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• Menurut Teori Epistemologi 
Hukum dalam perspektif filsafat 
hukum adalah untuk 
mendapatkan kebenaran, yg ber 
syarat 2 hal, yaitu : 

•  1. rasional 

•  2. Sesuai kenyataan (empirik) 

 



3 SISTEM HUKUM 
PHILIPPE NONET 

•  1. represip 

•  2. otonom 

•  3. Responsif 

• SISTEM HUKUM REPRESIP 
BERCIRIKAN: 

•  1. Hukum tunduk pd politik 



•  2. adm hukum sbg alat 
melanggengkan kekuasaan. 

•  3. penafsiran hukum tunggal 
menurut versi pemerintah 

•  4. penegak hukum sbg alat 
politik oleh otoritas politik 

•  5. hukum pidana nilai dominan 



 Ciri sistem hukum 
otonom 

•  1. kemandirian kekuasaan    
hukum. 

•  2. penafsiran hukum subyektip 

•  3. prosedur hukum tujuan utama 

•  4. Kr i t ik terhadap hukum 
melalui kekuasaan politik 



Ciri sistem hukum 
responsip 

•  1. substansi hukum tujuan 
utama 

•  2. hukum unt kepentingan 
manusia 

•  3. keadilan dan kesempurnaan 
manusia sbg tujuan  hukum 



ASAS HUKUM DAN 
SISTEM HUKUM 

1.  PENGERTIAN ASAS HUKUM 
 Paul Scholten menyatakan bahwa asas hukum 
merupakan pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam 
dan di belakang sistem hukum, dirumuskan dalam 
aturan perundang-undangan dan putusan-putusan 
hakim. 

 Dari pengertian di atas tampak peranan asas hukum 
sebagai meta kaidah hukum perilaku karena asas 
hukum berperan sebagai interprestasi dari kaidah 
hukum perilaku, asas hukum sebagai kaidah penilaian 
(waarderingsnormen). Dan berfungsi juga sejenis seperti 
kaidah perilaku karena asas hukum juga memberikan 
arah pada kaidah perilaku, asas hukum juga 
merealisasikan ukuran nilai dalam kaidah-kaidah hukum 
dan penerapannya. 



 Meuwissen membedakan asas hukum material dan asas 
hukum formal. Asas material meliputi asas kebebasan 
individu, asas penghormatan terhadap keyakinan, asas 
kepercayaan, asas pertanggungjawaban dan asas 
keadilan. Sedangkan asas hukum formal adalah Asas 
konsistensi logical, asas kepastian dan asas persamaan. 

 

2.  PENGERTIAN KAIDAH PERILAKU 
 

 Menurut Bruggink, kaidah perilaku adalah kaidah yang 
ditujukan pada perbuatan warga suatu masyarakat 
hukum tertentu, yang seringkali dalam bentuk sudah 
dipositipkan dalam perundangan-undangan. 

 Terdapat 4 (empat) perbedaan antara asas hukum 
dengan kaidah perilaku, yaitu: 

 a. Asas hukum tumbuh perlahan-lahan di dalam  
  masyarakat hukum, sedangkan kaidah perilaku  
  ditetapkan pada suatu moment tertentu. 
 b. Asas hukum bersifat umum dan abstrak artinya  
  memiliki wilayah penerapan yang lebih luas ketimbang 
  kaidah perilaku, sedangkan kaidah perilaku bersifat  
  khusus artinya kaidah perilaku mengatur aturan yang  
  kongkrit dan memberikan pedoman bagi suatu  
  perbuatan dengan lebih jelas. 



 c. Kaidah perilaku penerapannya akan bertumpu pada  
  kewibawaan pelaksana hukum atau hakim, sedangkan  
  asas hukum tidak tergantung pada kewibawaan aparat 
  penegak hukum atau tidak dapat kehilangan  
  keberlakuannya, kecuali asas hukum itu telah 
  mengalami perubahan karena adanya revolusi atau 
  perubahan peradaban manusia, seperti asas wanita 
  yang sudah menikah harus patuh terhadap suaminya 
  (telah berubah pada tahun 1956 di Negara Belanda). 
 d. Kaidah perilaku dalam setiap satu kejadian hanya  
  dapat diterapkan satu aturan hukum yang dapat 
  diterapkan, sedangkan asas hukum terdapat kejadian 
  yang sama dapat diterapkan berbagai macam asas 
  hukum, yang semuanya memainkan peranan pada 
  interprestasi aturan-aturan yang dapat diterapkan.  
  Dalam hal ini maka harus ditimbang-timbang asas  
  hukum mana yang paling relevan. 



3.  PENGERTIAN SISTEM HUKUM 
 

 Sistem hukum merupakan kaidah hukum yang berciri 
hierarkhis dari asas hukum sampai kaidah perilaku, 
dengan memiliki struktur dan aktualisasi hukum dari 
aparat penegak hukum dan masyarakat. 

 Menurut Bruggink disebut sebagai system hukum harus 
memenuhi tiga unsur berikut, yaitu: 

 a.  Unsur idiiil, yang terdiri dari aturan-aturan, kaidah-
kaidah dan asas hukum. 

 b.  Unsur operasional, unsur ini terdiri dari keseluruhan 
organisasi dan lembaga yang didirikan dalam suatu 
system. 

 c.  Unsur actual, adalah keseluruhan perbuatan dan 
putusan yang kongkrit dari tindakan aparat hokum 
maupun masyarakat. 



HUKUM DAN MORAL 
Pada Hukum diterapkan Norma Moral, hukum yang tidak  
bermoral lambat laun dapat tidak bertahan, hukum dan  
moral berhubungan dengan perilaku manusia. Hukum  
mengandalkan cita-cita keadilan, hukum seharusnya sesuai  
dengan keadilan dan ini merupakan tuntutan moral, bahkan 
terkadang hukum dapat dirubah oleh moral karena ada 
desakan moral. 
Moral adalah keseluruhan kaidah dan nilai berkenaan  
dengan ikhwal baik perbuatan mnusia. Dan kidah hukum 
bertumpu pada kaidah moral. 
Menurut Lon Fuller ada dua jenis moral, yaitu moral 
kewajiban (The morality of duty) dan moral aspirasi (The  
morality of aspiration). 
Moral kewajiban, yaitu tuntunan minimal yang harus  
dipenuhi oleh suatu tatanan masyarakat, sedangkan moral  
aspirasi adalah moral yang mengarah pada individu dalam  
upayanya mencapai kesempurnaan. 



Lon Fuller juga membagi etika menjadi dua, yaitu antara  
moral hukum internal dan moral hukum eksternal. 
Moral hukum internal adalah syarat-syarat formal yang harus 
dipenuhi agar layak menjadi norma hukum, yaitu : 
1.  Hukum harus dipresentasikan dalam aturan-aturan 

umum. 
2.  Aturan-aturan itu harus diumumkan kepada yang dikenai 

hukum. 
3.  Aturan itu tidak boleh berlaku surut (non retroaktip). 
4.  Aturan harus dirumuskan secara jelas. 
5.  Aturan itu tidak boleh mengandung pertentangan. 
6.  Aturan itu tidak boleh menuntut suatu yang tidak 

mungkin dipenuhi. 
7.  Aturan itu konstan. 
 sedang moral hk ekternal meliputi keadilan, keamanan dan 

ketertiban, kesejahteraan dan perlindungan kaum lemah. 



ALIRAN FILSAFAT HUKUM 
MODERN DAN POST MODERN 

1.  Teori Klasik Modernitas 
v  Menurut Karl Marx, Modernitas ditentukan oleh 

lahirnya Kapitalisme yang melakukan ekploitasi 
terhadap proleterat. 

v  Menurut Emile Durkheim, Modernitas ditentukan 
menguatnya solidarits organic yang menghasilkan 
kebebasan individu dan meningkatnya produktivitas 
serta melemahnya solidaritas mekanik. 

v  Menurut Max Weber, Modernitas ditentukan adalah 
perkembangan rasionalitas formal seperti Birokrasi, 
yang bercirikan : Efisiensi, mengedepankan kuantitas 
dari pada kualitas, menggunakan teknologi manusia 
dan prediksitable. 

v  Menurut George Simmel, Modernitas ditentukan oleh 
dua sisi utama yang saling berhubungan, yaitu kota 
dan ekonomi uang. Kota adalah tempat modernitas 
dipusatkan dan akan melakukan trikle down effect/
multi effect ke wilayah sekitarnya, sedangkan 
ekonomi uang menyebabkan perluasan modernitas. 



2.  Teori Giddens 
v  Kehidupan Modern ditamsilkan oleh Giddens sebagai 

Juggernaut (panser raksasa), yaitu kehidupan kolektip 
modern yang sangat cepat perubahannya sampai tidak 
mampu sepenuhnya mengendalikannya (Runway 
word), yang bercirikan 4 hal, yaitu : 

 1. Kapitalisme, yang ditandai Produksi Komoditi yang 
     efisien, pemilikan pribadi atas modal, pekerja tanpa 
     property dan adanya sistem kelas. 
 2. Industrialisme, yaitu penggunaan sumber daya alam 
     dan manusia untuk menghasilkan barang/jasa. 
 3. Kemampuan mengawasi, yaitu pengawasan 
     individu/swasta terhadap kebijakan Negara. 
 4. Pengendalian atas Produksi Alat-alat perang. Dan 
     pada gilirannya modernitas berorientasi pada  
     meningkatnya demokratisasi, demiliterisasi dan 
     memanusiakan teknologi. 

v  Modernitas menurut Giddens menimbulkan resiko 
seperti pecahnya perang nuklir, meningkatnya 
kriminalitas, munculnya penyakit baru yang 
menimbulkan kematian, kebebasan seksulitas, 
kemiskinan, degradasi lingkungan dan kekerasan 
dalam kehidupan sosial.  



3. Teori Grorge Rotzer 
 Ritzer muncul dengan Teori McDonaldisasi menyatakan 
bahwa rasionalitas formal meerupakan komponen kunci 
kehidupan modern, yang ditandai dengan efisiensi, 
kemampuan untuk diprediksi, menekankan pada 
kuantitas dari pada kualitas dan penggatian teknologi 
manusia, seperti makanan cepat saji  McDonald, Kartu 
kredit dan Mall. 

 

4.  Teori Hukum Progresip 
 Asumsi hukum progresip : manusia pada dasarnya baik, 
memiliki sifat kasih sayang dan kepedulian sesama dan 
merupakan model pembangunan hukum, sehingga hukum 
adalah alat untuk menjabarkan kemanusiaan dan 
memberikan rakhmat bagi manusia dan dunia. Alasan 
perlunya hukum progresip adalah : 

  a. Hukum ada untuk manusia bukan untuk hukum. 
  b. Hukum selalu dalam proses dan tidak bersifat final 
  c. Hukum institusi yang bermoral kemanusiaan bukan 

teknologi yang tidak berhati nurani. 



Berdasarkan tiga alasan di atas, maka kriteria hukum 

progresip adalah: 
1.  Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan 

kebahagiaan manusia. 

2.  Memuat kandungan moral kemanusiaan yang kuat. 

3.  Besifat membebaskan melalui intreprestasi hukum, asas-
asas hukum dan teori secara integratip. 

4.  Bersifat kritis dan fungsional dengan jalan 
mengkonstruksi kembali antara teori dan praktek hukum.  

 



5. Teori Manuel Castells 
v  Modernitas ditandai informasionalisme dan 

masyarakat jaringan, yaitu tumbuhnya masyarakat 
baru dengan kultur dan ekonomi yang ditentukan oleh 
teknologi informasi seperti, televisi, computer, 
internet dan sebagainya, dan ditandai dengan 
munculnya alat-alat produksi dan konsumsi berbasis 
teknologi infomasi. 

v  Castells menemukan 5 paradigma teknologi informasi 
yaitu: 
1.  Teknologi yang digunakan berbasis informasi. 
2.  Teknologi itu mempunyai efek memasuki privatisasi 

manusia. 
3.  Menggunakan logika jaringan yang dapat 

mempengaruhi system dan organisasi. 
4.  Fleksible, dapat beradaptasi dan berubah secara 

konstan. 
5.  Bersifat terpadu dengan sistem yang terintegrasi 

(sinergi). 
 



6.  Teori Globalisasi 
 Globalisasi dapat dianalisa secara kultural, ekonomi, 
politik dan atau intitusional. Secara kultural ditandai 
dengan proses banyak input antara budaya local dan 
global saling berintegrasi memunculkan budaya 
cangkokan atau terjadinya imperiaklisme budaya 
Amerika terhadap budaya lokal. Globalisasi ekonomi 
ditandai dengan mekanisme pasar bebas yang menyebar 
ke seluruh kawasan dunia. Secara politik/institusional 
ditandai dengan munculnya bentuk global baru 
kedaulatan imperial yang independent dari setiap bangsa 
tetapi mengontrol semua bangsa dan penduduknya. 

  

7.  Teori Michel Foucault 
v  Menemukan pengaruh antara ilmu pengetahuan 

dengan kekuasaan. 
v  Meneliti pada jenis hukuman bagi narapidana di LP 

yang lebih manusiawi dan lebih baik, dengan memakai 
3 instrumen yaitu: 

  1. Obeservasi berjenjang 
  2. Normalizing Judment 
  3. Examinition untuk mengawasi subek/orang. 



8.  Teori Fredric Jameson 
 Menurut Jameson ada lima ciri masyarakat kapitalistik, 
yaitu: 

1.  Kedangkalan dan kurang detail. 

2.  Ditandai kepurapuraan 

3.  Hilangnya kesejarahaan. 

4.  Menggunakan informasi (internet) 

5.  Dominasi ekonomi trans multinasional dan independent 
terhadap negara bangsa. 

 

 



3 PARADIGMA ILMU 
HUKUM 

• 1. Positivisme 

• 2. Kritikisme 

• 3. Konstruktivisme 



POSITIVISME 

•  Menempatkan ilmu hukumseperti ilmu-
ilmu alam, yaitu sebagai suatu metode 
yang terorganisis untuk 
mengkombinasikan “deductive logic”  
yang bisa digunakan untuk memprediksi 
pola-pola umum gejala sosial tertentu.  



Paradigma criticisme 

•  Mentakrifkan ilmu hukum sebagai suatu 
proses yang secara kritis berusaha 
mengungkap “the real structure” di 
balik ilusi, false needs, yang 
ditampakkan dunia materi, dengan 
tujuan membantu membentuk 
kesadaran sosial agar memperbaiki dan 
mengubah kondisi kehidupan mereka.  



Paradigma 
konstruktivisme 

•  Memandang ilmu hukum sebagai 
analisis sistematis terhadap “socially 
meaningful action” melalui pengamatan 
langsung dan terperinci terhadap pelaku 
sosial dalam setting kehidupan sehari-
hari dan menafsirkan para pelaku sosial 
yang bersangkutan menciptakan dan 
mngelola dunia sosial mereka.  



3 TEROBOSAN HUKUM 

• Apabila penerapan peraturan 
hukum tidak menunjukkan rasa 
keadilan dan hati nurani maka 
secara prinsip penegak hukum 
dapat melakukan "the non 
enforcement of law" dengan 
perkataan lain peraturan 
tersebut dapat dilanggar. 



LANJUTAN 

• Syarat Kebijakan untuk tidak 
memberlakukan hukum : 

•  1. Kalau hukum tidak dekat 
dengan rasa keadilan rakyat, 

•  2. Bilamana peraturan 
pelaksanaan yang mutlak harus 
ada pada suatu produk hukum 
tertentu.  

•    



LANJUTAN 

•  3 sarana terobosan hukum:  

•  (1) Ilmu hukum adalah 
sociological jurisprudence; 

•   (2) gerakan hukum progresif; 
(3), Pendekatan dalam 
penanganan perkara adalah 
legal pluralism approach 



Sosiologi hukum 

• Pasal 28 ayat (1) menegaskan 
bahwa hakim wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat. 
Namun, mengapa belum banyak 
hakim yang memerhatikan 
aspek sosiologik? 



HUKUM PROGRESIF 

•  1. Hukum untuk manusia bukan 
sebaliknya 

•  2. Hukum bukan merupakan 
institusi yang mutlak dan final 
3.Tujuan Kesejahteraan dan 
kebahagiaan manusia 

•  4. Pembebasan terhadap tipe, 
cara berpikir, asas, dan teori. 



LEGAL PLURALISME 

• Mengandalkan pertautan antara 
state (positive law), aspek 
kemasyarakatan (socio-legal 
approach) dan natural law 
(moral/ethic/religion). 

•   Cara berhukum untuk mencapai 
keadilan substantif.  


