
Pengantar Ilmu Hukum



 Isi dan Sifat Kaedah Hukum

 Perumusan Kaedah Hukum

 Tugas Kaedah Hukum

 Esensialia Kaedah Hukum

 Penyimpangan Terhadap Kaedah Hukum



 Suruhan/Printah (gebod)

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak
mereka dengan sebaik-baiknya.

Seseorang yang mengetahui adanya permufakatan jahat, disuruh
melapor kepada pejabat yang berwenang.

 Larangan (Verbood)

Dilarang melakukan perkawinan dalam hal memiliki hubungan
darah.

Seseorang dilarang melakukan pembunuhan.

 Kebolehan/perkenaan (Morgen)

Pihak-pihak yang menikah diperbolehkan mengadakan perjajian
perkawinan



 Imperatif

Secara a priori harus ditaati

 Fakultatif

Tidak secara a priori mengikat atau wajib dipatuhi

 Kaedah-kaedah hukum yang berisikan suruhan dan larangan
bersifat imperatif

 Kaedah-kaedah hukum yang berisikan kebolehan bersifat
fakultatif

IMPERATIF SURUHAN & LARANGAN

FAKULTATIF KEBOLEHAN



 Hipotesis (hypothrtical jugements)

Bersarat artinya ada suatu kondisi yang akan
melahirkan konsekwensi.

Konsekwensi tertentu harus terjadi sesuai tata
kaedah tertentu.

 Kategoris (categorical jugements)

Tidak bersarat artinya tidak adanya suatu hubungan
atara kondisi dengan konsekwensi tertentu.



 Persamaan

Baik kaedah hukum dan dalil alam sama-sama merupakan pandangan hipotesis

 Perbedaan

Dalili alam apabila terjadi suatu sebab maka kejadian tersebut akan diikuti kejadian lain
yang merupakan akibat (sebab akibat).

Kaedah Hukum apabila seseorang melakukan perikelakuan tertentu, maka orang lain harus
berprikelakuan atau bersikaptindak menurut cara tertentu (prinsip imputasi).

Dalili alam tidak adanya campur tangan manusia.

Kaedah Hukum hubungan normatif diciptakan manusia

Dalil alam hubungan sebab akibat merupakan mata rantai tanpa batas.

Kaedah Hukum ilmu hukum menjelaskan obyeknya (hukum) dalam bentuk preposisi-
preposisi yang merumuskan keharusan-keharusan.



 Tujuan Kaedah Hukum

Ketertiban dan ketenangan

 Tugas Kaedah Hukum

Memberikan kepastian hukum dan memberikan 
kesebandingan hukum

Memberikan kepastian hukum tertuju kepada ketertiban

Memberikan kesebandingan hukum tertuju kepada
ketenangan



Dikatakan “dwitunggal kaedah hukum” oleh karena
pada kaedah hukum yang umum/abstrak, hedaknya
dapat melaksanakan kedua tugas tersebut sekaligus.

 Kaedah Hukum yang umum lebih mengutamakan 
kepastian hukum

 Kaedah Hukum yang individu lebih mengutamakan 
kesebandingan hukum



Sifat MEMAKSA bukanlah essensialia dari kaedah hukum. Sifat 
essensiil dari kaedah hukum adalah membatasi atau mematoki

Sifat Memaksa dapat diartikan:

 Tidak dapat dielakan/dilanggar

Kenyataannya, kaedah hukum imperatif-pun mungkin atau 
dilanggar

 Melakukan paksaan

Orang yang dikuasai kaedah hukum mungkin punya rasa takut, 
tapi yang jelas bukan pada kaedahnya. Tapi dari dirinya sendiri 
atau pihak laian (Polisi, Jaksa, hakim, dll)



Adanya pebuatan subyek hukum  dimana perbuatan 
tersebut menyimpang dari kaedah hukum atau sikap 
tindaknya diluar batasan patokan atau pedeman dari 
kaedah hukum

Ruang Lingkup Penyimpangan Kaedah Hukum

1. Pengecualaian/Dispensasi

2. Penyelewengan/Delict



• Pengecualian artinya penyimpangan dari patokan atau pedoman dengan
dasar yang sah.

a. Pembenar : Pada pembenar tidak ada orang lain atau pribadi lain yang
dapat dipersalahkan.

b. Bebas Kesalahan : Pada bebas kesalahan terdapat orang lain atau
pribadi lain yang dapat dipersalahkan

• Delic artinya penyimpangan dari patokan atau pedoman yang tidak
mempunyai dasar yang sah.



Yang dimaksud dengan delik dalam peyimpangan
kaedah hukum disini dalam arti luas. Yakni setiap
perbuatan yang dapat dikenakan sanktum baik dalam
hukum pidana (penjara), perdata (ganti rugi) atau
admiistrasi negara (pemecatan).

Sanktum dalam arti sempit “hukuman” sedangkan 
dalam arti luar memiliki tiga arti:

 Pemulihan keadaan

 Pemenuhan Keadaan

 Hukuman dalam arti luas


