
Ilmu ���� pada umumnya bertujuan:

Untuk memecahkan masalah
(problem solving)

Menjawab:
���� apa
���� bagaimana
���� mengapa

� Sarjana Hukum

�mempunyai kemampuan untuk memecahkan

masalah-masalah hukum

(the power of solving legal problem)

�selalu dihadapkan pada masalah hukum �selalu dihadapkan pada masalah hukum 

yang harus dipecahkan

�harus bekerja sesuai dengan profesinya, 

terutama dengan penegakan hukum

mempunyai sikap ilmiah:

jujur, berani mencari dan mempertahankan kebenaran, 
mengakui dan memperbaiki kesalahan, 

terbuka untuk kritik dan pendapat orang lain, 
obyektif, tidak memihak, 

tidak apriori terhadap pendapat orang lain, 
kritis dan kreatif



Memecahkan masalah-masalah hukum

1111 menseleksi & merumuskan masalah hukum 
(legal problem identification)

2222 dengan menggunakan penemuan hukum: 
dicari pemecahannya (legal problem solving)

3333 diberi: ���� hukumnya, 
���� haknya, 
���� hukumannya���� hukumannya

keputusan (decision making)

Putusan:
mengandung 2 unsur:

1 penyelesaian atas peristiwa konkrit pemecahan suatu 
2 peraturan hukum untuk waktu y.a.d.



Penemuan hukum:

� Proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat 
hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan 
peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit

� Proses konkretisasi atas individualisasi perat-hukum 
(das sollen) yang bersifat umum yang mengingatkan 
peristiwa konkrit (das sein) tertentu

���� Bagaimana mencarikan atau menentukan hukumnya 
untuk perisiwa konkrit.untuk perisiwa konkrit.

Ajaran hukum fungsional (TER HEIDE): 
bagaimana dalam situasi tertentu dapat 

ditemukan pemecahan yang paling baik yang 
sesuai dengan harapan yang hidup diantara 
para warga masyarakat terhadap “permainan 
kemasyarakatan” yang dikuasai oleh “aturan 

permainan”



Pembentuk UU:
���� melakukan penemuan hukum

Pertanyaannya:
”Bagaimanakah seyogiannya menyelesaikan dan memecahkan 
peristiwa abstrak tertentu (yang belum terjadi tetapi besar 
kemungkinan akan terjadi) diwaktu mendatang.”Sifatnya preskriptif.

Dosen/peneliti hukum
���� Penemuan hukum sifatnya teoritis

hasilnya bukan hukum melainkan sumber hukum (doktrin)

Hakim
���� menghadapi peristiwa konkrit atau konflik.

Apa yang dilakukan hakim dalam menghadapi peristiwa konkrit?
���� penyambung lidah atau corong UU (bouche de la loi) 

� UU merupakan satu-satunya sumber Hukum positif
� Hakim harus menerapkan UU
� Silogisme: bentuk berpikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal 

yang umum (premis mayor) dan hal yang bersifat khusus (premis minor)
� Pasal 20 AB dan 21 AB: hakim harus mengadili menurut UU, ia dilarang 

menilai isi dan keadilan dari UU



Penemuan hukum heteronomPenemuan hukum heteronom

(Wiarda)
���� hakim mendasarkan keputusannya dari peraturan-

peraturan diluar dirinya 

���� hakim tidak mandiri karena harus tunduk pd UU

Pandangan ini tidak dapat dipertahankan ���� + 1850

���� Hakim bukan corong UU, tetapi ia sebagai pembentuk 
hukum yang secara mandiri memberi bentuk kepada isi 
UU dan menyesuaikan dg kebutuhan-kebutuhan



Pandangan materiil yuridis atau otonom
Tokoh: Oskar Bullow, Eugen Ehrlich, Francois Geny, Oliver Wendel Holmes, Jerome Frank, 
Paul Scholten

Pelaksanaan hukum oleh hakim bukan semata-mata masalah 
logika murni dan penggunaan ratio yang tepat, tetapi 

merupakan masalah pemberian bentuk yuridis pada asas-asas 
hukum materiil yg menurut sifatnya tidak logis dan tidak 

mendasarkan pada pikiran yang abstrak, tetapi lebih-lebih pada 
pengalaman dan penilaian yuridis

���� UU tidak mungkin lengkap
���� dalam hal kekosongan dan ketidakjelasan UU hakim 

mempunyai tugas sendiri yaitu memberi pemecahan dgn 
penafsiran UU

���� pangkal tolak penemuan hukum adalah sistem: semua hukum 
terdapat dalam UU dan hanya kalau ada kekosongan atau 
ketidakjelasan dlm UU saja maka hakim boleh menafsirkan



Putusan hakim

Hakim ���� tidak memihak
���� mengadili suatu perkara perlu fakta atau

peristiwanya bukan hukumnya
���� peraturan hukum hanyalah alat 

yang menentukan adalah peristiwanya
kemungkinan terjadi suatu peristiwa 
yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya 
justru lain penyelesaiannya

terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang 
justru lain penyelesaiannya

���� terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang 

duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya, 
dan bukan secara a priori menemukan putusannya 
sedangkan pertimbangan baru kemudian dikonstruir

���� menentukan peraturan hukum yang menguasai 

sengketa kedua belah pihak
���� putusan wajib dilengkapi dengan pertimbangan hukum

yang memuat alasan-alasan hukumnya


