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ABSTRAK 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  Kekuasaan 

kehakiman yang menyebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat”. Hakim harus menemukan sendiri hukum itu (rechtsvinding), dan 

menciptakan Hukum (rechtsschepping) untuk melengkapi hukum yang sudah ada, 

dalam memutuskan suatu perkara. Hakim atas Inisiatif sendiri harus menemukan 

hukum terutama the living law yang senantiasa akan hidup terus dalam 

masyarakat. Pemberlakuan the living law sebagai hukum positif ada konsep 

pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangan kedudukan 

hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk 

aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah. 

 

ABSTRACT 

Discovery And Formation Of Law "Living The Law" Decision By Judge. Article 

5 clause (1) Law No. 48/2009 on the power of the judiciary that says "Judge and 

constitutional justice shall explore, follow, and understand the values of law and 

justice that exist in the community". Judges must find its own law (rechtsvinding), 

and created the Law (rechtsschepping) to complement the existing law, in deciding a 

case. Judge on its own initiative to find the law, especially the living law that will 

always live on in the community. Application of the living law as positive law there is 

the concept of thinking about the law is very sharp mempertentangan position of 

customary law in the legal system is the concept of thought legisme (including 

positivism flow) and the flow of school history. 

 
Kata Kunci: penemuan, pembentukan hukum, the living law, putusan hakim. 
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A. PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara hukum didasarkan pada cita hukum  (recht idee) 

yang dibangun oleh pejuang dan pendiri republik kerakyatan (demokratik). Cita 

hukum ini dinyatakan secara singkat dalam konstitusi bahwa Indonesia adalah 

negara hukum (rechtstaat) dan bukan negara kekuasaan (machtstaat). Di 

dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi 

hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan 

menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 

1945, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang 

bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam 

hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap 

penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.  

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara 

hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang 

merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 

menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Ciri khusus Negara Hukum Indonesia yang digariskan oleh Ilmu Hukum 

melalui prinsip rule of law, yaitu: 

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang mengandung  

perlakuan yang  sama di bidang politik, hukum, sosial ekonomi, budaya dan 

pendidikan; 

2. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya; 

3. Peradilan yang bebas tidak bersifat memihak, bebas dari segala pengaruh 

kekuasaan lain.1 

Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban (order), disamping ketertiban 

tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan 

ukuranya menurut masyarakat dan zamannya.2  Hukum tersebut juga diharapkan 

sebagai sarana pengontrol bagi kehidupan masyarakat, sedangkan penegakan 

hukum dipandang sebagai garis depan dalam berbagai masalah sosial, politik, 

ekonomi, dan lain sebagainya.3 Padahal para ahli hukum sering mengatakan 

                                            

1 Oemar Seno Adji, 1985, Peradilan Bebas Negara Hukum, Cetakan Kedua,  Jakarta: 

Erlangga, hlm. 46 

2 Moctar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan  
Cetakan Pertama, Bandung: Penerbit Pusat Studi Wawasan Nusantara, hlm.4 

3 Mujahidin AM, 2007, ”Hukum Progesif Jalan Keluar Dari Keterpurukan Hukum 

Indonesia” Majalah Hukum Varia  Peradilan, Tahun Ke XXII No.257, hlm.59. 
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bahwa hukum bukan sekedar peristiwa penegakan hukum. Hukum juga 

mencakup aturan-aturan hukum, kenyataan-kenyatan sosial sebagai lingkungan 

tempat berlakunya hukum dan para pelaku hukum 4       

Secara teoritik seperti digambarkan aliran atau ajaran Von Savigny hukum 

itu sesuatu yang tumbuh atau didapatkan dalam pergaulan masyarakat. tidaklah 

menghilangkan kenyataan seperti pendirian kaum positif (Bentham, dll) bahwa 

hukum juga lahir dari perbuatan penguasa, lebih-lebih juga dalam dunia modern 

bahwa hukum merupakan salah satu produk penting kekuasaan.5  

Ada semacam konsepsi  yang berkembang secara universal mengenai suatu 

peradilan yang  bebas dan tidak memihak suatu “freedom and impartial judiciary” 

yang tentunya kehendak pengadilan ini bebas dari segala sikap maupun multi 

intervensi merupakan ide yang universal.  Sifat ide reaktif terhadap suatu fredom 

and impartial judiary merupakan karakteristik dan persyaratan utama bagi negara 

dan masyarakat, baik yang mengenal sistem Hukum Anglo Saxon maupun Eropa 

Kontinental, yang menyadari keberpijakan pada prinsip rule of law. 

Sistem hukum Indonesia yang menganut civil law yaitu bentuk hukum yang 

tertulis dan kodifikasi, sudah barang tentu kodifikasi hukum itu tidak akan 

mampu menampung semua aspirasi masyarakat. Oleh karena itu sering terjadi 

dalam masyarakat sesuatu persoalan yang belum ada peraturannya atau dengan 

istilah lain adalah kekosongan hukum. Pengisian kekosongan hukum ini adalah 

sesuatu yang harus dilakukan, sehingga apabila terjadi hal yang baru dalam 

kehidupan masyarakat yang tidak ada peraturannya, maka kekosongan hukum 

itu harus diisi oleh hakim. 

 Ada beberapa nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan sesuai 

dengan rasa keadilan dalam masyarakat yang kerap terabaikan, sehingga tidak 

termasuk dalam rumusan Undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  Kekuasaan Kehakiman 

yang menyebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 

 Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis, hakim merupakan 

perumus dan penggali dari nila-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. 

Untuk itu, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, 

merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberi putusan yang 

sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.  

                                            

4 Bagir Manan, 2005, ”Penegakan Hukum yang Berkeadilan”, Varia Peradilan 
No.241. November. hlm.43. 

5 Lili Rasyidi, 2004, Dasar-Dasar Filsafat Hukum Dan Teori Hukum, Bandung: 

Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 67 
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Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara menghadapi suatu 

kenyataan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi6. Bahkan sering sekali Hakim harus 

menemukan sendiri hukum itu (rechtsvinding), dan menciptakan Hukum 

(rechtsschepping) untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutuskan 

suatu perkara. Hakim atas Inisiatif sendiri harus menemukan hukum.  

Premis hakim dianggap mengetahui semua hukum atau curia novit just,7 

menyebabkan hakim sebagai penegak hukum mempunyai posisi sentral dalam 

penerapan hukum. Hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil tetapi ia 

juga harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat pencari keadilan dengan tetap mempertimbangan aspek keadilan, 

kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya. Melalui putusan-putusannya 

seorang hakim tidak hannya menerapkan hukum yang ada dalam teks undang-

undang (hakim sebagai corong undang-undang) tetapi  sesugguhnya ia juga 

melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum ketika dihadapkan pada 

masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan belum diatur dalam  

undang-undang ataupun telah ada aturan tetapi dipandang tidak relevan  

dengan keadaan dan kondisi yang ada (hakim menciptakan hukum baru/jadge 

made law).  

Hakim tidak boleh membaca hukum itu secara normatif saja tetapi dituntut  

hakim melihat hukum secara lebih dalam, lebih luas, dan lebih jauh kedepan, 

hakim harus melihat hal-hal yang melatar belakangi suatu ketentuan-ketentuan 

tertulis, pemikiran-pemikiran yang ada di sana dan bagaimana rasa keadilan dan 

kebenaran yang hidup dalam masyarakat setempat.8 

 Penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala 

berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Berbagai kasus yang telah terjadi 

menggambarkan sulitnya penegak hukum atau aparat hukum mencari cara agar 

hukum dapat sejalan dengan norma masyarakat yang ada. Namun perkembangan 

masyarakat lebih cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan, sehingga 

perkembangan dalam masyarakat tersebut menjadi titik tolak dari keberadaan 

suatu peraturan. Dalam kehidupan bermasyarakat memang diperlukan suatu 

sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan 

teratur. Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat 

tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga 

menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. 

                                            

6 Sudikno Mertokusumo, 1999, Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, hlm.10  

7Ibid,. hlm .21 

8 Sugianto Darmadi,  1998, Kedudukan Hukum Dalam Ilmu Dan Filsafat, Bandung; 

CV. Mandar Madju, hlm.22-23 bandingkan Theo Hwijbers, 1995, Filsafat Hukum, Jakarta: 

Penerbit Canesius,  hlm. 17-18. 
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 Dengan demikian berapa pentingnya putusan hakim dalam pembinaan 

hukum,   dan betapa pentingnya peranan hakim dalam fungsinya sebagai yang 

menerapkan dan menemukan hukum.  

 

B. PENEMUAN DAN PEMBENTUKAN HUKUM  

Berdasarkan Pasal 22 A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor 

Indonesia; Stb. 1847 : 23) seorang hakim tidak boleh menangguhkan atau menolak 

memeriksa perkara dengan dalih undang-undang tidak sempurna atau tidak 

adanya aturan hukum. Dalam kondisi undang-undang tidak lengkap atau tidak 

jelas maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum (rechtsvinding).  

Penemuan hukum diartikan sebagai sebuah proses pembentukan hukum 

oleh hakim atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang 

konkrit. Atau dengan bahasa lain penemuan hukum adalah upaya konkretisasi 

peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak berdasarkan peristiwa yang 

real terjadi. Dengan perkataan lain, hakim harus menyesuaikan undang-undang 

dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan-peraturan yang ada tidak 

dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat. 

 Selain itu apabila suatu peraturan perundang-undangan isinya tidak jelas 

maka hakim berkewajiban untuk menafsirkan sehingga dapat diberikan 

keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni 

mencapai kepastian hukum. 

Menurut Sudikno Mertokusumo kegiatan kehidupan manusia sangat luas 

tidak terhitung jumlahnya dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam 

suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah 

kalau tidak ada peraturan  perundang-undangan yang dapat mencakup 

keseluruhan kegiatan  kehidupan manusia sehingga tidak ada peraturan 

perundang-undangan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya yang dapat 

menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum 

tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan9.  

Selanjutnya Yahya Harahap berpendapat hakim harus memeriksa perkara 

yang diajukan kepadanya dan untuk itu dia wajib mencari dan menemukan 

hukum objektif dan materiil yang hendak diterapkan menyelesaikan sengketa dan 

dalam penyelesaian sengketa tidak boleh berdasarkan perasaan atau pendapat 

subjektif hakim, tetapi hakim harus berdasarkan hukum objektif atau materiil 

yang hidup dalam masyarakat.10   

                                            

9  Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm.37 

10 M.Yahya harahap, 2005, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika,  Jakarta,  

hlm. 820 
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Menurut Sudikno Mertokusumo ada beberapa peristilahan yang sering 

dikaitkan dengan penemuan hukum, yaitu: 

1. Rechtsvorming (pembentukan hukum) yaitu merumuskan peraturan-peraturan 

yang berlaku secara umum  bagi setiap orang. Lazimnya dilakukan oleh 

Pembentuk Undang-undang. Hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk 

hukum (judge made law) kalau putusannya menjadi yurisprudensi tetap (vaste 

jurisprudence) yang diikuti oleh  para hakim dan merupakan pedoman  bagi 

kalangan hukum pada umumnya. 

2. Rechtstoepassing (penerapan hukum) yaitu menerapkan peraturan hukum 

yang abtrak sifatnya pada peristiwanya. untuk itu peristiwa konkrit harus 

dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat 

diterapkan . 

3. Rechtshandhaving (pelaksanaan hukum) dapat menjalankan hukum baik ada 

sengketa/pelanggaran maupun tanpa pelanggaran. 

4. Rechtsshepping (pengciptaan hukum), berarti bahwa hukumnya sama sekali 

tidak ada kemudian diciptakan, yaitu dari tidak ada menjadi ada. 

5. Rechtsvinding (penemuan hukum atau  law making) dalam arti bahwa bukan 

hukumnya tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali 

dan diketemukan. Hukum tidak selalu berupa kaedah (das sollen) baik tetulis 

ataupun tidak tertulis, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa (das 

sein).11 

Penemuan hukum (rechtsvinding) dengan pembentukan hukum 

(rechtsvorming) mempunyai perbedaan. Rechtsvinding dalam arti bahwa bukan 

hukumnya tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali, 

dicari dan diketemukan. Sedangkan  rechtsvorming  dalam arti hukumnya tidak 

ada, oleh karena itu perlu ada pembentukan hukum, sehingga terdapat 

penciptaan hukum juga12. 

 Penemuan hukum (rechtsvinding) adalah proses pembentukan hukum oleh 

hakim, atau aparat hukum lainnya yang dit ugaskan untuk penerapan peraturan 

hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Menurut ajaran hukum fungsional 

yang penting ialah pertanyaan bagaimana dalam situasi tertentu dapat 

diketemukan pemecahannya yang paling baik yang sesuai dengan kebutuhan 

kehidupan bersama dan dengan harapan yang hidup diantara para warga 

masyarakat terhadap “permainan kemasyarakatan” yang dikuasai oleh “aturan 

main”. Disini bukan hasil penemuan hukum yang merupakan titik sentral, 

walaupun tujuannya adalah menghasilkan putusan, melainkan metode yang 

digunakan. 

                                            

11 Sutioso.B,  2006, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta: UII Press, hlm.29 

12 Ibid., hlm.30. 
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 Hukum bukanlah selalu berupa kaedah baik tertulis maupun tidak, tetapi 

dapat juga berupa perilaku atau peristiwa. Di dalam perilaku itulah terdapat 

hukumnya. Dari perilaku itulah harus diketemukan atau digali kaedah atau 

hukumnya. Melakukan penciptaan hukum untuk mengisi kekosongan hukum 

adalah suatu hal yang tepat dalam hal menyelesaikan perkara yang tidak ada 

hukumnya (peraturan perundangundangan). Hal ini adalah suatu kenyataan 

bahwa pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan hukum yang 

bersifat umum, sehingga pertimbangan untuk hal-hal yang konkret diserahkan 

kepada hakim. Selain itu pembuat undang- undang senantiasa tertinggal di 

belakang perkembangan masyarakat, sehingga terjadi suatu keadaan sedemikian 

rupa, adanya hal-hal baru dalam kehidupan masyarakat yang tidak ada peraturan 

hukumnya. Ini artinya ada kekosongan hukum dalam sistem hukum yang harus 

disi oleh hakim. 

 

1.  Aliran-aliran Dalam Penemuan Hukum  

Dalam Penemuan hukum terdapat beberapa aliran. Sebelum tahun 1800 

sebagian besar  hukum adalah kebiasaan. Hukum kebiasaan ini bermacam ragam 

sehingga kurang menjamin kepastian hukum. Gagasan ini menimbulkan untuk 

menyatukan hukum dan menuangkan dalam sebuah kitab undang-undang 

(codex), maka timbullah gerakan kodifikasi yang disertai timbulnya aliran legisme 

yaitu aliran dalam ilmu pengetahuan hukum dan peradilan-peradilan yang tidak 

mengakui hukum di luar undang-undang. Hukum dan undang-undang itu 

indentik, sedangkan kebiasaan dan ilmu pengetahuan diakui sebagai hukum 

kalau undang-undang menyetujui13. Menurut aliran ini hakim tidak menciptakan 

hukum, yang oleh Montesquie berpandangan bahwa hakim harus tunduk kepada 

undang-undang karena hukum itu semua dalam undang-undang.   

Ajaran  trias politica (Montesquieu) mengatakan bahwa  mengatakan bahwa 

pembentukan hukum semata-mata adalah hak istimewa dari pembentuk undang-

undang,  sedangkan kebiasaan bukanlah sumber hukum. Hal senada dengan 

pandangan ajaran trias politica adalah  pandangan ajaran kedaulatan rakyat dari 

Rousseau, yang mengatakan bahwa  kehendak rakyat bersama adalah kekuasaan 

tertinggi. Undang–undang sebagai sebagai pernyataan kehendak rakyat adalah 

satu-satunya sumber hukum . 

Menurut Aliran Begriffsjurisprudenz  yang menyatakan bahwa sekalipun 

undang-undang tidak lengkap tetap mempunyai peran penting yang lebih aktif. Di 

samping undang-undang masih ada sumber hukum lain diantaranya kebiasaan, 

oleh karena itu dasar dari hukum adalah suatu sistem, azas-azas hukum serta 

                                            

13 Sudikno Mertkusumo dan Pitlo, 1993  Bab-bab Tenang Penemuan Hukum, 

Bandung: PT.Citra Adiya Bakti ,  hlm.10 
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pengertian dasar yang menyediakan kaedah yang sudah pasti untuk setiap 

peristiwa kongkrit. Hakim bebas dari ikatan undang-undang tetapi harus berkerja 

dalam sistem tertutup14. 

Sedangkan Portalis berpendapat bahwa kitab undang-undang meskipun 

lengkap, tetapi tidak pernah rampung sebab ribuan permasalahan yang tidak 

diduga akan diajukan kepada hakim, undang-undang yang telah ditetapkan tidak 

akan berubah, sedangkan manusia  tidak pernah berhenti dan perkembangan itu 

selalu akan menimbulkan peristiwa baru. Oleh karena itu permasalahan–

permasalahan itu diserahkan kepada kebiasaan, para sarjana hukum dan 

pendapat hakim. 

Pada abad ke-19 lahirlah di Jerman dua aliran yang lebih lunak dari legisme, 

yaitu  mazhab historis  dan freirechtschule. Menurut pandangan mazhab historis  

karena undang-undang tidak lengkap maka disamping undang-undang  masih 

ada sumber hukum lain, yaitu kebiasaan. Menurut Von Savigny  hukum itu 

berdasarkan sistem asas-asas hukum dan pengertian dasar dimana untuk setiap 

peristiwa  dapat diterapkan kaedah yang cocok (begriffsjurisprudenz). Hakim bebas 

dalam menerapkan  undang-undang, tetapi ia tetap bergerak dalam sistem hukum 

yang tertutup15.  

Menurut aliran ini pengertian hukum tidaklah sebagai sarana tetapi sebagai 

tujuan, sehingga ajaran hukum menjadi ajaran  tentang pengertian  

(begriffsjurisprudenz), suatu permintaan pengertian. Begriffsjurisprudenz ini 

mengkultuskan ratio dan logika, pekerjaan hakim semata-mata bersifat logis 

ilmiah. Sebagai reaksi  terhadap aliran legisme pada akhir abad ke-19 dan pada 

awal abad ke-20 dimana suatu ajaran baru, yaitu ajaran tentang  kebebasan  yang 

berpendapat bahwa hukum lahir karena peradilan.16 

Pendapat di atas berdasarkan aliran bebas tersebut telah dijadikan sebagai 

suatu keharusan atau kewajiban sesuai dengan fungsi hakim dan undang–undang 

yang berlaku pada saat sekarang ini. Menurut aliran yang berlaku sekarang  yang 

berpendapat bahwa sumber hukum tidak hanya undang-undang atau peradilan 

saja17. Undang-undang yang merupakan peraturan umum yang diciptakan oleh 

pembentuk undang-undang tidaklah lengkap karena tidak mungkin mencakup 

segala kegiatan kehidupan manusia, kemudian kekosongan tersebut diisi oleh 

peradilan, disamping undang-undang dan peradilan masih terdapat hukum yang 

tumbuh di dalam masyarakat, yaitu kebiasaan.  

Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan  

tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami  ilmu pengetahuan hukum 

                                            

14 Ibid., hlm.22 

15 Algra, 1975, Rechtsaanvang, Utrecht: Drukkerij Elinkwijk BV , hlm. 222. 

16  Ibid 

17 Ibid., hlm. 45 
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untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dari 

putusannya18. Aliran  yang berlaku sekarang ini merupakan suatu aliran yang 

telah dicantumkan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman  yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa  apabila hakim dalam memutuskan perkara 

hukumnya tidak ada, kurang lengkap, tidak sesuai maka hakim wajib menggali 

hukum yang hidup dalam masyarakat  sesuai dengan amanat  Pasal 5 Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009. 

 

2.  Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding)  

Metode penemuan hukum bukan metode Ilmu Hukum, karena metode 

penemuan hukum  hanya dapat digunakan  dalam praktek hukum19.  Metode 

penemuan hukum juga bukan Teori Hukum. Metode penemuan hukum  terdiri 

dari penafsiran hukum, antara lain penafsiran gramatikal;  penafsiran sistematis; 

dan teologis atau sosiologis. Metode penemuan hukum juga mencakup kontruksi 

hukum, seperti: analogi; argumentum  a contrario, dan penghalusan hukum20. 

Metode penemuan hukum hanya digunakan dalam praktek terutama oleh hakim 

dalam memeriksa dan memutuskan perkara. 

Metode penemuan hukum diarahkan pada suatu peristiwa yang bersifat 

khusus, kongkrit, dan individual. Jadi, metode penemuan hukum adalah bersifat 

praktikal, karena lebih dipergunakan dalam praktek hukum. Hasil dari metode 

penemuan hukum, adalah terciptanya putusan pengadilan yang baik, dan dapat 

diterima oleh masyarakat maupun Ilmu Pengetahuan, selanjutnya dapat 

dipergunakan sebagai sumber pembaruan hukum dan Ilmu Hukum, oleh karena 

itu putusan hakim juga dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam Ilmu 

Hukum. 

 Adapun untuk melakukan penciptaan hukum, metode yang dipergunakan 

adalah metode analogi, disamping itu ada yang menambahkannya dengan metode 

penghalusan hukum dan argumentum a contrario. Analogi adalah suatu cara 

penerapan suatu peraturan hukum sedemikian rupa, dimana peraturan hukum 

tersebut menyebut dengan tegas kejadian yang diatur, kemudian peraturan 

hukum itu dipergunakan juga oleh hakim terhadap kejadian yang lain yang tidak 

disebut dalam peraturan hukum itu, tetapi di dalam kejadian ini ada anasir yang 

mengandung kesamaan dengan anasir di dalam kejadian yang secara tegas diatur 

oleh peraturan hukum yang dimaksud. 

                                            

18 Sudikno Mertokusumo, 1975, Tugas Hakim dan Pembangunan, Ceramah Dalam 
Pekan Ceramah Fakultas Hukum UGM,31 Agustus. 

19 Sugijanto Darmadi, Op.Cit hlm.63. 

20  Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm.56-74. 
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 Suatu hal yang menarik dan sangat penting untuk dipertanyakan adalah 

siapakah yang pantas untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan 

hukum tersebut. Walaupun dalam kajian akademis yang berhak melakukan 

penemuan hukum dan penciptaan hukum itu adalah banyak komponen, seperti 

ahli hukum, Advokat, Dosen, Jaksa dan lainnya, akan tetapi apabila dilihat dari 

pengertian hukum itu sendiri, yaitu hukum adalah hakim (dalam arti sempit) 

karena hakimlah yang membuat hukum (judge made law) dan peradilan (dalam 

arti luas) karena peradilan adalah sarana penegak hukum, maka jelaslah bahwa 

yang berkompeten untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum 

tersebut adalah hakim. 

 Hakim dianggap urgen dalam penemuan hukum dan penciptaan hukum 

karena hakim itu mempunyai wibawa. Selebihnya penemuan hukum dan 

penciptaan hukum yang digali oleh hakim adalah hukum, sedangkan hasil 

penggalian dari Ilmuan hukum, dosen, peneliti dan lainnya bukanlah hukum, 

melainkan ilmu atau doktrin. Doktrin bukanlah hukum, tetapi adalah sumber 

hukum, namun apabila doktrin hukum itu dipergunakan oleh hakim barulah 

doktrin itu menjadi hukum. Persyaratan lainnya untuk penggalian penemuan 

hukum dan penciptaan hukum dan hal ini harus dimiliki oleh hakim, antara lain 

adalah penguasaan terhadap ilmu hukum, berpikir secara yuridis, dan 

berkemampuan memecahkan masalah hukum yang meliputi : ketrampilan 

merumuskan masalah hukum (legal problem identification), keterampilan 

memecahkan masalah hukum (legal problem solving) dan keterampilan untuk 

mengambil putusan (decission making). 

 

C. THE LIVING LAW 

 Dalam kajian ilmu hukum, hukum adat sebagai hukum tidak tertulis 

(ongeschrevenrecht) selalu dihadapkan dengan perundang-undangan sebagai 

hukum tertulis (geschrevenrecht). Perebedaan antara lex scripta dan lex non scripta 

sudah diperkenalkan sejak zaman Romawi karena sifat dan bentuknya yang 

berbeda.21   

 Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau 

dicantumkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka I yang 

menyebutkan: ”...Undang-Undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang 

tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam 

praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”. 

                                            

21 Abdurrahman, 2005, “Hukum Adat dalam Perundang-undangan” Disampaikan 
Pada Seminar Tentang Reinterprestasi Nilai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembentukan dan 

Penemuan Hukum Yang Diselengarakan Tanggal 28-29 Septemeber, Makasar, Sulawesi 

Selatan, hlm. 1 
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 Pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan: ”Negara mengakui 

dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 

undang-undang”. Menurut pasal ini hukum adat yang diakui adalah hukum adat 

yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi dan lingkup masyarakat adatnya. Dari 

ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa UUD 1945 lebih mengutamakan 

hukum yang tertulis dari pada tidak tertulis. Ini maknanya bahwa pengakuan 

terhadap hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat  di suatu daerah 

harus dilakukan dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan 

(tertulis). 

 Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat adalah bagian dari 

hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat 

dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum dan berlaku serta dimaksud 

untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat dan mempunyai 

sanksi.22 

 Satjipto Rahardjo sebagai seorang pakar Sosiologi Hukum mengemukakan, 

bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak dibuat secara sengaja, yang 

memperlihatkan aspek-aspek kerohanian yang kuat dan yang berhubungan erat 

dengan dasar-dasar dan susunan masyarakat setempat.23 Sementara Soepomo 

mengemukakan bahwa hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum 

kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum itu mencakup hukum yang 

berdasarkan keutusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam 

lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berakar dari 

kebudayaan tradisional. Hukum itu merupakan hukum yang hidup yang berasal 

dari perasaan hukum yang nyata dari rakyat.24  

 Hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Soepomo 

menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum nyang hidup, karena ia 

menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, 

hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat sendiri. 

 Dari seluruh pengertian di atas dapat diketahui the living law  adalah 

hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak 

membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. The living law bukan sesuatu yang statis, 

tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. The living law adalah hukum yang 

hidup di dalam masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak. 

                                            

 22 Van Vollenhoven, 1981,  Penemuan Hukum Adat, terjemahan  De ontdekking van 
het adatrecht Bandung: Djambatan, hlm.5  

 23 Satjipto Rahardjo, 1976, “Pengertian Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup 
dalam Masyarakat (living law) dan Hukum Nasional”, Disampaikan pada Seminar Hukum 
Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta. 

 24 Soepomo, 2003, Bab-bab tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 3 
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 Secara sosiologis, the living law senantiasa akan hidup terus dalam 

masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, perlu dicatat asumsi-asumsi sebagai 

berikut: 

1. Hukum tidak tertulis pasti ada karena hukum tertulis tidak akan mungkin 

mengatur semua kebutuhan masyarakat yang perlu di atur dengan hukum,  

2. Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat, 

peranan hukum tidak tertulis lebih menonjol dari hukum tertulis, 

3. Yang menjadi masalah adalah mana yang  merupakan hukum tidak tertulis 

yang dianggap adil, 

4. Untuk menjamin adanya kepastian hukum memang perlu sebanyak mungkin 

menyusun hukum tertulis. Ini bukan berarti bahwa keadaannya pasti 

demikian sebab dalam bidang kehidupan yang bersifat publik, maka hukum 

tertulis terutama dibuat untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa. 25 

Bila mengkaji apa yang dirumuskan di atas paling tidak ada 2 (dua) unsur 

dari konsep tersebut, yaitu: 

1. Hukum yang menjelma dari perasaan hukum yang nyata dari rakyat, 

2. Hukum yang tumbuh terus-menerus. 

 Konsep ini tidak terlepas dari pengaruh aliran historis jurisprudence, yang 

dikemukan pertama kali oleh Frederich Carl Von Savigny (1779-1861). Ia 

mengatakan bahwa hukum itu terjelma dari jiwa rakyatnya (volkgeist), dimana 

hukum itu tidak diciptakan tetapi tumbuh dan berkembang bersama 

masyarakatnya. 

 Pendapat yang tidak jauh berbeda apa yang telah diuraikan di atas adalah 

apa yang dikemukakan oleh seorang pelopor sociology of law, Eugen Erlich yang 

menempatkan volkgeist nya Von Savigny dalam fakta-fakta hukum (fact of law) 

dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law of the people). Erlich adalah 

orang yang pertama kali menggunakan istilah living law.   

 Meminjam pendapat Mohd. Mahfud. MD, undang-undang merupakan 

produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari 

kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan.26   

Dengan demikian hukum di Indonesia yaitu hukum yang dibuat oleh 

lembaga eksekutif dan legislatif  atau kekuasaan lain yang berwenang membuat 

                                            

25 Rehngena Purba, 2005, “Hukum Adat dalam Yurisprudensi” Disampaikan Pada 

Seminar Tentang Reinterprestasi Nilai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembentukan dan 
Penemuan Hukum Yang Diselengarakan Tanggal 28-29 Septemeber, Makasar, Sulawesi 

Selatan, hlm. 1-2. 

26  Mohd. Mahfud .M.D,  1998, Politik Hukum di Indonesia,  LP3S, hlm.7 
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hukum  dalam membentuk dan pelaksanaannya apakah semuanya dapat  

diterima oleh masyarakat, kalau tidak upaya apa yang perlu ditempuh sehingga 

hukum tersebut ditaati, dipatuhi dan membawa manfaat bagi masyarakat serta 

mempunyai nilai kepuasan hukum bagi masyarakat. Untuk tercapainya tujuan 

tersebut maka hukum di Indonesia perlu  adanya penemuan hukum, konstruksi 

hukum. 

 

D. THE LIVING LAW DALAM PUTUSAN HAKIM 

 Peran hakim dalam pembentukan hukum nasional dinilai sangat penting 

untuk mendapat perhatian yang seksama di masa depan, karena sistem hukum 

kita mewarisi tradisi hukum Eropah (civil law system) yang sangat mengutamakan 

pembentukan peraturan tertulis. Padahal, akibat pengaruh perekonomian global 

yang didominasi oleh sistem hukum Amerika Serikat, yang dianut dalam praktek 

sehari-hari banyak mengikuti logika sistem hukum „common law‟ yang 

mengutamakan peranan hakim (judge-made law). Bahkan negara-negara tetangga 

kita seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Philipina menganut 

tradisi „common law‟ yang berbeda dari Indonesia.  

Dalam sistem hukum civil law, hukum dikonsepsikan sebagai peraturan 

perundang-undangan tertulis yang telah dikodifikasikan  secara sempurna dan 

lengkap.27 Sejarah kelahiran hukumnya hanya dilihat dari aspek legalitas formal. 

Hukum hanya ada dalam peraturan perundang-undangan formil yang  proses 

pembentukanya melalui Lembaga legislatif, sedangkan hukum yang lahir diluar 

proses lembaga legislatif harus dianggap sebagai hukum yang tidak mempunyai 

otoritas sebagai hukum terapan yang mengikat.28  

Nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan  masyarakat yang dihormati 

dan dihargai secara kolektif dari generasi ke generasi, selama belum masuk dalam 

rumusan kodifikasi hukum, maka tetap tidak memiliki daya normatif yang dapat 

diterapkan dalam hukum kasus. Sistem hukum civil law, hukum sengaja 

dikontruksi dalam bentuk rumusan tertulis yang disusun secara sistematis dalam 

kitab hukum perundang-undangan, dan hakim terikat secara ketat untuk 

menerapkannya secara apa adanya. Tertutup bagi hakim untuk menafsirkan 

hukum meskipun hukum terasa gersang dari nilai-nilai keadilan.29 

Sistem hukum tersebut, telah menempatkan hakim hanya sebagai corong 

undang-undang atau juru bicara undang-undang, hakim dalam menjalankan 

fungsi kekuasaan kehakiman  tidak memiliki kompetensi untuk menafsirkan 

                                            

27 Lili Rasjidi, 2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Penerbit CV. Mandar 

Maju, Cetakan ke II, 2003,  hlm.163. 

28 Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, 2004 Dasar-dasar Filsafat hukum dan Teori 
hukum, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti,  hlm. 56. 

29  Ibid., .hlm. 63. 
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pasal-pasal dalam undang-undang, adil atau tidak adilnya undang-undang mesti 

diterapkan oleh hakim, meskipun bertentangan dengan keyakinan dan hati 

nurani. 

Berikut ini akan diuraikan 2 (dua) putusan hakim, yang berhubungan 

dengan the living law atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat: 

 

1. Putusan Nomor 247/Pid.B/2009./PN.Btg 

Adapun duduk perkaranya bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat 

desa di Jawa yang berlahan sempit dan tak bertanah melakukan gresek/ngasak 

atau mengambil sisa hasil panen padi, randu, daun cengkeh dan hasil pertanian 

lainnya. Ada kesepakatan  tak tertulis dalam masyarakat Jawa terutama di 

pedesaan bahwa mengambil sisa panen tidak termasuk pencurian. Gresek/ngasak 

bagi orang Jawa diartikan sebagai mencari sisa yang punya. Bagi masyarakat 

Jawa di pedesaan, bertani tidak hanya sekedar mencari nafkah, tetapi juga 

mempunyai fungsi social. 

Adapun putusan hakim menjatuhkan pidana kepada 4 (empat) orang 

terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 24 (dua puluh empat) 

hari potong masa tahanan.30 

 

2. Perkara No.24/Pdt.G/2010/PN-Bireuen 

Adapun duduk perkara bahwasanya dalam perspektif hukum adat Aceh, hak 

useuha atas lampoeh selanjutnya dapat menjadi objek kekayaan berupa benda 

tetap yang berharga dan bernilai tinggi, yang dalam masyarakat Aceh disebut 

dengan boinah. Boinah merupakan suatu hasil usaha yang telah menjadi barang 

yang tidak mudah hilang kembali. Boinah dan tanah melekat, sehingga sulit 

memisahkannya. Jikalau  boinah diwariskan kepada keturunan atau kepada para 

ahli waris maka hak useuha atas tanah pun turut diwariskan. Dengan perkataan 

lain hak useuha atas tanah masyarakat hukum dapat turun temurun, atau telah 

dapat dialihkan kepada orang lain dengan imblan sejumlah ganto peumayah. 

Adapun putusan hakim menyatakan bahwa penggugat sebagai ahli wari 

yang sah dari almarhum, bahwa hak useuha atas lampoh yang menjadi objek 

perkara merupakan peninggalan almarhum yang berhak dimiliki oleh ahli waris. 

 Berdasarkan putusan hakim pada kasus di atas dapat dianalisis bahwa 

balam pemberlakuan the living law sebagai hukum positif ada 2 (dua) konsep 

pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangan kedudukan 

                                            

 30 Widodo Dwi Putro, 2011, “Perselisihan Hukum Modern dan Hukum Adat dalam 

Kasus Pencurian Sisa Panen Randu”, Jurnal Yudisial, Vol.IV/No.02/Agustus, hlm.133 

dan 138. 
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hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk 

aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah. Aliran legisme menghendaki bahwa 

pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang, 

sedangkan aliran sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang 

sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran 

hukum masyarakat.31 

Oleh karena itu, sangat dimungkinkan ada beberapa nilai hukum yang 

hidup dalam masyarakat dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang 

terabaikan seperti Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN. Btg. Tergambar jelas 

hakim yang memutuskan perkara tersebuy  mengutamakan hukum tertulis 

semata (undang-undang), tanpa pertimbangan apakah undang-undang tersebut 

masih sesuai dengan perkembangan zaman, adat istiadat masayarakat setempat, 

apalagi sebagian besar undang-undang peninggalan Belanda (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana/KUHP), tidak memperhatikan kepada nilai-nilai  

keagamaan, adat istiadat, kemanfaatan, keadilan masyarakat stetempat tetapi 

hanya mementingkan kepastian hukum semata.  

 Sehingga  pembentukan dan penemuan hukum di indonesia akan menjadi 

pertanyaan bersama apakah sudah sesuai dengan mazhab sociological 

jurisprudence, seperti yang dipelapori oleh, Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, 

Bennyamin  Cardozo, Kantorowics, Gurvitch, dan lain-lain. Inti pemikiran ini 

berkembang di Amerika  yang maksudnya adalah “hukum yang baik adalah 

hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”. Artinya 

hukum itu harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.  

Hukum harus berubah  sesuai dengan  perubahan nilai-nilai hukum yang 

hidup dan rasa keadilan taghayyarul ahkami bitaghayyaril azmani wal-ahwali wal 

imkani32  dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dengan 

prinsip dasar mengekploitasi manfaat dan menolak kerusakan33 . 

Tempat dan waktu (locus dan tempus) sangat berperan dalam menciptakan 

norma hukum yurisprudensi oleh hakim yang akan diterapkan dalam hukum 

kasus, karena kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat adalah nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan masyarakat  disuatu tempat dan waktu tertentu, sehingga hukum yang 

dijatuhkan itu hukum rill dan hidup dalam masyarakat. sehingga elastisitas, 

kelenturan dan keaktualnya sangat ditentukan oleh situs dan tempus34. 

                                            

 31 Mohd. Mahfud M.D, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, 
LP3ES, hlm. 28 

32  Hasbi Ash-Shiddiq, 1975, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 

hlm. 329 

33  Ibid. 

34 Ahmad Kamil Fauzan,  Kaedah-Kaedah Hukum Yurisprudensi, Prenada Media, 

Jakarta,  2005, Cetakan Ke 2, hlm.24. 
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Hakim dalam memutuskan perkara, secara kasuistis selalu dihadapkan 

kepada tiga azas yaitu: azas kepastian hukum; azas keadilan; dan azas 

kemanfaatan35. Sudikno Mertokusumo mengatakan, ketiga asas tersebut harus 

dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan secara seimbang 

atau proposional36.   

Azas kemanfaatan bergerak diantara titik tersebut, yang lebih melihat 

kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Hukum adalah 

ciptaan manusia dan utuk kepentingan manusia, sebab itu bersifat artifisia37. 

Penekanan  azas kepastian hukum oleh seorang  hakim, lebih cenderung untuk 

mempertahankan norma-norma hukum tidak tertulis dari hukum positif yang ada.  

 

E. KESIMPULAN 

1. The living law merupakan aturan-aturan yang digunakan di dalam hubungan-

hubungan kehidupan yang sedang berlangsung yang bersumber dari adat 

istiadat dan kebiasaan. Terserapnya the living law dalam hukum nasional 

merupakan salah satu masalah politik hukum yang dihadapi dalam rangka 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.  Pembentukan dan penemuan hukum 

the living law  melalui putusan hakim diarahkan untuk membangun sistem 

hukum nasional. 

2. Peranan Hakim untuk menggali penemuan hukum dan penciptaan hukum 

mutlak diperlukan  dengan memperhatikan nilai-nilai hukum tidak tertulis dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga lebih memfungsikan 

yurisprudensi sebagai sumber hukum di Indonesia. Putusan hakim yang 

mendekati keadilan bukan putusan yang penelarannya menempatkan hakim 

sebagai corong undang-undang  melainkan hakim harus mampu menafsirkan 

undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan 

tetap mempertimbangan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai 

kemanfaatannya 

  

                                            

35 Sugianto Darmadi, Op.Cit., hlm. 63 

36 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Op.Cit , hlm 56-74. 

37 Sugijarto Darmadi, Op.Cit., hlm 5 
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