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Teori Hukum 

Pendapat yang dikemukakan 
oleh seseorang mengenai suatu 
asas umum yang menjadi 
dasar atau pedoman suatu 
ilmu pengetahuan 

Semua aturan-aturan, baik 
yang tertulis maupun yang 
tidak tertulis yang dibuat 
maupun diakui oleh negara 
sebagai pedoman tingkah laku 
masyarakat yang memiliki 
sanksi yang tegas dan nyata 
bagi yang melanggarnya 

Teori Hukum adalah teori yang terdiri atas seperangkat 
prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman dalam 
merumuskan suatu produk hukum sehingga hukum tersebut 
dapat dilaksanakan di dalam praktek kehidupan masyarakat.  



P l a t o Memandang hukum 
sebagai suatu sistem 
peraturan yang 
diorganisasi dan 
diformulasi, yang 
mengikat 
masyarakat dan 
tidak mempunyai 
tempat 

Menempatka
n para raja 
sebagai 
penguasa 
negara pada 
posisi yang 
utama 

Republic 

Law atau 
Nomoi 

Satu-satunya jalan 
yang ditempuh 
dalam 
merealisasikan 
keadilan haruslah 
dengan hukum yang 
tertulis 

Dalam 
karyanya yang 
berjudul 



Aristoteles 

Hukum Kodrat 

Mendasarkan 
kekuatannya pada 
pembawaan manusia 

Hukum Positif 

Mendapat kekuatannya 
karena ditentukan sebagai 
hukum 

Hukum adalah kumpulan daripada 
peraturan-peraturan yang mengikat 
seluruh masyarakat baik itu pejabat 
maupun rakyat 



Stufenbau Theory (Hans Kelsen) 

The Basic norm is then the “Source” of law. But, in a wider sense, 
every legal norm is a “source” of that other norm, the creation of 
which it regulates, in determining the procedure of creation and the 
contents of the norm to be created. In this sense, any “superior” 
legal norm is the “source” of the “inferior” legal norm. Thus, the 
constitution, a statute “source” of statutes created on the basis of the 
constitution, a statute is the “source” of the judicial decision based 
thereon, the judicial decision is the “source” of the duty it imposes 
upon the party, and so on. 

Setiap norma dasar adalah sumber dari norma hukum lainnya 
yang pembentukannya diatur oleh norma hukum tersebut, di 
dalam menentukan prosedur pembentukan dan isi dari norma 
yang akan dibentuk. Setiap norma hukum yang lebih tinggi adalah 
sumber dari norma hukum yang lebih rendah. Dengan demikian, 
konstitusi adalah sumber dari Undang-undang yang dibentuk atas 
dasar konstitusi tersebut 



Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan 
yang pernah berlaku di Indonesia 

TAP XX/MPRS/1966 
1.  UUD 1945 
2.  Ketetapan MPR 
3.  Undang-undang/

Perpu 
4.  Peraturan 

Pemerintah 
5.  Keputusan Presiden 
6.  Peraturan 

Pelaksana lainnya: 
a.  Peraturan 

Menteri 
b.  Instruksi 

Menteri 
c.  dll 

TAP III/MPR/2000 
1.  UUD 1945 
2.  Ketetapan MPR RI 
3.  Undang-Undang 
4.  Perpu 
5.  Peraturan 

Pemerintah 
6.  Keputusan Presiden 
7.  Peraturan Daerah 

Pasal 7 UU No. 10 Th 2004 
1.  UUD 1945 
2.  UU / Perpu 
3.  Peraturan 

Pemerintah 
4.  Peraturan Presiden 
5.  Peraturan Daerah 

1.  Perda Provinsi 
2.  Perda Kab/Kota 
3.  Peraturan Desa 



Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 

UUD 1945 

UU / PERPU 

PP 

PERPRES 

PERDA 

   1. PERDA PROVINSI 

   2. PERDA KAB/KOTA 

   3. PERATURAN DESA 

Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004 : Pancasila merupakan sumber dari segala 
hukum negara 

Judicial Review 
ke MK 

Judicial Review 
ke MA 



Teori Bekerjanya Hukum (Robert B. Seidman) 

Law Making 
Processes 

Law Implementing 
Processes 

Role Occupant 
Confirmity 
Inducing 
measures 

Rule of 
public 

Area of choice Area of choice 

Area of choice 

Feed 
back 

Feed Back 

Feed 
back 



Faktor-faktor yang mempengaruhi Bekerjanya 
Hukum 

l  Menurut Seidman ada tiga faktor yang mempengaruhi, 
yaitu:  

 1. peraturan perundang-undangannya sendiri (aturan hukum),  
 2. aparat pelaksananya (Penegak Hukum), dan  
 3. Masyarakat (Kesadaran dan Kepatuhan Hukum). 
l  Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang 

mempengaruhi, yaitu:  
 1. peraturan perundang-undangan (Aturan Hukum),  
 2. aparat pelaksana (Penegak Hukum),  
 3. Masyarakat (Kesadaran dan Kepatuhan Hukum),  
 4. sarana dan prasarana, dan  
 5. dana.  
l  Menurut Muchsin selain faktor di atas perlu ditambah 

dengan:  
1.  Masalah kesejahteraan bagi penegak hukum serta  
2.  Diterapkannya Reward and Punishment. 
 
 



Rangkuman Filsafat Hukum 
1.  Ada 2 (dua) kekuatan yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan umat 

manusia yaitu agama dengan filsafat. 
2.  Agama bersumber kepada wahyu sedangkan filsafat kepada rasio/akal manusia. 
3.  Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofi, hukum dikaji 

secara luas, mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan 
hakikat. 

4.  Tujuan mempelajari filsafat hukum untuk memperluas cakrawala pandang sehingga 
dapat memahami dan mengkaji dengan kritis atas hukum dan diharapkan akan 
menumbuhkan sifat kritis sehingga mampu menilai dan menerapkan kaidah-kaidah 
hukum. 

5.  Filsafat hukum berpengaruh terhadap pembentukan kaidah hukum sebagai hukum 
in abstracto. 

6.  Antara hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan yang sangat erat. Hukum 
tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah 
kelaliman. 

7.  Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat akan membawa konsekuensi pada 
perubahan hukum dalam berbagai aspek kehidupan, karena berbagai aspek 
tersebut saling terkait. 

8.  Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang bercorak Islami, yang menganalisis 
hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan  
yang mendasar. 

9.  Dalam hukum Islam ada ketentuan hukum yang sifatnya final dan mutlak serta 
tidak memberikan peluang interpretasi yang disebut Qathi dan ada yang bersifat 
tidak mutlak yang memberi peluang interpretasi yang disebut Dhanni. 

10.  Pancasila sebagai sumber hukum nasional memiliki nilai filosofis yang berintikan 
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan.  


