
Ketentuan hukum ���� tulisan

Dalam penampilannya

���� rumusan ketentuan hukum menggunakan bahasa, yang 
merupakan gerbang bagi para pencari hukum untuk 
memperoleh pengetahuan mengenai hukum

Pengertian 

���� gambaran yang tajam dalam alam kesadran seseorang, isinya ���� gambaran yang tajam dalam alam kesadran seseorang, isinya 
dibentuk oleh ciri-ciri pengertian itu sendiri dalam arti bahwa 
sesuatu pengertian harus melekat ciri-ciri tertentu agar ia dapat 
menyandang istilah atau kata yang akan digunakan untuknya.

Hukum positif ���� terdiri dari kompleks istilah-istilah atau kata-kata.

Penggunaan istilah atau kata ���� bukan suatu kebetulan



Interpretasi atau menafsir UU 

���� alat bantu dalam memberi arti, maksud atau ratio dari suatu 
ketentuan UU, oleh karena itu katentuan itu sendiri tdk dapat 
memberikan suatu penyelesaian dalam menghadapi persoalan 
hukum yang konkrit

Hakim berusaha memperoleh suatu gambaran tentang jalan 
pikiran yg termaktub dalam kata-kata dari ketentuan ybs

Paul Scholten: UU mengandung dua sifat:

1. pernyataan kehendak (wilsuiting) dari orang-orang tertentu 
yg berwenang meletakkan kehendaknya mengenai 
apa hukum itu kepada anggota masyarakat;

2. merupakan peraturan untuk hal-hal yang akan datang terlepas 
dari pembentukannya dpl pembentukan sesuatu yang baru 
dalam kehidupan hukum yg mempunyai hak hidup sendiri  
karena penerapan dan kelangsungannya tidak terikat pada 
para pembentuknya



� Suatu ketentuan tidak berdiri sendiri, ia merupakan bagian 
dari UU

� UU merupakan bagian dari seluruh perundang-undangan

� Seluruh perundang-undangan itu adalah juga bagian dari 
tata hukum yang berlaku ���� sebagai satu kesatuan

� Hukum menampakkan diri sebagai tata suatu sistem dalam 
arti bahwa dalam keseluruhan kesatuan terdapat hubungan arti bahwa dalam keseluruhan kesatuan terdapat hubungan 
antara satu dengan yang lain.

� Setiap peraturan baru yang dimasukkan dalam sistem 
tersebut mengalami pengaruhnya, dalam hubungan dengan 
peraturan lain ia diterapkan bersama-sama, ia diberi arti 
menurut peraturan-peraturan yang sudah ada, metode 
sistematis meminta tempat sebagai alat dalam memberi arti 
pada suatu ketentuan hukum.



� Dalam hukum terdapat kontinitas, hukum terus 
berkembang, perubahan dan perkembangan hukum hanya 
dapat dimengerti melalui sejarahnya dan karena norma-
normanya adalah bukan norma logika di luar atau di atas 
waktu, tetapi ditentukan secara historis

� Tata bahasa, sejarah UU, sistem hukum, tujuan masyarakat, 
dan hasil dari penerapannya, perkembangan hukum nenurut 
sejarahnya merupakan faktor-faktor yang potensial dalam 
menentukan apa hukumnya mengenai suatu hubungan 
hukum, karena faktor-faktor tersebut sama pentingnya. hukum, karena faktor-faktor tersebut sama pentingnya. 
Tidak ada dapat dikatakan faktor mana yang harus 
diutamakan, yang dicari adalah keadilan

� Interpretasi adalah integrerend dgn UU bukan saja alat 
bantu, karena meskipun istilah atau kata sudah jelas, 
namun dalam penerapannya acapkali menimbulkan 
ketidakjelasan, ketidakpastian atau ketidakadilan 

���� UU senantiasa memerlukan interpretasi


