
Pengantar Ilmu Hukum



 Penyataan Kaedah Hukum

 Tanda-tanda Kaedah Hukum

 Berlakunya Kaedah Hukum

 Pengertian Dasar Sistem Hukum



Penyataan/perwujudan kaedah hukum membahas 
hukum dalam kenyataan real.

Terdapat beberapa ahli mengenai penyataan kaedah 
hukum:

1. Ter Haar

2. Hans Kelasen

3. Logemann



 Kaedah Hukum Individu yang menyimpukan Kaedah Hukum Umum.

Keputusan yang diambil oleh kepala adat/hakim, harus dilihat sebagai kaedah 
hukum individu yang menyimpulkan kaedah hukum umum.

hal ini dapat terjadi pada kasus yang lama

 Kaedah Hukum Umum ditarik dari Kaedah Hukum Individu.

Hakim harus sadar bahwa ia turut membentuk hukum dan harus memperhatikan 
keputusan-keputusan sebelumnya.

hal ini dapat terjadi keputusan hakim yang berdasarakan yurisprudensi hakim 
sebelumnya.

 Kaedah Hukum Individu dan Kaedah Hukum Umum timbul/ada bersama-sama.

Apabila tidak terdapatnya kaedah hukum umum dan tidak adanya keputusan 
hakim sebelumnya, maka yang berwenang dapat meberikan keputusan yang 
merupakan penyataan kaedah individu yang sah sebagai kaedah hukum umum. 

Hal ini terjadi pada kasus yang baru.



Mula-mula harus ada penyataan kaedah hukum 
umum lebih dahulu, baru penyataan kaedah individu. 
Karena penyataan kaedah umum merupakan dasar 
dari kaedah hukum individu.



 Logemann (berdasarkan pendapat Scolten)

Penyataan Kaedah hukum diikuti kebiasaan, yaitu 
perikelakuan yang ajeg, yang sesuai dengan isi kaedah 
hukum tersebut. 

Atau, kebiasaan yang mendahului penyataan kaedah 
hukum, yang merupakan perumusan kebiasaan tesebut.

 Ter Haar

Kebiasaan yang mendahului penyataan kaedah hukum. 
Atau dengan kata lain, penyataan kaedah hukum 
merupakan perumusan dari kebiasaan tersebut.



 Konstruktif/kreatif

Merupakan penyataan kaedah hukum individu yang 
sekaligus penyataan kaedah hukum umum. 

 Eksekutif

Penyataan kedah hukum individu  yang berdasarkan 
kaedah hukum umum



 Tanda-tanda yang berwujud

Bahan-bahan resmi tulisan (UU, SK, dll.);

Rambu-rambu lalulintas;

Benda-benda lain (Dewi Themis).

 Tanda-tanda yang tidak berwujud

Suara (klakson mobil, sirene, dll);

Kata-kata lisan;

Perintah lisan.





 Secara Yuridis

Hans Kelsen “Kaedah hukum mempunyai kelakuan apabila penetuannya 
berdasarkan kaedah yang lebih tinggi tingkatannya”

W. Zevenbergen “Kaedah hukum memiliki keberlakuan secara yuridis jika 
kaedah hukum terbentuk menurut cara yang lah ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan”

 Secara Sosiologis

Melihat efektifitas kaedah hukum di dalam masyarakat. Dikenal 2 (dua) 
teori yakni Teori Kekuasaan dan Teori Pengakuan.

 Secara Filosofis

 Berlakunya kaedah hukum harus berdasarkan cita-cita hukum sebagai 
dasar nilai yang tertinggi.



 Lingkup Laku Wilayah

mengenai ruang terjadinya pristiwa yang diberi batas-batas 
atau dibatasi oleh kaedah hukum

 Lingkup Laku Pribadi/subyek

menunjuk siapa atau apa yang oleh kaedah hukum dipatoki 
peranannya

 Lingkup Laku Masa/Waktu

berhubungan waktu atau jangka waktu suatu peristiwa tertentu 
diatur oleh kaedah hukum

 Lingkup Laku Ihwal

 Bersangkutan dengan hal apa saja yang menjadi obyek kaedah 
hukum



 Masyarakat Hukum

 Subyek Hukum

 Peranan (Hak dan Kewajiban) Hukum

 Pristiwa Hukum

 Hubungan Hukum

 Obyek Hukum


