunaan paksaan fisik, otoritas yang resmi, 

penerapan ketentuan yang secara teratur, dan reaksi 

masyarakat yang tidak spontan sifatnya.
95

 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa kaidah hukum sebagai salah satu jenis kaidah sosial 

membutuhkan unsur sanksi sebagai unsur esenisal. Sanksi 

eksternal atau yang berasal dari luar diri manusia merupakan 

unsur yang esensial dari kaidah hukum yang membedakannya 

dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Sanksi tersebut sifatnya 
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dipaksakan oleh pihak otoritas atau aparat negara yang 

melaksanakan penegakan hukum.
96

  

 

F. Keberlakuan Kaidah Hukum 

Berlakunya kaidah hukum adalah apa yang disebut 

“geltung” dalam bahasa Jerman, atau “gelding”.
97

 Secara garis 

besar pembahasan terhadap keberlakuan kaidah hukum ini dapat 

didasarkan atas landasannya dan sasarannya . Berdasarkan 

landasannya, keberlakuan kaidah hukum itu dapat dikaji 

berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. 

Sementara berdasarkan sasarannya keberlakuan kaidah hukum 

tersebut dapat berdasarkan wilayah (ruimtegebied), pribadi 

(personengebied), waktu (tijdsgebied), dan hal ikhwal 

(zaaksgebied).
98

 

Berdasarkan landasannya, terdapat tiga keberlakukan hukum 

hukum yakni Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis:
99

  

1. Secara Filosofis 

Suatu kaidah hukum dinyatakan telah berlaku secara 

filosofis, apabila memang kaidah hukum tersebut telah 

betul-betul sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, dengan cita 

hukum (rechtsidee) sebagai nilai positif yang tertinggi 

(uberpositieven wert), misalnya : Pancasila, Masyarakat 

Adil dan Makmur, dan seterusnya. 

2. Secara Sosiologis 

Keberlakuan kaidah hukum secara sosiologis, 

menunjukan makna kepada adanya penerimaan masyarakat 

terhadap kaidah hukum tersebut, atau efektivitas kaidah 
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hukum didalam kehidupan bersama. Berkaitan dengan 

penerimaan masyarakat terhadap kaidah hukum, terdapat 2 

(dua) teori yaitu teori kekuasaan (the power theory, 

macttheorie) dan teori pengakuan ((Anerkennungstheorie, 

the recognition theory).
100

 

Teori kekuasaan/ paksaan (the power theory, 

macttheorie), yang pokoknya menyatakan bahwa kaidah 

hukum mempunyai kelakuan sosiologis, apabila dipaksakan 

berlakunya oleh penguasa, tidak dipersoalkan diterima atau 

tidak oleh warga masyarakat.
101

 Jadi menurut teori ini 

pemberlakuan suatu kaidah hukum dapat terlaksana lantaran 

dapat dipaksakan oleh penguasa. Contoh, seperti 

pemberlakuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, yang pada salah satu pasalnya yakni 

Pasal 107 ayat (2) menekankan bahwa pengemudi sepeda 

motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. 

Awalnya masyarakat kurang menerima aturan ini, akan 

tetapi setelah dapat dipaksanakan oleh pihak Kepolisian di 

jalan raya, kemudian akhirnya masyarakat terbiasa untuk 

menghidupkan lampu motor pada waktu siang hari.
102

 

Teori tersebut dikritik Radbruch seperti dikutip Purnadi 

Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, bahwa teori 

kekuasaan/paksaan memiliki kelemahan, yakni bahwa 

apabila keberlakuan hukum didasarkan pada 

kekuasaan/paksaan, maka ketika kekuasaan yang pada 

dasarnya kekuatan itu hilang, maka hilang pula dasar 

keberlakuan hukum itu. Oleh karena itu kekuasaan itu 
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seharusnya didasakan pada pengakuan, baik secara sularela 

maupun tidak secara sukarela.
 103

  

Lahir teori kedua yakni Teori Pengakuan 

(Anerkennungstheorie, the recognition theory) yang 

berpokok pengkal pendapat, bahwa keberlakuan kaidah 

hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh 

mereka kepada siapa kaidah hukum tadi tertuju.
104

 Teori 

pengakuan menekankan pada pengakuan masyarakat 

terhadap diberlakukannya kaidah hukum tersebut, misalnya 

masyarakat Indonesia dapat menerima dan mengakui 

pemberlakuan dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Derah, karena memang telah menjadi 

kebutuhan bagi masyarakat di daerah untuk memperoleh 

percepatan pembangunan dan untuk mengurangi 

kesenjangan sosial antara daerah.  

Teori pengakuan juga tidak terlepas dari kritik, Radbruch 

mengemukakan bahwa “… it destroys the legal bond by 

making it dependent upon the pleasure of those who are be 

bond..” (… itu menghacurkan ikatan hukum dengan 

pembuatnya, kalau hanya digantungkan pada kesenangan 

orang-orang yang harus terikatnya..), karena pengakuan 

merupakan “a function not of the will but of feeling, 

belonging in the field not of mental spontaneity but of 

mental passivity…” ( suatu fungsi bukan atas kehendak 

tetapi perasaan, rasa memiliki bukan spontanitas mental 

tetapi kepasipan mental..).
105
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3. Secara Yuridis 

Keberlakukan hukum secara yuridis, terdapat 3 

pandangan (paradigm) yaitu Hans Kelsen, W. Zevenbergen, 

dan Logemann, sebagai berikut :
106

  

a. Hans Kelsen, menyatakan bahwa kaidah hukum 

mempunyai kekuatan yuridis, apabila penentuannya 

berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi 

peraturan hukum itu berlaku secara yuridis kalau telah 

sesuai dengan peraturan-peraturan hukum lainnya yang 

kedudukannya lebih tinggi dari peraturan hukum 

tersebut. Ini berhubungan dengan teori Stufenbau. 

b. W. Zevenbergen, menyatakan bahwa suatu kaidah 

hukum mempunyai kelakuan yuridis, jika kaidah tersebut 

terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Jadi 

peraturan hukum itu baru dapat dikatakan berlaku secara 

yuridis, jika dibuat melalui prosedur/tata cara pembuatan 

peraturan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan. 

Misalnya Undang-undang di Indonesia dibuat 

berdasarkan proses dan prosedur yang ditetapkan Pasal 

20 UUD 1945. 

c. J.H.A. Logemann, mengatakan sebagai suatu pandangan, 

maka kaidah menetapkan suatu hubungan yang bersifat 

memaksa, walaupun bukan merupakan hubungan sebab 

akibat maupun suatu keharusan logis, akan tetapi 

hubungan yang sepantasnya atau seyogyanya. Suatu 

hubungan memaksa antara syarat-syarat yang harus 

dipenuhi dengan apa yang seharusnya menjadi 

hasil/akibatnya.  
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Agar berfungsi maka kaidah hukum harus memenuhi 

ketiga unsur keberlakukan kaidah hukum, yaitu berlakunya 

secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sebab apabila 

kaidah hukum hanya mempunyai keberlakuan yuridis saja, 

maka kaidah hukum tersebut merupakan suatu kaidah yang 

mati (dode regel). Kalau suatu keidah hukum hanya 

mempuyai keberlakuan sosiologis dalam arti teori 

kekuasaan, maka kaidah hukum yang bersangkutan menjadi 

aturan pemaksa (dwangmaatregel). Akhirnya apabila kaidah 

hukum hanya mempunyai keberlakukan filosofis, maka 

kaidah hukum tersebut dapat disebut sebagai kaidah hukum 

yang diharapkan atau dicita-citakan (ius constituendum).  

 

Keberlakuan kaidah hukum yang didasarkan pada sasaranya 

terdiri dari tiga keberlakukan yakni : 
107

 

1. Keberlakuan kaidah hukum berdasarkan sasaran wilayah 

((ruimtegebied) mengandung pengertian keberlakuan kaidah 

hukum menunjuk kepada wilayah (daratan, perairan, udara, 

luar angkasa) dimana kaidah hukum tersebut berlaku 

mengikat. Contoh UU No. 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh yang hanya berlaku dan mengikat 

wilayah Aceh, atau UU No. 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Papua, artinya hanya berlaku di wilayah Papua. 

Begitupun seperti yang diatur pada petikan Pasal 18 angka 4 

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 

menyatakan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber 

daya di wilayah laut adalah paling jauh 12 (dua belas) mil 

laut diukur dari garis pantai ke laut lepas dan/atau ke arah 

perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari 
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wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. 

Artinya keberlakuan undang-undang ini bagi pihak provinsi 

berlaku sejauh sampai 12 (dua belas) mil laut dari garis 

pangkal laut, sementara bagi pihak kabupaten/kota adalah 

1/3 (sepertiga) dari 12 (dua belas) mil laut tadi. 

2. Keberlakuan kaidah hukum berdasarkan pribadinya 

(Personengebied) dinyatakan bahwa kepada siapakah 

kaidah hukum tersebut diberlakukan. Contoh: UU No. 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, artinya hanya 

ditujukan kepada guru dan dosen.  

3. Keberlakuan kaidah hukum yang didasari atas waktu 

(Tijdsgebeid), maksudnya menujuk kepada jangka waktu 

dan untuk kapan kaidah hukum diberlakukan.  

4. Keberlakuan kaidah hukum berdasarkan hal ikhwal, 

maksudnya bahwa peristiwa hukum atau hal ikhwal apa 

yang dikuasai suatu kaidah hukum tersebut. Contoh, seperti 

diatur pada Pasal 11 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana disitu disebutkan 

bahwa yang menjadi kompetensi KPK hanya menyangkut 

kerugian negara yang paling sedikit 1 (satu) milyar rupiah. 

  

G. Kaidah Sosial Lainnya 

Uraian terdahulu mempelihatkan bahwa, selain kaidah 

hukum yang mengatur kehidupan manusia, terdapat beberapa 

kaidah sosial yang juga mengatur kehidupan manusia antara lain: 

kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan. 

1. Kaidah Agama 

Kaidah agama merupakan peraturan hidup yang harus 

diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-

larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan 

Yang Maha Esa. Kaidah agama merupakan kaidah sosial 



 

 
karena kaidah itu selain memang mengatur hubungan antara 

manusia dalam masyarakat, juga dirasakan sebagai suatu 

kaidah yang patut dituruti.
108

 Kaidah agama merupakan 

kaidah yang berangkat dari perintah yang termuat dalam 

wahyu Tuhan. Didalam kaidah agama ini digariskan tentang 

bagaimana menanggapi segala hal yang terjadi dari segi 

agama, yang dimaksud terutama mengatur tentang hubungn 

manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan 

dengan lingkungan (biotik/abiotik). Dengan kata lain kaidah 

agama merupakan tuntunan hidup manusia untuk menuju 

pada perbuatan dan kehidupan yang baik dan benar. Ia 

mengatur tentang kewajiban-kewajiban manusia kepada 

Tuhan, pada dirinya sendiri, kepada orang lain, dan 

lingkungannya.
109

  

Selain memuat perintah dan larangan, kaidah agama ini 

secara tertulis dalam kitab-kitab suci juga digariskan tentang 

sanksinya. Pada hakekatnya sanksi kaidah agama tidak 

hanya akan terkena di akhirat saja, kadangkala sanksi itu 

telah dimunculkan Tuhan pada saat kehidupan manusia di 

muka bumi ini.
110

  

Apabila hukum menitikberatkan pengaturan kepada 

aspek manusia sebagai makhluk sosial dan aspek lahiriah 

manusia, tidak demikian halnya dengan agama. Norma 

agama bersangkut paut dengan aspek manusia sebagai 

individu dan aspek batiniah manusia. Norma ini mengatur 

hubungan antara individu manusia sebagai suatu ciptaan 

dengan Sang Khalik sebagai Pencipta. Agama ada dalam 

rangka pemeliharaan rohani manusia secara pribadi agar ia 

                                                     
108  Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Op. cit, hlm. 22. 
109  Muhamad Erwin dan H. Firman Freaddy Busroh, Op. cit, hlm. 15. 
110  Ibid 



 

 
berkenan kepada Yang Mahakuasa. Agar berkenan kepada 

Yang Mahakuasa, manusia harus menjauhi larangan dan 

melakukan perintah yang ditetapkan oleh Yang Mahakuasa 

melalui kitab suci masing-masing agama. Hanya saja per-

intah dan larangan itu dikaitkan dengan adanya kepercayaan 

tentang adanya keadaan menderita atau bahagia setelah 

kematian. 

Tidak sebagaimana kaidah hukum yang kekuatan 

mengikatnya dipaksakan dari luar pribadi manusia, kekuatan 

mengikat agama berasal dari dalam diri manusia. Ketaatan 

itu terbentuk karena iman. Oleh karena itulah, tanpa iman 

tidak mungkin ada ketaatan bahkan kaidah agama itu sendiri 

tidak ada.  

Akan tetapi, tidak dapat disangkal bahwa agama juga 

mempunyai aspek sosial. Di dalam ajaran Kristiani terdapat 

perintah: "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap 

hatimu, segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan 

kasihilah sesamamu inanusia seperti dirimu sendiri. Begitu 

pula di dalam agama Islam terdapat ungkapan hablun 

minallah, yaitu hubungan dengan Allah, dan hablun 

minnanas, yaitu hubungan dengan sesama manusia. 

Perwujudan dari hablun minallah adalah ibadah, yaitu 

perbuatan dalam rangka hubungan dengan Allah dan 

perwujudan hablun minnanas adalah muamalah, yaitu 

perbuatan dalam rangka hubungan dengan sesama manusia. 

Di dalam agama Hindu dikenal adanya tatwam asiy artinya 

"engkau adalah aku," sehingga berbuat kepada orang lain 

termasuk juga kepada Tuhan seperti berbuat kepada diri 

sendiri. Apabila para pemeluk masing-masing agama 

tersebut secara pribadi berpegang kepada ajaran masing-

masing agama yang dianutnya dan berbuat yang berkenan di 



 

 
hadapan Yang Mahakuasa, hal itu akan membawa implikasi 

tertibnya kehidupan sosial. Hanya saja yang perlu 

dikemukakan di sini bahwa yang menjadi titik berat sasaran 

kaidah atau norma agama adalah aspek individu manusia 

bukan aspek manusia sebagai makhluk sosial. 

Oleh karena norma agama ditujukan kepada aspek 

individu manusia, yaitu agar manusia hidup berkenan 

kepada Sang Pencipta bukan ketertiban ketertiban 

masyarakat, tidak sebagaimana hukum yang memberikan 

hak kepada individu, agama hanya meletakkan kewajiban. 

Para pemeluk agama dapat saja menyatakan bahwa agama 

yang dianutnya juga menjanjikan hal yang membahagiakan 

apabila penganut itu taat kepada perintah dan larangan yang 

diajarkan oleh agama tersebut. Akan tetapi "janji" yang ada 

dalam kitab suci masing-masing agama bukan merupakan 

sesuatu yang dapat digugat secara duniawi. 

Dengan demikian Kaidah Agama adalah aturan-aturan 

yang berisi kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, 

perintah-perintah, dan anjuran-anjuran yang oleh pemeluk 

atau penganutnya diyakini kaidah yang berasal dari Tuhan. 

Pelanggaran terhadap kaidah agama, sanksi atau akibatnya 

akan didapat berupa siksaan kelak diakhirat, walaupun 

diyakni pula ada sanksi yang berlaku di dunia. Tujuan 

kaidah agama ialah menyempurnakan hidup manusia dan 

melarang manusia berlaku jahat/dosa. Kaidah ini hanya 

membebani kewajiban menurut perintah Tuhan dan kurang 

memberi hak. Contoh beberapa norma agama antara lain : 

dilarang membunuh, dilarang mencuri, harus patuh pada 

orang tua, harus beribadah, jangan menipu.
111
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Kaidah agama ini sering kali telah diregulasikan oleh 

Negara menjadi kaidah hukum (hukum positif), terutama di 

Negara-negara dimana agama teah dijadikan agama Negara, 

seperti di Arab Saudi, Iran, yang menjadi kaidah agama 

Islam menjadi hukum Islam, atau di Vatikan yang menjadi 

kaidah agama Khatolik menjadi hukum. Di Indonesia 

sekalipun kaidah agama dijadikan dasar Negara, tetapi 

kaidah-kaidah agama banyak pula yang telah dijadikan 

hukum, seperti apa yang terkandung didalam UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 38 Tahun 1999 

tentang Zakat, UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Inpres 

No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No. 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.  

Akan tetapi sebaliknya, di dalam suatu kehidupan 

bermasyarakat yang bersifat sekuler, bukan tidak mungkin 

larangan-larangan yang terdapat di dalam norma agama 

tidak diperkuat oleh norma hukum; malahan sebaliknya, 

norma hukum membuat aturan yang tidak sesuai dengan 

norma agama. Sebagai contoh, di beberapa negara terdapat 

aturan hukum yang memfasilitasi pelacuran dan perjudian, 

melegalkan euthanasia atau hak untuk mati, mengesahkan 

perkawinan sejenis kelamin, dan lain-lain. 

 

2. Kaidah Kesusilaan 

Kaidah kesusilaan berangkat dari hati dalam bentuk 

keasadaran tentang apa yang menjadi kewajiban (apa yang 

seharusnya/tidak seharusnya) dalam menghadapi masalah 

yang nyata. Kesadaran ini tekanananya berasal dari suara 

hati kita sendiri. Diri kita sendiri yang membatinkan 



 

 
kewajiban-kewajiban tersebut. Oleh karena itu kaidah 

kesusilaan tidak dapat dipaksakan dari luar diri.
112

  

Sudikno Mertokusumo, menyebutkan kaidah kesusilaan 

berhubungan dengan manusia sebagai individu karena 

menyangkut kehidupan manusia. Selanjutnya beliau 

menambahkan bahwa pendukung kaidah kesusilaan adalah 

hati nurani individu dan bukan manusia sebagai makhluk 

sosial atau sebagai anggota masyarakat yang terorganisir.
113

 

Apabila kaidah kesusilaan ini dilanggar, maka sanksinya 

dapat berwujud dengan keadaan dimana kita merasa 

bersalah, malu, menyesal, bingung, ataupun sedih. Contoh : 

Seorang gadis A sebelum berangkat kuliah cekcok dengan 

ibunya, apada saat berangkat masih dalam keadaan emosi 

dan tidak minta maaf pada ibunya. Pada saat di jalan si A 

merasa bersalah bahwa ia tidak sepantasnya berbuat begitu 

pada pada ibunya, maka dia gelisah dan bingung, malu 

bahkan menyesal. Di sinilah sanksi kesusilaan mengena 

pada dirinya sendri.  

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam 

bukunya Perihal Kaidah Hukum, menyebutkan bahwa 

kaidah-kaidah kesusilaan termasuk kaidah pribadi yang 

khuus mengenai pematokan yang menyangkut hati nurani 

(geweten) atau patokan mengenai hasrat-gasrat kerohaniah 

yang tidak dapat atau tidak perlu kelihatan, contohnya 

antaralain : tidak boleh curiga, tidak boleh benci, tidak boleh 

iri hati.
114

 Menurut penulis beberapa perkataan perbuatan 
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yang dapat dikategorikan kaidah kesusilaan antara lain : 

berkata jujur, larangan berkata jorok, menari-nari dengan 

pakaian seronok, dan lain-lain perkataan dan perbuatan yang 

dilakukan pantas dan tidak pantasnya menurut ukuran 

dirinya sendiri, karena yang akan merasakan akibat 

perbuatannya adalah batin dirinya sendiri.  

Keberadaan kaidah kesusilaan itu telah begitu diadopsi 

oleh kaidah hukum positif, sebagaimana yang terdapat pada 

beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dan pada Undang-Undang Pornografi dan 

Pornoaksi, seperti beberapa pasal di bawah ini. 

Pasal 281 KUH : “Dipidana dengan pidana selama-

lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-

banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. 

a. Barangsiapa yang dengan sengaja merusak kesusilaan 

dihadapan umum; 

b. Barangsiapa yang dengan sengaja merusak kesusilaan di 

muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya 

sendiri.” 

 

Sebagaimana pula terdapat pada Pasl 1 angka 1 Undang-

Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang 

menyebutkan : 

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, 

tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartu, 

percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya 

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau 

pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan 

atau eksploitasi seksual yang melanggar norma 

kesusilaan dalam masyarakat.” 

 

  



 

 
3. Kaidah Kesopanan 

Kaidah kesopanan merupakan kaidah yang berangkat 

dari kelaziman yang merupakan sikap lahiriah sehari-hari 

pada masyarakat tertentu. Proses kelaziman menjadi kaidah 

kesopnan diuji dengan dapat tidaknya kelaziman tersebut 

memunculkan kesedapan hidup bersama sehingga suatu 

masyarakat dapat menerimannya sebagai suatu kesadaran 

(kearifan)
115

.  

Sementara itu menurut Sudikno Mertokusumo, kaidah 

kesopanan adalah “… didasarkan atas kebiasaan, kepatutan 

atau kepantasan yang berlaku dalam “.
116

 Salah satu 

pebedaannya dengan kaidah kesusilaan adalah karena 

kaidah kesopanan justru ditujukan pada sikap lahir manusia, 

demi penyempurnaan dan kertertiban masyarakat.  

Sanksi bagi pelanggaran terhadap kaidah kesopnan 

adalah berwjud teguran, selaan, emooh, pengucilan, dan 

sejenisnya yang dilakukan oleh warga masyarakakat 

tertentu. Sebagai contoh : Pada masyarakat Sunda atau 

Jawa, selalu diharuskan mengucapkan kata “punten” bila 

melewati seseorang atau sekelompok orang sedang duduk 

atau berdiri terlebih yang sudah berumur, bila tidak 

mengucapkan kata “punten” tersebut maka orang yang 

bersangkutan ditegur, atau dicemooh dicap seperti “ayam”. 

Contoh lain : Si B seorang gadis remaja dating ke 

kampusnya dengan mengenakan pakaian yang seronok, 

yang dianggap oleh masyarakat kampusnya sebagai tidak 

sopan, maka warga kampus akan memberi sanksi si B 
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dengan celaan, teguran, cercaan atau bahkan si B dikucilkan 

dari pergaulan di kampusnya.  

Mengingt kaidah kesopanan tersebut sangat tergantung 

kepada penerimaan/ anggapan masyarakat tentang 

kesopanan itu sendiri, menurut Mochtar Kusumaatmadja 

dan Arief Sidharta, anggapan tentang sopan santun tersebut 

sering kali berbeda antara satu masyarakat dengan 

masyarakat lain, juga dapat saja sangat dapat berubah dari 

satu tempat ke tempat lain, bahka dari satu generasi ke 

generasi berikutnya.
 117

 

 

H. Hubungan Kaidah Hukum Dengan Kaidah Sosial 

lainnya 

Di samping hukum tempak terdapat norma sosial lainnya, 

yaitu agama, kesusilaan, dan kesopanan. Beberapa ahli menyebut 

norma lainnya selain agama, kesusilaan, dan kesopanan yaitu 

moral dan etika.
118

 Norma-norma itu memberi petunjuk tentang 

bagaimana manusia bertingkah laku.
119

 Hukum dan norma sosial 

lainnya tersebut dapat dibedakan dari berbagai segi, yaitu segi 

tujuan adanya norma itu, wilayah pengaturannya, asal kekuatan 

mengikatnya, dan isi norma tersebut.
120

 Dalam perbincangan ini 
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manusia sebagai figur sentral yang diatur ditempatkan sebagai 

makhluk yang dualistis. Dilihat dari hubungan antara manusia 

dan manusia lainnya, manusia dapat dibedakan sebagai pribadi 

dan sebagai komponen dalam kehidupan sosial. Dalam kaitannya 

dengan manusia itu sendiri, manusia juga mempunyai dua aspek, 

yaitu aspek batiniah dan aspek lahiriah. Meskipun norma-norma 

itu merupakan norma sosial, sasaran pengaturan norma masing-

masing hanya menitikberatkan kepada salah satu aspek manusia, 

aspek pribadi manusia atau aspek sosial saja, aspek batiniah atau 

aspek lahiriah saja. Namun demikian, pengaturan terhadap salah 

satu aspek tersebut juga membawa implikasi terhadap aspek yang 

lainnya. 

Hukum menitikberatkan kepada pengaturan aspek manusia 

sebagai makhluk sosial dan aspek lahiriah manusia. Dilihat dari 

segi tujuannya, norma hukum diadakan dalam rangka 

mempertahankan bentuk kehidupan bermasyarakat sebagai 

modus survival. Meskipun hukum adakalanya mengatur 

kehidupan manusia sebagai pribadi, pengaturan tersebut 

dimaksudkan dalam rangka individu itu dalam berinteraksi 

dengan individu lainnya atau antara individu dan kelompok. 

Perkawinan, misalnya, merupakan suatu yang bersifat pribadi 

tetapi juga diatur oleh hukum; hal itu berkaitan dengan status 

anak akibat perkawinan dan harta benda mereka yang 

mengikatkan diri dalam perkawinan. Diaturnya perkawinan 

dengan maksud untuk mempertahankan kehidupan 

bermasyarakat karena rumah tangga merupakan unit 

kemasyarakatan yang terkecil yang menjadi komponen bentuk 

kehidupan bermasyarakat yang lebih besar.  

Dilihat dari segi wilayah yang diaturnya, hukum mengatur 

tingkah laku lahiriah manusia. Ulpianus menyatakan: 

"cogitationispoenam nemo patitur," yang terjemahan bebasnya: 



 

 
"tidak seorang pun yang dipidana karena berpikir." Dalam bahasa 

Belanda dikenal ungkapan gedachten zijn tolvrij yang artinya: 

"orang bebas berpikir asal jangan diucapkan." Oleh karena 

sasaran pengaturan hukum adalah tingkah laku lahiriah manusia, 

hukum tidak akan bertindak manakala tindakan seseorang 

tersebut tidak melanggar aturan hukum meskipun batin orang 

tersebut sebenarnya ingin melakukan tindakan yang melanggar 

hukum. Sebagai contoh dapat dikemukakan, dalam benak 

seseorang, ia ingin membunuh orang yang menduduki jabatan 

yang diidamkannya dalam suatu instansi; namun ia tahu bahwa 

membunuh mendapat pidana yang berat. Selama tingkah laku 

orang tersebut tidak menyakiti secara lahiriah orang yang ingin 

dibunuhnya, walaupun dengan hati yang mendongkol, hukum 

tidak akan bertindak; alhasil, jika orang yang ingin membunuh 

tersebut tidak mempunyai hati yang bersih, bukan tidak mungkin 

ia akan tetap membunuh orang yang menjadi target tersebut 

dengan cara yang di luar wilayah pengaturan hukum, misalnya 

melalui ilmu hitam. 

Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa hukum juga 

adakalanya memasuki wilayah batin seseorang. Ketentuan-

ketentuan mengenai kesengajaan dalam hukum pidana dan 

iktikad baik dalam hukum perdata, misalnya, merupakan 

ketentuan-ketentuan yang memasuki wilayah batin seseorang. 

Bahkan dalam persidangan, sikap batiniah terdakwa kerap kali 

menjadi pertimbangan dalam penjatuhan sanksi sebagai faktor 

yang meringankan atau memberatkan penjatuhan sanksi; seorang 

terdakwa yang tidak menyesal atas perbuatannya dan dalam 

persidangan bersikap tidak sopan serta berbelit-belit dalam 

pemeriksaan, untuk kasus yang sama, cenderung dijatuhi pidana 

lebih berat daripada terdakwa yang menyesali perbuatannya, 

berlaku sopan dalam persidangan, kooperatif dalam pemeriksaan, 
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