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Hubungan Ilmu dan Filsafat dengan 
Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum 

•  Ilmu dan Filsafat adalah disiplin intelektual.  
•  Ilmu berasal dari data-data kenyataan, pengolahannya 

mempergunakan kemampuan akal budi atau 
intelektual. Tahap hipotesa, perumusan masalah, 
konklusi lebih merupakan kegiatan akal budi. 

•  Filsafat, refleksi merupakan suatu proses berpikir yang 
bersifat spekulatif dan kritis. 

•  Ilmu dan filsafat adalah hasil dari kegiatan intelektual 
(akal budi) manusia yang berpikir dan merasa.  

•  Karena merupakan suatu disiplin intelektual maka ilmu 
dan filsafat memerlukan keteraturan. 



•  Wujud keteraturan dengan digunakannya:  
–  Konsep klasifikasi 
–  Sistematisasi  
–  Metode 
–  Terencana 

•  Filsafat dan ilmu adalah hasil usaha manusia atau bisa 
jug disebut dengan kebudayaan yang dapat dimasukkan 
ke dalam wujud yang abstrak berupa ide-ide  atau 
gagasan-gagasan, namun bisa juga dimasukkan ke 
dalam wujud karya. 

Hubungan Ilmu dan Filsafat dengan 
Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum 



•  Filsafat dan ilmu adalah pengetahuan yang merupakan 
sejumlah informasi tentang sesuatu hal dan merupakan 
suatu proses mental yang terdapat dalam diri manusia 
berupa rasa ingin tahu. Adanya manusia didasarkan 
pada rasa ingin tahu (Poedjawijatna 182:9). 

•  Pengetahuan dapat dibedakan antara pengetahuan 
indrawi, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filosofis, dan 
pengetahuan religius. (Gazalba 1973: 21) 

•  Filsafat adalah studi tentang semua pengetahuan. 
Dalam zaman Renaissance filsafat disebut the great 
mother of the science. Hampir semua ilmu yang ada 
sekarang dapat ditelusuri sampai pada filsafat Yunani 
Kuno. 

Hubungan Ilmu dan Filsafat dengan 
Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum 



•  Pengetahuan atau disebut science pada mulanya 
khusus mempelajari alam yang dapat diamati oleh mata 
kepala sendiri maupun dengan mempergunakan alat 
bantu.  

•  Dengan munculnya positivisme Auguste Comte, science 
merambah pada gejala-gejala sosial. 

•  Dalam ilmu-ilmu empirik, bantuan filsafat sangat 
diperlukan sebab ilmu-ilmu itu ternyata terlalu 
fragmentaris, masif, positif dan lain-lain. 

•  Dalam filsafat, bantuan ilmu-ilmu sangat diperlukan, 
filsafat tak mungkin hanya bersifat spekulatif atau kritis 
sebagai permainan gagasan-gagasan, f i lsafat 
memerlukan data-data yang diperoleh dari ilmu-ilmu.  

Hubungan Ilmu dan Filsafat dengan 
Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum 



•  Perbedaan filsafat dan ilmu adalah 
–  Filsafat lebih memusatkan diri pada pertanyaan-

pertanyaan mendasar atau basic fundamental 
questions. 

–  Filsafat bersifat universal dan integral, memusatkan 
perhatian pada gejala-gejala yang menyeluruh. Dapat 
dikatakan pula bahwa filsafat bersifat introspektif dan 
implikatif. 

–  Ilmu lebih memusatkan diri pada gejala-gejala yang 
bersifat faktual yakni gejala-gejala yang dapat dialami 
dan diamati minimal oleh panca indra manusia. 

–  Ilmu hanya memperhatikan pada gejala-gejala secara 
fragmentaris dan spesialis artinya ilmu hanya 
memperhatikan hal atau bagian tertentu saja dari 
kenyataan. 

Hubungan Ilmu dan Filsafat dengan 
Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum 



–  Ilmu tidak berwenang meninjau hakekat dirinya 
sendiri atau struktur intrinsik, yang berwenang melihat 
hakekat ilmu adalah filsafat. 

–  Filsafat tidak dapat dilepaskan dari sejarahnya. 
Sebaliknya seorang ilmuwan tidak perlu mengetahui 
sejarah ilmunya. 

–  Filsafat mempunyai aspek historis yang tinggi karena 
adanya kehendak untuk selalu mengacu pada 
koherensi, sedangkan ilmu lebih mementingkan 
kesetiaan pada kebenaran fakta yang dapat diukur 
minimal dengan panca indra manusia. 

Hubungan Ilmu dan Filsafat dengan 
Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum 



Konsep Filsafat dalam Filsafat Hukum 

•  Filsafat hukum adalah filsafat tentang hukum. 
•  Filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. 
•  Mengingat sifat filsafat yang introspektif, universal, 

integral dan implikatif, maka filsafat hukum tidak semata-
mata merefleksikan hukum hanya dari segi hukum, tetapi 
juga merefleksikan hukum pada kehidupan yang lebih 
luas, lebih mendalam, dan lebih intens. 



•  Filsafat hukum mempelajari hukum secara spekulatif dan 
kritis artinya filsafat hukum berusaha untuk memeriksa 
ni la i dar i pernyataan-pernyataan yang dapat 
dikatagorikan sebagai hukum. 
–  Secara spekulatif, filsafat hukum terjadi dengan 

pengajuan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakekat 
hukum. 

–  Secara kritis, filsafat hukum berusaha untuk 
memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang 
sudah ada, melihat koherensi, korespondensi dan 
fungsinya. 

Konsep Filsafat dalam 
Filsafat Hukum 



•  Ilmu Hukum adalah Ilmu tentang hukum. Obyeknya adalah 
hukum. 

•  Ilmu Hukum dapat dikatagorikan sebagai ilmu tentang 
kaedah, pandangan Hans Kelsen mewarnai sifat tersebut 
yaitu Reine Rechtlehre atau the Pure Theory of Law atau 
teori murni tentang hukum. 

•  Meuwissen membagi jenis-jenis ilmu hukum ke dalam ilmu 
hukum dogmatik dan ilmu hukum empiris.  

•  Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ilmu hukum 
meliputi ilmu tentang kaidah, ilmu tentang pengertian dan 
ilmu tentang kenyataan.  

•  Van Apeldoorn memasukkan sosiologi hukum, sejarah 
hukum dan perbandingan hukum ke dalam ilmu hukum. 

Konsep Ilmu dalam Ilmu Hukum 



•  Sedangkan E. Utrecht, selain tiga ilmu tersebut juga 
memasukkan pelajaran hukum umum sebagai cabang-
cabang ilmu hukum bantu dari ilmu hukum positif. 

•  JB Daliyo memasukkan sejarah hukum, sosiologi 
hukum, perbandingan hukum, antropologi hukum, 
psikologi hukum, politik hukum dan filsafat hukum ke 
dalam ilmu-ilmu pembantu bagi ilmu hukum.  

•  Konsep ilmu dalam ilmu hukum juga mempunyai sifat 
dan cakupan yang bersifat praktikal dan teoretikal. 

•  Sifat praktikal terbawa oleh hakekat dan kondisi hukum 
karena hukum itu di satu sisi seperti selalu mengarah 
pada praktek dan diarahkan oleh perkembangan dalam 
situasi dalam praktek. 

•  Sifat teoretikal terbawa oleh hakekat dari ilmu yang 
memerlukan logika dan abstraksi dalam perumusannya. 

Konsep Ilmu 
dalam Ilmu Hukum 



•  CA van Peursen memasukkan ilmu-ilmu hukum ke 
dalam ilmu-ilmu terapan dan ilmu-ilmu praktis karena di 
dalamnya terkandung penilaian dapat dilaksanakan atau 
tidak dapat dilaksanakan di samping penilaian sahih 
atau tidak dan benar atau salah. 

•  Harsojo membagi keilmuan ke dalam ilmu murni dan 
ilmu terapan, sedangkan ilmu hukum tergolong ke dalam 
ilmu terapan karena dapat diacu pada bidang ilmu murni. 

•  Pembedaan ilmu murni dan terapan tidak mutlak bersifat 
nisbi (van Melsen), yang membedakan kemurnian dan 
kepraktisan suatu ilmu adalah dari segi manfaatnya 
(Kleden). 

Konsep Ilmu 
dalam Ilmu Hukum 



FILSAFAT HUKUM, ILMU HUKUM 
DAN HUKUM 

•  Keterkaitan filsafat hukum, ilmu hukum dan hukum ialah 
bahwa filsafat hukum dan ilmu hukum dapat menjadi 
salah satu sumber hukum (communis opinio 
doctorum). 

•  Hanya hasil filsafat hukum dan ilmu hukum yang hampir 
diakui oleh semua sarjana hukum yang dapat menjadi 
sumber hukum. 

•  Keterikatan filsafat hukum dan ilmu hukum terlihat dari 
pengaruh dimensi-dimensi hukum dan sifat-sifatnya. 
Dimensi nilai atau gagasan hukum menjadi wewenang 
filsafat hukum, dimensi perilaku menjadi wewenang ilmu 
hukum, dan dimensi kaidah menjadi wewenang atau 
teknik hukum. 



•  Sumber hukum (source of law) dapat 
dibedakan antara sumber hukum material dan 
formal. 

•  Sumber hukum material berart i hukum 
bersumber pada isi, sedangkan sumber formal 
berarti hukum diperoleh dari kekuatan dan 
validitasnya (G W Paton) 

•  Sumber formal itu terjadi karena legitimasi 
(untuk sumber undang-undang, hukum 
kebiasaan, traktat) dan validitas (untuk sumber 
ajaran para sarjana). 

FILSAFAT HUKUM, ILMU HUKUM 
DAN HUKUM 



•  Di zaman Yunani, hukum dipatuhi 
terutama karena hukum itu merupakan 
tradisi yang diajarkan oleh orang-orang 
yang bijaksana. 

•  Di zaman Romawi, Cicero menyebutkan 
tujuh bentuk hukum, tiga tidak ditemukan 
lagi dan di antara sisanya yang empat 
t e r d a p a t “w e w e n a n g p a r a a h l i 
hukum” (Roscoe Pound) 

FILSAFAT HUKUM, ILMU HUKUM 
DAN HUKUM 



•  Secara epistemologis ada tiga teori tentang kebenaran 
yakni: 
–  The Correspondence Theory of Truth, memandang  bahwa 

suatu pernyataan adalah benar bila sesuai atau sebanding 
dengan kenyataan yang menjadi obyeknya. Teori ini cocok 
dengan dimensi perilaku hukum dan menjadi bahan kajian dari 
sosiologi hukum dan antropologi hukum. 

–  The Coherence Theory of Truth, berpendapat bahwa suatu 
pernyataan adalah benar jika sesuai dengan pernyataan 
sebelumnya. Teori ini cocok dengan dimensi nilai hukum dan 
menjadi bahan kajian filsafat hukum. 

–  The Pragmatic Theory of Truth, bahwa suatu pernyataan adalah 
benar bila berguna bagi kehidupan praktis. Teori ini cocok 
dengan dimensi kaidah dan menjadi bahan kajian seni atau 
teknik hukum. 

FILSAFAT HUKUM, ILMU HUKUM 
DAN HUKUM 



•  Filsafat hukum dan ilmu hukum bertujuan 
mencapai kebenaran hukum. Hukum sendiri 
bertujuan hendak mencari keadilan, kepastian 
hukum, dan ketertiban. 

•  Tujuan hukum dapat disokong dengan filsafat 
hukum dan ilmu hukum yakni apabila filsafat 
hukum dan ilmu hukum dapat menjadi sumber 
hukum. 

FILSAFAT HUKUM, ILMU HUKUM 
DAN HUKUM 



KESEJAJARAN ONTOLOGI DAN EPISTEMOLOGI 
ILMU HUKUM 

Nilai Nilai 
Hukum 

The 
Coherence 
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Truth 

Deduktif Metode 
Reflektif 

Filsafat 
Hukum 

Kaidah Karya 
Hukum 

The 
Pragmatic 
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Truth 

Metode 
Normatif 

Teknik 
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Perilaku Aktivitas 
Hukum 

The 
Correspon
dence 
Theory of 
Truth 

Induktif Metode 
Empiris 

Sosiologi 
Hukum, 
Antropologi 
Hukum, 
Psikologi 
Hukum, dll. 



FILSAFAT HUKUM DAN ILMU HUKUM 

•  Filsafat hukum mengintegrasikan hasil penelitian ilmu 
hukum, mengaitkannya dengan keseluruhan yang ada 
dan menempatkannya dalam pemahaman manusiawi 
secara intens dan mengimplikasikannya pada kebutuhan 
manusia yang paling dasar akan suatu keadilan. 

•  Hasil penelitian ilmu hukum sebagai ilmu bersifat 
fragmentaris yaitu hanya meneliti sebagian saja dari 
kenyataan. 

•  Filsafat hukum berfungsi  
–  mengatur hasi l-hasi l i lmu hukum secara konsisten, 

komprehensif, koheren dan introspektif,  
–  memeriksa hasil-hasil ilmu hukum secara radikal dan kritis,  
–  mengkonstruksikan hal-hal yang tak terjangkau dan tak teraba 

oleh ilmu hukum yakni segi badaniah 



ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU SOSIAL 

•  Pandangan Frederich Karl von Savigny 
mendekatkan a tau secara eks t r imnya 
menyamakan hukum sebagai suatu gejala 
sosial. Hukum sebagai penjelmaan dari jiwa 
bangsa (volkgeis) seperti juga bahasa, adat, 
susunan kenegaraan. 

•   Gejala sosial lebih sulit diamati. Suatu peristiwa 
sosial yang sudah menyejarah sukar untuk 
direkomendasikan dan diamati kembali (Kartini 
Kartono). 

•  Jiwa bangsa itu berasal dari masyarakat 
manusia yang terbagi-bagi dalam pelbagai 
bahasa (Apeldoorn) 



•  W. Friedman berpendapat bahwa: 
–  Hukum ditemukan, tidak dibuat 
–  Ahli hukum hanya merupakan organ dari kesadaran hukum 

bertugas untuk memberi bentuk pada bahan mentah yang 
ditemukan 

–  Masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri 
•  Eugen Ehrl ich berpendapat bahwa t i t ik tolak 

perkembangan hukum ialah pada masyarakat bukan 
dalam perundang-undangan atau keputusan pengadilan. 

•  Roscoe Pound berpendapat bahwa al irannya 
(sociological jurisprudence) mempelajari pengaruh 
hukum terhadap masyarakat dan sebaliknya. 

•  Pandangan yang bersifat ontologis memandang hukum 
sebagai realitas sosial. Secara esensial hukum adalah 
suatu gejala yang bersifat sosiologis. 

ILMU HUKUM SEBAGAI 
ILMU SOSIAL 



Sosiologi Hukum 

•  Pengaruh ilmu sosial dalam ilmu hukum terlihat dari 
munculnya sosiologi hukum dan antropologi hukum. 

•  Sosiologi hukum adalah disiplin kategoris yakni 
membatasi diri pada apa yang terjadi pada saat ini dan 
tidak menelaah apa yang seharusnya terjadi (Soerjono 
Soekanto). 

•  Sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan 
terhadap praktek-praktek hukum, menguji kesahihan 
empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, 
tidak melakukan penilaian terhadap hukum (Satjipto 
Raharjo). 

•  Auguste Comte memandang hukum dalam tiga tahap 
(teologis, metafisis, dan positif). Dengan ketiga tahap itu 
Comte hendak memberikan suatu gambaran tentang 
perkembangan sejarah manusia dari tahap linear ke 
kemajuan. Tahap yang paling sempurna adalah tahap 
positif. 



•  Istilah sosiologi hukum diperkenalkan oleh Anzillotti pada 
1882 di Italia. 

•  Sosiologi hukum adalah disiplin kategoris yakni 
membatasi diri pada apa yang terjadi pada saat ini dan 
tidak menelaah apa yang seharusnya terjadi (Satjipto 
R a h a r j o ) .  S o s i o l o g i  h u k u m m e m p e l a j a r i 
pengorganisasian sosial dari hukum, efektivitas 
peraturan-peraturan hukum tertentu, dampak-dampak 
dari (keputusan) pengadilan terhadap masyarakat dan 
lain-lain. 

•  Menurut Peter Berger sosiologi adalah upaya untuk 
memahami (an attemt to understand). Pemahaman atau 
verstehen adalah suatu penjernihan mengenai tindakan 
penafsiran. Sebagai konsekwensi dari pendekatan 
pemahaman ini maka sosiologi harus memiliki suatu 
dasar pendekatan mengenai sifat bebas nilai 

Sosiologi Hukum 



Antropologi Hukum 

•  Antropologi hukum erat kaitannya dengan perhatian 
kepada masyarakat di mana sistem hukum masih 
sederhana, lebih mengkhususkan telaahnya pada 
hukum tidak tertulis, dan bagaimana hukum tidak tertulis 
itu berfungsi sebagai salah satu pengendali masyarakat. 

•  Satjipto Raharjo menyatakan bahwa karakteristik 
antropologi hukum tampaknya memang terletak pada 
sifat pengamatan, penyelidikan serta pemahamannya 
secara menyeluruh terhadap kehidupan manusia. 

•  Pada mulanya obyeknya ialah hukum pada masyarakat 
primitif yakni hukum yang timbul di antara kehidupan 
suku-suku, maka sekarang antropologi hukum mulai 
melihat pengaruh hukum negara. Di samping itu mulai 
dipergunakan tidak semata-mata metode empiris. 



Ilmu Hukum sama dengan Ilmu Sosial 

•  Pengaruh ilmu sosial dalam ilmu hukum 
terwujud dalam bidang ilmu sosiologi hukum dan 
antropologi hukum. Pengaruh itu bersifat 
ontologis dan epistemologis.  

•  Secara ontologis, ada kecenderungan untuk 
mengidentikan hukum dengan masyarakat. 

•  Sumbangan ilmu sosial untuk ilmu hukum ialah 
adanya kemampuan untuk menerangkan gejala-
gejala atau penjelasan tentang gejala dengan 
ukuran obyektivitas. Ilmu hukum tidak semata-
mata menjadi ilmu yang berusaha untuk 
memberi keterangan tetapi i lmu hukum 
berusaha juga untuk mengadakan penilaian. 



Ilmu Hukum tidak sama dengan Ilmu Sosial 

•  Ilmu hukum diidentikan dengan dogmatik yuridis, 
d i s a m a k a n d e n g a n a l i r a n a n a l i t y c a l 
jurisprudence. 

•  Yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial yang 
menyelidiki hukum dalam masyarakat hanyalah 
salah satu aspek atau segi dari hukum. 

•  Pengertian ilmu hukum dalam arti luas meliputi 
f i lsafat hukum, i lmu- i lmu hukum yang 
dipengaruhi ilmu sosial dan ilmu hukum yang 
dipengaruhi ilmu kemanusiaan. 



ILMU HUKUM DAN ILMU KEMANUSIAAN 
•  Ilmu hukum sering dimasukkan sebagai 

humaniora atau ilmu-ilmu kemanusiaan. Ini 
karena ilmu hukum bersifat manusiawi. Sifat 
konkret dan individual mengakibatkan  metode 
penemuan hukum mengarah pada manusia. 

•  Penempatan ke dalam humaniora disebabkan 
karena ilmu hukum beranjak dari agama. Dalam 
tradisi Yahudi, Taurat dianggap sebagai hukum. 
Begitupun dalam agama Islam, Al Quran adalah 
salah satu sumber hukum. 

•  Ilmu hukum juga setara dengan bidang-bidang 
humaniora karena obyeknya didasarkan pada 
peraturan-peraturan, sama dengan ilmu sejarah 
yang obyeknya prasasti, dalam teologi obyeknya 
kitab suci, dll. 



•  Obyek dari humaniora adalah manusia 
tetapi subyek yang berusaha untuk 
memahami manusia itu juga adalah 
manusia. I lmu kemanusiaan berisi 
penilaian, pengharapan dan penyadaran. 

•  Humaniora berhubungan dengan textologi 
ya i tu i lmu yang berusaha un tuk 
menangani dan memperlakukan text 
secara komparatif. 

ILMU HUKUM DAN 
ILMU KEMANUSIAAN 



•  Heurmenetika adalah ilmu dan seni penafsiran, termasuk 
penafsiran perilaku, perkataan, dan pranata-pranata 
manusia yang dilakukan dalam ilmu-ilmu budaya atau 
d a l a m b a h a s a J e r m a n d i s e b u t G e i s t e s -
wissenschaften. 

•  Heurmenetika berangkat dari tradisi penafsiran kitab-
kitab suci orang Yahudi. 

•  Sebagai suatu ilmu, heurmenetika meneliti secara 
metodologis, sistematis, logis dan kritis. 

•  Sebagai suatu seni, heurmenetika berusaha untuk 
menyajikan hasil yang harmonis, estetis dan introspektif. 

•  Sebagai suatu teknik, heurmenetika melakukan 
penafsiran dengan mempertimbangkan penerapannya 
dalam kerangka praktikal. 

ILMU HUKUM DAN 
ILMU KEMANUSIAAN 



•  Media atau obyek penafsiran heurmenetika adalah text. 
Hukum tertulis terdiri dari hukum tertulis dikodifikasikan 
dan hukum tertulis tidak dikodifikasikan (Daliyo), Bentuk 
hukum tertulis dapat dikatakan adalah bentuk hukum 
yang sangat penting pada zaman modern ini. 

•  Adanya bentuk hukum yang tertulis memudahkan orang-
orang untuk mengetahui peraturan yang berlaku atau 
tidak berlaku. 

•  Hukum yang tertulis pada dasarnya merupakan susunan 
bahasa yang diolah sedemikian rupa sehingga 
membentuk suatu sistem tertentu. 

•  Hukum tertulis sebagai text berbeda dari text-text 
lainnya. Text hukum mempunyai ciri khas yaitu 
mempunyai daya paksa yang disahkan oleh suatu 
kekuasaan yang berwibawa. 

ILMU HUKUM DAN 
ILMU KEMANUSIAAN 



•  Text hukum dalam perwujudan sekedar 
menunjukkan bentuk dari hukum, sedangkan 
kaidah hukum menunjukkan isi dari hukum 

•  Yang dilakukan oleh bidang-bidang humaniora 
ialah berusaha untuk memahami. 

•  Memahami adalah usaha manusia untuk 
menghadirkan kembali makna historis dari 
pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam 
batin dengan melakukan penafsiran secara terus 
menerus khususnya terhadap text. 

•  Pemahaman adalah proses kognitif dan afektif. 
Sebagai proses kognitif, pemahaman bersifat 
personal. 

ILMU HUKUM DAN 
ILMU KEMANUSIAAN 



•  Teknis dari usaha memahami ialah penafsiran. 
Terdapat perbedaan antara penafsiran biasa 
dan penafsiran secara serius sebagai disiplin. 

•  Penafsiran adalah tindakan untuk menangkap 
makna-makna dari text. Tidak hanya terhadap 
text-text yang tertulis tetapi juga terhadap text-
text lisan atau malahan terhadap suatu 
peristiwa. 

•  Dalam hukum, text-text hukum telah mengalami 
beberapa kali seleksi atas peristiwa yang 
sengaja atau tidak mengandung konsepsi yang 
terpilih. 

ILMU HUKUM DAN 
ILMU KEMANUSIAAN 



•  Metode penemuan hukum terdiri atas penafsiran hukum 
(penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran 
sistematis dan penafsiran teleologis) dan konstruksi 
hukum (analogi, argumentum a contrario, dan 
penghalusan hukum). 

•  Dalam hukum perdata, penafsiran ternyata dibatasi 
(KUHPerdata Buku ketiga tentang Perikatan Bab Kedua 
Bagian Keempat tentang Penafsiran pasal 1342-1351). 
Penafsiran hanya untuk perjanjian, dan bila sudah jelas 
tidak boleh dilakukan penafsiran. 

•  Metode penemuan hukum bersifat praktikal karena lebih 
dipergunakan dalam praktek hukum. Metode ilmu hukum 
dipergunakan oleh ilmuwan dalam bidang ilmu hukum 
dalam rangka penelitian hukum. Metode penemuan 
hukum dibatasi oleh kaidah hukum positif, metoe ilmu 
hukum dibatasi oleh kaidah keilmuan. 

ILMU HUKUM DAN 
ILMU KEMANUSIAAN 



•  Metode penemuan hukum mendeka t i 
heurmenetika, sifat konkret, khusus dan 
individual memperlihatkan bahwa metode 
penemuan hukum bersifat manusiawi. 

•  Ijtihad dapat dikatakan sebagai metode 
penemuan hukum dalam Hukum Islam, untuk 
mencari hukum atas sesuatu peristiwa dari nash 
Al Quran dan Hadist. 

•  Ijtihad menggarap masalah-masalah yang 
bersifat zhanniyah yakni masalah-masalah yang 
tidak ditentukan secara pasti dalam nash Al 
Quran dan Sunnah Rasul. 

•  Metode ijtihad terdiri atas analogi (qiyas) dan 
memelihara kepentingan hidup manusia (ri’ayat 
mashalih al-khalq).  

ILMU HUKUM DAN 
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•  Memelihara kepentingan hidup manusia terdiri 
atas: 
–  Maslahat mursalat, menetapkan hukum dalam hal-hal 

yang sama sekali tidak disebut dalam nash. 
–  Istihsan, memandang lebih baik sesuai dengan tujuan 

syara untuk meninggalkan ketentuan dalil khusus dan 
mengamalkan ketentuan dalil umum 

–  Istishhab, melangsungkan berlakunya ketentuan 
hukum yang ada hingga terdapat ketentuan dalil yang 
merubahnya. 

–  Urf, memperhatikan adat istiadat suatu masyarakat  
•  Dalam hukum Islam penafsiran tidak termasuk 

ke dalam metode ijtihad, tetapi sebagai metode 
pemahaman 

ILMU HUKUM DAN 
ILMU KEMANUSIAAN 



•  Pertautan ilmu hukum dengan humaniora ialah: 
–  Metode penemuan hukum hanya suatu penghadapan 

antara kejadian konkret dan peraturan yang abstrak. 
Ia tidak meliputi pembentukan hukum. 

–  Metode penemuan hukum hanya valid dalam praktek 
hukum. Penggunaannya secara teoritis di luar dari 
praktek hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan. 

–  Metode penemuan hukum adalah metode bersifat 
khas hukum, bersifat manusiawi karena dalam 
penerapannya langsung menyentuh manusia secara 
konkret dan personal. 

•  Penggunaan metode penemuan hukum dalam 
ilmu hukum memerlukan rekonstruksi dan 
perluasan. 

ILMU HUKUM DAN 
ILMU KEMANUSIAAN 



ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AXIOLOGI 
ILMU HUKUM 

•  Secara umum ada tiga hal yang dapat dipelajari dari 
hukum yakni: 
–  Nilai-nilai hukum seperti keadilan, ketertiban, kepastian hukum 
–  Kaidah-kaidah hukum berupa kaidah yang tertulis maupun tidak 

tertulis 
–  Perilaku hukum atau dapat juga disebut kenyataan hukum atau 

peristiwa hukum. 
•  Titik sentral pengkajian dan penelitian ilmu hukum 

adalah kaidah-kaidah hukum. Ilmu hukum tidak bisa 
dipisahkan dari kaidah hukum. 

•  Ciri  yang umum dari kaidah hukum adalah adanya 
legitimasi dan sanksi. 



•  Bidang kajian ilmu hukum ialah kaidah hukum yang 
terkait dengan nilai dan perilaku. 

•  Dalam pembentukan hukum yang hidup ada 
kemungkinan kaidah hukumnya terbentuk tidak berasal 
semata-mata dari kebiasaan, tetapi timbul berdasarkan 
suatu pertimbangan dari pihak yang berwibawa 
sehingga anggota masyarakat mengikutinya. 

•  Kaidah hukum tidak semata-mata terlihat berupa fakta 
empiris tetapi juga berupa hal rasional. 

•  Kaidah hukum berisi keadilan, Adil dan tak adil 
merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara 
pribadi. 

•  Kaidah hukum bersangkutan dengan martabat manusia 
(human dignity), keadilan timbul dari batin manusia. 

ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI 
DAN AXIOLOGI ILMU HUKUM 



•  Ilmu hukum sebagai ilmu bertujuan untuk 
mencari kebenaran atau lebih tepatnya keadilan 
yang benar.  

•  Dalam hakekat hukum, ilmu hukum tidak 
didasarkan semata-mata pada empirisme atau 
rasionalisme saja, karena gejala hukum tidak 
hanya berupa hal yang dapat dicerap oleh indra 
atau pengalaman manusia berupa perilaku 
hukum saja tetapi juga berisi hal yang tak 
tercerap oleh indra manusia yaitu nilai-nilai 
hukum. 

•  Untuk mencari keadilan yang benar itu maka 
ditentukanlah cara untuk mencarinya yakni yang 
disebut metode. 

ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI 
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•  Metode mencari keadilan dapat dilakukan dengan 
metode deduksi dan metode induksi, dan perpaduan 
kedua metode yaitu metode hipotetiko-deduktif-verifikatif 
berdasar pandangan Karl R. Popper muncul teori 
falsifikasi. 

•  Metode penemuan hukum merupakan penerapan 
metode deduksi. Metode ini dipengaruhi oleh tradisi 
keagamaan dalam menafsirkan kitab suci (The Holy 
Scripture) yakni dari tradisi keagamaan Yahudi dan 
kemudian dari agama Islam. 

•  Metode sosiologis dipengaruhi atau didasari oleh logika 
induktif, yang berasal dari sosiologi dan antropologi. 

•  Perwujudan dari logika hipotetiko-deduktif-verifikatif ialah 
dalam metode multidisipliner dan interdisipliner. Dalam 
metode ini suatu masalah berusaha dipecahkan atau 
didekati oleh berbagai disiplin baik yang termasuk 
deduktif maupun induktif. 

ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI 
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•  Obyek dalam metode sosiologis harus 
berdasarkan fakta, dalam hal ini tentu fakta-fakta 
yang berhubungan dan dikategorikan sebagai 
hukum. 

•  Apabila metode sosiologis akan dijadikan 
metode ilmu hukum semata maka metode 
sosiologis bersifat mengambang, tidak padu dan 
integral. 

•  Ilmu hukum mempunyai peran yang khas: 
–  Ilmu hukum berpengaruh dalam pembentukan hukum 
–  Ilmu hukum berpengaruh dalam praktek hukum atau 

pelaksanaan hukum 
–  Ilmu hukum berpengaruh dalam pendidikan hukum 
–  Ilmu hukum akan berpengaruh atas perkembangan 

dari bidang-bidang yang lainnya. 

ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI 
DAN AXIOLOGI ILMU HUKUM 



•  Ilmu hukum mempunyai fungsi: 
–  Ilmu hukum berusaha untuk mengadakan 

sistematisasi. 
–  Ilmu hukum menyajikan pertimbangan-

pertimbangan. Sejumlah data dan sejumlah 
peraturan tidak cukup bermakna. 

–  Ilmu hukum mempunyai fungsi pencerah 
terhadap kebekuan yang melanda dunia 
hukum. 

ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI 
DAN AXIOLOGI ILMU HUKUM 



•  Ilmu hukum bukan hukum. Ilmu hukum berobyekan 
hukum. 

•  Ilmu hukum adalah suatu sistem pengetahuan. 
Tujuannya ialah mencari kebenaran. 

•  Tugas ilmu hukum pada dasarnya ialah untuk memantau 
perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia 
hukum. 

•  Dalam dunia akademis,  
–  Ahli hukum memperkembangkan dan membina ilmu hukum di 

samping melakukan penelitian juga melakukan pengajaran. 
–  Karya yang dihasilkan didasari oleh teoretisasi yang 

komprehensif. 
•  Di luar dunia akademis, 

–  Ahli hukum memperkembangkan dalam rangka praktek. 
Penyelesaian masalah dapat memberi cakrawala baru dalam 
perkembangan hukum. 

–  Karya yang dihasilkan umumnya bersifat praktikal didorong oleh 
kebutuhan praktek. 



•  Kunci dari pembinaan hukum adalah semakin 
maju dan pesatnya perkembangan ilmu hukum 
yang diusahakan oleh para ahli hukumnya. 

•  Ilmu hukum mempunyai struktur, metode dan 
fungsinya yang tersendiri. Hakekat atau ciri khas 
ilmu hukum adalah  
–  pendekatan terhadap kaidah-kaidah hukum.  
–  adanya integralitas dalam ilmu hukum 

•  Ilmu hukum termasuk ke dalam sistem 
pengetahuan, ilmu hukum bukan sistem sosial 
atau kultural. 



•  Status dari ilmu hukum apakah sebagai 
ilmu sosial atau ilmu humaniora: 
– Secara ontologis, klasifikasi ilmu hukum 

sebagai ilmu sosial mengidentikan hukum 
dengan gejala masyarakat. 

– Secara epistemologis, mengklasifikasikan 
ilmu hukum ke dalam ilmu sosial. Hukum 
dilihat sebagai relasi-relasi mekanik dan 
formal yang sistemik. 

– Secara axiologis, klasifikasi ilmu hukum ke 
dalam ilmu sosial terlalu bersifat akademis. 


