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Positivisme Hukum (Legal Positivism) 

1. Positivisme merupakan salah satu aliran yang telah 
mendominasi pemikiran dan konsepsi-konsepsi 
hukum di berbagai negara sejak abad XIX.

2. Penganut paham berbasis apa yang dituliskan (apa 
yang dipositifkan) - dinamakan “hukum positif”, 
untuk melakukan penilaian terhadap suatu masalah 
dengan mekanisme hirarki perundang-undangan.

3. Penegakan hukum mengandalkan sanksi bagi siapa 
yang melanggar, dengan tujuan kepastian hukum, 
ketertiban hukum, dalam masyarakat 

4. Aliran ini lahir menantang aliran filsafat Hukum Alam 
(Natural Rights), yang mulanya metafisik, ius yang 
abstrak, dipositifkan dalam aturan perundang-
undangan, sehingga rumusan norma jelas nan pasti.



Pengaruh aliran filsafat positivism 

“…. kebenaran hendaklah memperlakukan realitas 
sebagai suatu yang eksis sebagai salah satu 
objektiva, yang harus dilepaskan dari sembarang 
macam prakonsepsi metafisis yang subyektif 
sifatnya.”

Prinsip positivisme hukum 
1. Benar yang terlihat secara kasat, tampil dalam 

pengalaman.
2. Hanya yang pasti secara nyata yang diakui 

sebagai kebenaran
3. Harus melalui prosedur keilmuan, pengalaman 

nyata bisa dibuktikan
4. Semua kebenaran hanya didapat melalui ilmu 

(rasionalisme) 



Dasar Positivisme Hukum 

1. Suatu tatanan hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar 
dalam kehidupan sosial, jiwa bangsa, dan hukum alam, melainkan karena 
mendapat bentuk positifnya  suatu instansi yang berwenang (otoritatif) 

2. Dalam mempelajari hukum hanya bentuk yuridisnya yang dipandang. 
Hukum sebagai hukum hanya ada dengan bentuk formalnya (formalisme) 

3. Isi material hukum memang ada, tetapi tidak dipandang sebagai bahan  ilmu 
pengetahuan hukum, karena isi merupakan variabel yang bersifat 
sewenang-wenang. Isi hukum tergantung dari situasi etis dan politik suatu 
negara, maka harus dipelajari ilmu pengetahuan lain. 



Sub-Aliran dalam Positivisme Hukum 

Positivisme Hukum Analitis

Teori Murni Hukum

Positivisme Pragmatis  



H.L.A. HART

1. Undang-undang adalah perintah manusia;

2. Hukum dan moral harus dipisah, apa yang 
yang ada dan apa yang seharusnya ada.

3. Analisis dari konsepsi-konsepsi hukum: a) 
layak dilanjutkan, (b) harus dibedakan dari 
penelitian  historis    mengenai sebab atau 
asal-usul dari UU dari penelitian-penelitian 
sosiologis mengenai hubungan hukum dengan 
gejala sosial lainnya, dan kritik atau 
penghargaan hukum apakah dalam arti moral 
atau  sebaliknya.

4. Sistem hukum adalah sistem logis tertutup (tak 
perlu pertimbangkan tuntutan sosial, 
kebijaksanaan, norma-normal moral;

5. Penilaian-penilaian  moral tidak dapat 
diberikan atau dipertahankan.



H.L.A HART soal 
SISTEM HUKUM

PRIMARY RULES: menekankan pada kewajiban 
manusia untuk bertindak atau tidak bertindak.

1. Ada keteraturan berperilaku di masyarakat, dan 
tekanan sosial bagi mereka yang menyimpang;

2. Dirasakan sebagai sebuah kewajiban oleh 
sebagian besar anggota masyarakat

SECONDARY RULES: aturan tentang aturan

Aturan yang menetapkan sahnya suatu peraturan- 
rules of recognition.

Bagaimana dan oleh siapa dapat diubah- rules of 
change;

Bagaimana dan oleh siapa dapat ditegakkan- rules 
of adjudication



John Austin

1. Hukum merupakan perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat  dalam 
suatu negara . 

2. Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup (closed 
logical system).  Selanjutnya ilmu hukum (jurisprudence) dipandang sebagai 
teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. 

3. Hukum positif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: adanya unsur 
perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. 



Hans Kelsen dengan Teori Hukum Murni 
(The Pure Theory of Law) 

1. THM merupakan suatu pemberontakan yang ditujukan 
terhadap ilmu hukum yang ideologis, yang hanya 
mengembangkan hukum sebagai alat pemerintah dalam 
negara-negara totaliter.

2. THM merupakan gambaran hukum yang bersih dalam 
abstraksinya, dan ketat dalam logikanya. Mengenyampingkan 
hal-hal yang bersifat ideologis yang dianggap irasional. 

3. THM tidak boleh dicemari ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah, 
dan pembicaraan tentang etika.

4. Grundnorm merupakan semacam bensin yang menggerakkan 
sistem hukum. Menjadi dasar mengapa hukum itu harus 
dipatuhi dan yang memberi pertanggungjawaban mengapa 
hukum itu harus dipatuhi.

5. Stufentheory, sistem hukum pada hakikatnya merupakan 
sistem hirarkis yang tersusun dari peringkat terendah hingga 
peringkat tinggi.



TEORI HUKUM ala HANS KELSEN

1. Tujuan teori hukum adalah untuk mengurangi 
kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.

2. Teori hukum merupakan ilmu pengetahuan 
mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai 
hukum yang seharusnya.

3. Hukum merupakan ilmu pengetahuan normatif, 
bukan ilmu alam.

4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, 
tidak ada hubungannya dengan daya kerja 
norma-norma hukum.

5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang 
cara menata , mengubah isi dengan cara yang 
khusus.

6. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang 
khas dari hukum positif adalah hubungan apa 
yang mungkin dengan hukum yang ada.


