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Sistem Hukum 

• Keluarga sistem hukum merupakan produk historis, pergumulan nilai bidaya, sosial, 
politik, ekonomi. 

• Keluarga sistem hukum meletakkan dasar bagi pola perkembangan 
(pembangunan) dari suatu sistem hukum (the visions of law)

• Keluarga sistem hukum memperagakan karakteristik tertentu dari pengembanan 
hukum, baik pengembanan hukum praktis maupun pengembangan hukum teoritis, 
keluarga sistem hukum memberi pengaruh tidak kecil terhadap sikap ilmiah para 
ahli hukum. 

Sidharta 2004: 143-144



Perbedaan Civil Law-Common Law 

Perihal Civil Law Common Law

Cara Berfikir Abstrak, konseptual, 
Simetris

Kongkret, Kasuistis, 
pragmatis

Pembagian bidang hukum Secara klasikal mengenal 
pembedaan hukum publik 
dan hukum privat

Secara klasikal tidak 
mengenal pembagian 
hukum publik dan privat

Pendekatan dalam 
penyelesaian masalah

Berangkat dari aturan (rule 
based)

Berangkat dari problem 
kongkret yang disajikan di 
pengadilan (court based), 
kebutuhan para pihak

Pola penalaran Sistemik ➔ problematik Problematik ➔ sistematik



Perihal Civil Law Common Law

Sumber hukum positif 
(substantif)

Terutama berupa 
perundang-undangan 
(statutory, enacted law)

Terutama putusan hakim 
(judge made law)

Karakteristik perundang-
undangan

Disusun selengkap 
mungkin (everyday 
matters). Kodifikasi untuk 
bidang hukum yang 
mendasar menjadi tuntutan 
kebutuhan 

Disusun untuk merespon 
kebutuhan case law. Oleh 
karena itu, materi UU 
biasanya difokuskan untuk 
pembentukan hukum acara 
(procedural law). Juga 
digunakan untuk 
konsolidasi/klarifikasi atas 
aturan yang tengah berlaku



Perihal Civil Law Common Law
Peranan pengemban 
hukum dalam pembentukan 
hukum 

Pengemban hukum yang 
banyak berperan dalam 
pembentukan hukum 
adalah pembentuk UU itu 
sendiri

Pengemban hukum yang 
berperan dalam 
pembentukan hukum 
adalah hakim, melalui 
putusan kongkrit yang 
kemudian diikuti 
berdasarkan asas preseden

Profesi kehakiman Hakim dididik dan diangkat 
dari lulusan universitas 
yang sebagian besar 
menjadikan profesi ini 
sebagai awal karir mereka

Hakim diangkat dari profesi 
hukum lain (terutama 
pengacara) yang 
menjadikan profesi hakim 
ini justru puncak sebagai 
karir mereka

Peran universitas Sangat besar berperan 
dalam penciptaan doktrin-
doktrin hukum 

Kurang berperan dalam 
penciptaan doktrin-doktrin 
hukum



Sistem Hukum, benarkah skema ini?  


