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Pasal 113

Ayat (1) :

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 
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atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, 
huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah).

Ayat (3) :

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 
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Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, 
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pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar 
rupiah).
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menghukum terdakwa, namun hakim harus memiliki 
keyakinan kuat dengan didasarkan pada alat-alat bukti yang 
ada, bahwa terdakwa memang bersalah serta layak untuk 
mendapatkan hukuman. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Definisi Hukum dan Kaidah Hukum 

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul 
dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal 
sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan 
orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa, ia 
kemudian hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut, 
manusia akan berhubungan dengan manusia lainnya, 
sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa 
kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan 
yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. 
Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat 
diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.1 

Setiap bangsa di dunia mempunyai bahasa dan juga 
hukumnya sendiri yang berbeda antara yang satu dengan 
yang lainnya. Setiap bahasa mempunyai tata bahasanya 
sendiri, dimana kita dapat mempelajari dan meneliti bahasa 
yang bersangkutan. Istilah menata sama dengan menyusun. 
Demikian juga mengenai hukum, setiap bangsa memiliki tata 
hukumnya sendiri dimana orang dapat mempelajari dan 
mengetahui isi hukumnya. Tata hukum atau susunan hukum 
adalah hukum yang berlaku dalam waktu tertentu dalam 
suatu wilayah negara tertentu, disebut dengan hukum positif, 
dalam bahasa Latin disebut Ius Konstitutum, lawannya 

1Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2010), hlm. 1.  
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adalah Ius Konstituendum atau hukum yang dicita-citakan, 
hukum yang belum membawa akibat hukum.2 

Hukum positif Indonesia terdiri dari hukum yang 
tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Yang dimaksud 
dengan hukum tertulis adalah undang-undang dan peraturan-
peraturan tertulis lainnya yang berlaku.  
Contoh: 
1. UUD Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dari 

segala undang-undang dan peraturan-peraturan yang 
berlaku di Indonesia; 

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata); 
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); 
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; 
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia; 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 
7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan lain-
lain. 

Yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis 
adalah hukum kebiasaan dan hukum adat. Kebiasaan 
merupakan istilah umum yang digunakan dalam kehidupan 
bermasyarakat. Sedangkan istilah adat memiliki persamaan 
dan perbedaan dengan kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak 
mengikat seperti hukum adat. Hukum kebiasaan adalah tata 
cara hidup masyarakat atau bangsa dalam waktu yang lama. 

2Bachsan Mustafa, Skesta Dari Tata Hukum Indonesia, 
(Bandung: Armico, 1982), hlm. 14. 
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kepastian hukum dan rasa keadilan, putusannya tidak dapat 
dieksekusi, dapat berdampak menurunkan kepercayaan 
masyarakat sekaligus merendahkan wibawa pengadilan.198  

Putusan yang argumentatif akan lahir dari hakim 
profesional, independen, kompeten, berintegritas tinggi. 
Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana 
yang diatur dalam undang-undang, wajib mengundurkan diri 
dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. 
Apabila muncul keragu-raguan bagi hakim mengenai 
kewajiban mengundurkan diri memeriksa dan mengadili 
suatu perkara, hakim tersebut wajib meminta pertimbangan 
ketua pengadilan.199  

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan perkara 
pidana tercermin dari hal-hal yang memberatkan maupun 
hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri si 
terdakwa. Hal-hal yang memberatkan terdakwa misalnya; 
terdakwa telah mengulangi perbuatan pidana, terdakwa 
bersikap tidak sopan dan tidak kooperatif selama menjalani 
persidangan, terdakwa tidak menyesali akan perbuatannya. 
Sedangkan hal-hal yang meringankan diantaranya; terdakwa 
bersikap sopan dan kooperatif selama pemeriksaan di 
persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa 
belum pernah dihukum sebelumnya. Kedua pertimbangan 
yang memberatkan dan meringankan tersebut, dipergunakan 
dan dijadikan dasar bagi hakim untuk memberatkan 
hukuman atau sebaliknya, yaitu meringankan hukuman bagi 
si terdakwa. Hakim tidak hanya berpatokan pada bunyi atau 
redaksi pasal-pasal dalam suatu undang-undang untuk 

198Ibid., hlm. 154. 
199Ibid., hlm. 159. 
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pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan 
juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis 
yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan pengadilan 
harus ditandatangani ketua serta hakim yang memutus dan 
panitera yang ikut serta bersidang. Pasal 53 undang-undang 
tersebut menyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutus 
perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan 
putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan yang 
dibuatnya harus memuat pertimbangan hukum hakim yang 
didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan 
benar.196 

Hakim terikat pada bunyi undang-undang, mereka 
tidak boleh menolak untuk menerima, memeriksa dan 
mengadili kasus yang dihadapkan kepadanya dengan alasan 
hukumnya tidak ada atau tidak jelas, sebab negara telah 
memberi kewenangan kepada hakim untuk melakukan 
interpretasi. Penciptaan hukum melalui putusan hakim 
(hukum in concreto) dapat saja menjadi hukum in abstracto 
apabila kaidah dalam putusan hakim tersebut diambil alih 
oleh pembentuk undang-undang menjadi undang-undang, 
maka menjadilah hukum positif yang berlaku umum.197 

Putusan yang baik yaitu ketika putusan itu memuat 
nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Putusan 
hakim harus selalu dapat dipertanggungjawab-kan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, kepada masyarakat dan lebih khusus 
kepada pencari keadilan. Putusan hakim yang tidak mandiri, 
terindikasi adanya KKN, tidak profesional, tidak memberi 

196Ibid. 
197Ibid., hlm. 145.  
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Hukum ini memberi pedoman bagi masyarakat untuk berfikir 
dan bersikap dalam menghadapi berbagai permasalahan 
hidup.3 

Agar suatu kebiasaan itu menjadi hukum kebiasaan, 
diperlukan dua hal. Pertama, tindakan itu dilakukan secara 
berulang-ulang. Kedua, unsur psikologis mengenai 
pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus-menerus 
dan berulang adalah hukum. Jadi kebiasaan sudah diterima 
oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang, maka 
segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan 
dirasakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum. 
Hukum kebiasaan dibentuk oleh lingkungan setempat. 
Kebiasaan dalam pergaulan hidup di masyarakat dipandang 
sebagai hukum. Contoh hukum kebiasaaan, misalnya: 
berpamitan kepada orang tua saat hendak bepergian, 
melakukan upacara adat, mengucapkan terima kasih, 
berperilaku serta bertutur kata yang baik dan sopan, 
menghormati orang yang lebih tua dari kita, menggunakan 
tangan kanan saat memberi dan menerima/mengambil 
sesuatu, dan lain-lain.  

Dalam suatu kelompok masyarakat terdapat istilah 
adat selain istilah kebiasaan. Istilah hukum adat berasal dari 
terjemahan adatrecht yang dikemukakan oleh Snouck 
Hurgronje, yang kemudian digunakan oleh Van 
Vollenhoven. Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum 
adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang 
berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak 
mempunyai sanksi (karenanya bersifat hukum) dan pihak 

3Ibid., hlm. 15.  
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lain berada dalam keadaan tidak terkodifikasikan.4 Menurut 
Van Vollenhoven (Bapak Hukum Adat Indonesia), adat ada 
yang memiliki sanksi dan ada pula adat yang tidak memiliki 
sanksi. Adat yang memiliki sanksi disebut dengan hukum 
adat, sedangkan yang tidak memiliki sanksi disebut 
kebiasaan. Contoh hukum adat misalnya: pembagian waris 
pada masyarakat adat Bali, perkawinan adat masyarakat 
Minang, hukum adat pengasingan bagi para ibu hamil di 
suku Natulu, Pulau Seram, Provinsi Maluku, dan lain-lain. 

Mengenai definisi hukum, tiap-tiap ahli hukum 
memberikan definisi hukumnya yang berlainan, dalam hal ini 
sukar sekali untuk merumuskan suatu definisi hukum yang 
menyangkut segala segi kehidupan manusia. Utrecht dalam 
bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia memberikan 
definisi hukum sebagai himpunan petunjuk hidup yang 
mengatur tata tertib dalam suatu kehidupan masyarakat dan 
seharusnya ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang 
bersangkutan oleh karena pelanggaran petunjuk hidup itu 
dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat 
itu.5 

Petunjuk hidup itu sama dengan kaidah atau norma 
atau dalam bahasa asingnya sering disebut “norm”. Definisi 
lain tentang hukum diberikan oleh G. Neimeyer dalam 
bukunya yang berjudul Law Without Force, dikutip dari 
Kapita Selekta Perbandingan Hukum dari Sunaryati Hartono, 
bahwa hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi 

4Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam 
Dinamika Perkembangan Hukum di Indoneisa, (Bandung: Nuansa 
Aulia, 2013), hlm. 15. 

5Ibid., hlm. 13. 
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5. Menerapkan aturan hukum pada kasus 
6. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-

argumen dan penyelesaian 
7. Merumuskan (formulasi) penyelesaian. 

Sebenarnya dalam praktik pengadilan, penemuan 
hukum itu sesungguhnya telah dilakukan pada tahap 
kualifikasi. Fakta-fakta yang terbukti di persidangan baru 
dalam bentuk simbol-simbol yang harus diterjemahkan 
menurut konsep yuridis. Misalnya mengambil barang milik 
orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum 
dimaknai sebagai pencurian. 

Penemuan hukum oleh hakim selalu berkaitan dengan 
kasus yang dihadapi yang kemudian dirumuskan dalam 
bentuk putusan. Putusan hakim harus memenuhi unsur-
unsur, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, 
pertimbangan tentang duduk perkaranya yang meliputi; 
gugatan, jawaban, replik dan duplik serta pembuktian dari 
para pihak, kemudian pertimbangan tentang hukumnya yang 
meliputi pertimbangan tentang hasil pembuktian yang 
dirumuskan dalam bentuk fakta hukum. Kemudian daripada 
itu, pertimbangan mengenai hukumnya dan argumen-
argumen yang mendukung, selanjutnya secara silogisme 
dirumuskan kesimpulan untuk menjawab petitum gugatan. 
Unsur selanjutnya, amar putusan dan penutup yang 
ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang ikut 
bersidang sebagai wujud pertanggungjawaban hakim atas 
putusan yang dibuatnya.195 

Menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan 

195Ibid., hlm. 95. 
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Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, 
mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan 
dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajib 
untuk memeriksa dan mengadilinya. Untuk itu langkah 
pertama yang harus dilakukan oleh hakim yaitu melakukan 
interpretasi. Apabila tidak ada hukum yang mengaturnya, 
maka langkah kedua bahwa hakim dapat melakukan 
penciptaan hukum baru untuk diterapkan pada kasus yang 
tidak terjangkau oleh aturan hukum yang ada. Akan tetapi 
harus diperhatikan terlebih dahulu, bahwa hukum yang ada 
tidak mampu menjangkau permasalahan yang dihadapi dan 
tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan secara adil 
terhadap kasus yang dihadapi. Baru kemudian ada alasan 
bagi hakim untuk menciptakan hukum baru.193 

Penalaran hukum merupakan suatu proses untuk 
sampai kepada perumusan amar putusan. Upaya tersebut, 
menurut Gr. Van der Burght dan J.D.C. Winkelman, bahwa 
untuk sampai pada perumusan amar putusan seorang hakim 
harus melewati 7 (tujuh) langkah sebagai berikut:194 
1. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) 

atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar peta, 
artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari 
suatu kasus 

2. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis 
(mengkualifikasi) 

3. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan 
4. Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap 

aturan-aturan hukum itu 

193Ibid., hlm.94. 
194Ibid. 
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seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai 
aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia-
manusia lain atau dengan perkataan lain hukum mengatur 
pelbagai aktivitas manusia itu di dalam hidup 
kemasyarakatan. Di samping hukum, terdapat norma sosial 
lainnya, yaitu norma agama, moral serta etika tingkah laku. 
Norma-norma ini memberi petunjuk tentang bagaimana 
manusia bertingkah laku.6 

Hukum yaitu rangkaian kaidah atau norma yang 
mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia dalam hidup 
bermasyarakat.7 Menurut Soerojo Wignjodipoero, hukum 
adalah peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, 
berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat 
atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk 
mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.8 
Sedangkan menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono, 
hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa 
yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan 
masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang 
berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan 
tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman 
tertentu.9 

6Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu hukum, (Jakarta: 
Kencana, 2008), hlm. 77. 

7Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008), hlm. 76.  

8Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: 
Gunung Agung, 1985), hlm. 17.  

9C.S.T. Kansil, PIH dan PTHI, (Jakarta: Balai Pustaka, 1979), 
hlm. 36.  
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Perkataan kaidah berasal dari bahasa Arab, sedangkan 
dalam bahasa Latin disebut norm atau norma. Sering juga 
disebut sebagai pedoman, patokan atau aturan yang dalam 
bahasa Indonesia mula-mula diartikan dengan siku-siku yaitu 
garis tegak lurus yang menjadi ukuran atau patokan untuk 
membentuk suatu sudut atau garis yang dikehendaki. Dengan 
demikian yang dimaksud dengan kaidah atau norma adalah 
suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak 
atau bertingkah laku dalam masyarakat; atau  norma adalah 
suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam 
hubungannya dengan sesamanya atau dengan lingkungannya. 
Kaidah merupakan ketentuan hidup yang berisikan perintah 
dan larangan yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam 
masyarakat. Kaidah atau norma merupakan sarana bagi 
masyarakat untuk menerbitkan, menuntun dan mengarahkan 
tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu 
dengan yang lainnya.10 

Norma atau kaidah hukum adalah peraturan-peraturan 
yang timbul dari dan dibuat oleh penguasa negara. Peraturan 
ini dibuat untuk melindungi kepentingan manusia dalam 
pergaulan hidup di masyarakat, dan oleh karena itu pada 
umumnya bersifat memaksa  dan mengikat. Kaidah hukum 
merupakan segala peraturan yang ada yang telah dibuat 
secara resmi oleh pemegang kekuasaan, yang sifatnya 
mengikat setiap orang dan pemberlakuannya merupakan 
paksaan yang harus ditaati dan apabila telah terjadi 
pelanggaran akan dikenakan sanksi tertentu.11 

10Subandi Al Marsudi, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Insan 
Grafika, 2003), hlm. 29-30. 

11Ibid., hlm. 32. 
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melindungi hak asasi manusia (HAM) dan mengamanatkan 
keadilan.190 

Putusan hakim adalah putusan dalam rangka 
melakanakan tugas pokok pengadilan, yaitu menerim, 
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang 
diajukan ke pengadilan. Pengadilan berfungsi 
menyelenggaran peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 demi 
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim 
adalah pelaku utama fungsi pengadilan. Karena itu semua 
wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus 
dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum dan 
keadilan.191 

Pada era transparansi dewasa ini, salah satu ciri 
pengadilan modern yaitu bahwa putusan hakim dapat diakses 
oleh siapa saja yang membutuhkannya. Orang yang 
dirugikan oleh putusan akan mengatakan bahwa putusan 
hakim tidak adil, sebaliknya orang yang diuntungkan akan 
mengatakan putusan hakim itu adil.  

Dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim, kata 
adil diberi makna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan 
memberikan apa yang menjadi haknya yang didasarkan pada 
suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di 
hadapan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling 
mendasar dari keadilan yaitu memberikan perlakuan dan 
kesempatan yang sama serta keseimbangan perlindungan 
hukum di antara pihak-pihak yang bersengketa.192 

190Ibid. 
191Syarif Mappiase, Ibid., hlm. 91. 
192Ibid. 
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dan benar. Penemuan hukum seperti ini disebut pembentukan 
hukum (rechts chepping) melalui wujud putusan. Putusan 
hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, berubah menjadi 
hukum positif, sebab secara langsung mengikat pihak-pihak. 
Tentu saja yang dimaknai hukum positif yang bersifat 
subjektif, karena hanya mengikat para pihak, tidak menjadi 
kaidah yang berlaku umum.188 

Ruang kebebasan hakim yang diberikan oleh negara 
meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur 
tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka 
pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-
nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, termasuk 
kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika 
dinilai tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat. 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur kemandirian hakim 
dan Pasal 5 undang-undang tersebut mewajibkan hakim 
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini 
dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan 
rasa keadilan masyarakat.189 

Kebebasan hakim di sini bukanlah berarti bebas tanpa 
batas, karena dasar-dasar hukum yang diterapkan tidak boleh 
bertentangan dengan ideologi negara, tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang yang sederajat, harus 

188Syarif Mappiase, Logika Hukum Pertimbangan Putusan 
Hakim, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 1-2. 

189Ibid., hlm. 3. 
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Menurut Soerjono Soekanto, hukum sebagai kaidah 
diartikan sebagai pedoman atau patokan sikap tindak atau 
perikelakuan yang pantas dan diharapkan. Satjipto Rahardjo 
menyatakan bahwa hukum melindungi seseorang dengan 
cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk 
bertindak dalam rangka kepentingan orang tersebut. Hukum 
bisa membuat kehidupan anggota masyarakat lebih tertib dan 
terdapat pertanggungjawaban terhadap setiap orang atau 
korporasi yang melakukan perbuatan bermodus merugikan 
hak-hak masyarakat. Melalui alat-alat bernama penegak 
hukum, idealitas norma-norma yuridis bisa dirasakan oleh 
masyarakat, khususnya komunitas pencari keadilan.12 

 
B. Istilah Logika dan Pengertian Logika Hukum 

Secara etimologis, logika adalah istilah yang berasal 
dari bahasa Latin, dibentuk dari kata “logikos” yang berasal 
dari kata benda “logos”. Kata logos berarti sesuatu yang 
diutarakan, suatu pertimbangan akal (pikiran), kata, 
percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Kata logikos 
berarti mengenai sesuatu yang diutarakan, mengenai suatu 
pertimbangan akal, mengenai kata, mengenai percakapan 
atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa logika adalah suatu 
pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata 
dan dinyatakan lewat bahasa.13 Sebagai ilmu, logika disebut 

12Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, Etika Profesi Hukum 
Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia, (Malang: Bayu Media 
Publishing, 2009), hlm 15-17.  

13Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika Asas-asas Penalaran 
Sistematis, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 9. 
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logike episteme atau dalam bahasa Latin disebut logica 
scientia yang berarti ilmu logika, namun sekarang ini lazim 
disebut logika saja. 

Nama Logika untuk pertama kali muncul pada masa 
filsuf Cicero (abad ke-1 SM), tetapi dalam arti seni berdebat. 
Alexander Aphrodisias (sekitar permulaan abad ke-3 sesudah 
Masehi) adalah orang pertama yang mempergunakan istilah 
kata “logika” dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus 
tidaknya pemikiran kita.14 

Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat 
praktis berpangkal pada penalaran, sekaligus juga sebagai 
dasar filsafat. Oleh karena itu untuk berfilsafat yang baik 
harus dilandasi logika, supaya penalarannya logis dan kritis. 
Di samping itu, logika juga sebagai sarana ilmu, sama halnya 
dengan matematika dan statistik karena semua ilmu harus 
didukung oleh penalaran logis dan sistematis yang 
merupakan salah satu syarat sifat ilmiah.15 

Dalam sejarah perkembangan logika, banyak definisi 
dikemukakan oleh para ahli, yang secara umum memiliki 
banyak persamaan. Ada yang mengatakan bahwa logika 
adalah ilmu dalam lingkungan filsafat yang membahas 
prinsip-prinsip dan hukum-hukum penalaran yang tepat. Ada 
yang menandaskan bahwa logika adalah ilmu pengetahuan 
(science) tetapi sekaligus juga merupakan kecakapan atau 
keterampilan untuk berpikir lurus, tepat dan teratur. Dalam 
hal ini, ilmu mengacu pada kemampuan rasional untuk 
mengetahui, sedangkan kecakapan atau keterampilan 

14Surajiyo dkk, Dasar-dasar Logika, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2010), hlm. 3. 

15Ibid. 
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Itulah sebabnya, kesimpulan harus memperhatikan 
dengan baik apa yang tertuang dalam rumusan masalah, 
karena rumusan masalah akan dijawab dalam 
pembahasan. Apa yang dituangkan dalam pembahasan 
adalah jawaban terhadap permasalahan yang diangkat 
dalam rumusan masalah. Kesimpulan harus memperhati-
kan dengan baik rumusan masalah dan pokok-pokok 
pembahasan agar terjadi kompatibilitas apa yang 
disimpulkan dalam kesimpulan dengan apa yang telah 
dibahas dalam pembahasan.187  

 
H. Logika Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim 

Tugas utama hakim yaitu menerapkan hukum pada 
kasus konkrit dalam wujud putusan. Dalam penerapan 
hukum itu selalu diawali dengan penemuan hukum. 
Penemuan hukum diperlukan dalam rangka memecahkan 
atau menyelesaikan suatu persoalan hukum atau secara 
hukum. Hukum yang diterapkan adalah hukum yang berlaku 
positif. Dalam hal hukum positif yang mengatur peristiwa 
hukum sudah jelas, maka tugas hakim yaitu mempertemukan 
peristiwa hukum yang konkrit dengan aturan hukum yang 
ada. Akan tetapi apabila aturan hukum yang ada tidak jelas, 
atau tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau 
kurang melindungi hak asasi, maka penemuan hukum 
dilakukan dengan interpretasi yaitu menemukan pengertian-
pengertian aturan hukum yang ada, atau menggali berbagai 
bahan hukum yang bersumber dari kesadaran hukum 
masyarakat atau teori-teori hukum yang tersedia sehingga 
suatu peristiwa hukum konkrit dapat dipecahkan secara tepat 

187Ibid., hlm. 190. 
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Weakness (kelemahan) 
Opportunities (peluang), dan 
Threats (ancaman). 
Dalam melakukan analisis hukum, seseorang perlu 

berhadapan dengan kasus hukum. Kasus hukum adalah 
fakta hukum yang timbul di masyarakat. Dalam bidang 
Hukum Tata Negara, sebagai contoh: “Pengangkatan 
Kapolri oleh Presiden” adalah peristiwa hukum. Dalam 
kasus lain, pengangkatan Hakim Konstitusi, Patrialis 
Akbar dengan menggunakan instrumen hukum Keppres 
Nomor 87/P/Tahun 2013 adalah peristiwa hukum tata 
negara, dan ternyata pengangkatan tersebut bermasalah 
secara hukum, sehingga kelompok masyarakat sipil 
seperti; YLBHI, LBH Jakarta, ILR, Pukat UGM, Elsam, 
Pilnet dan ICW melakukan gugatan hukum ke Pengadilan 
Tata Usaha Negara. Pengangkatan Patrialis Akbar 
menurut mereka melanggar konstitusi. Tentu saja 
tudingan “melanggar konstitusi” dilakukan setelah 
mereka melakukan analisis hukum terhadap Keppres 
tersebut, dengan melihat fakta atau peristiwa yang 
terjadi.185 

5. Kesimpulan 
Tahapan terakhir dari penulisan argumentasi hukum 

adalah penarikan kesimpulan terhadap suatu peristiwa 
yang telah dianalisis. Kesimpulan merupakan ringkasan 
singkat terhadap pembahasan yang dilakukan 
sebelumnya, dimana yang diambil adalah pokok 
pembahasan.186 

185Ibid., hlm. 189.  
186Ibid., hlm. 180. 
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mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan 
pengetahuan ke dalam tindakan.16 

Ada juga ahli yang berpendapat bahwa logika adalah 
teknik atau metode untuk meneliti ketepatan berpikir. Jadi, 
logika tidak dilihat selaku ilmu, tetapi hanyalah merupakan 
metode. Ada pula yang mengatakan bahwa logika adalah 
ilmu yang mempersoalkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan 
penalaran yang sahih (valid). Dari banyak definisi di atas, 
dapat disimpulkan bahwa logika adalah cabang filsafat yang 
mempelajari, menyusun, mengembangkan, dan membahas 
asas-asas, aturan-aturan formal, prosedur-prosedur, serta 
kriteria yang sahih bagi penalaran dan penyimpulan demi 
mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara rasional.17 

Secara umum, logika dapat didefinisikan sebagai ilmu 
pengetahuan tentang teknik berpikir dengan menggunakan 
aturan-aturan yang berlaku untuk memperoleh suatu 
kebenaran dari hasil suatu pemikiran.18 Di dalam 
perkembangannya, logika telah melepaskan diri dari filsafat 
dan memperoleh pengakuan sebagai ilmu pengetahuan yang 
berdiri sendiri. Hal ini disebabkan bahwa logika telah 
memenuhi persyaratan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang 
mandiri. 

Persyaratan tersebut diantaranya: 

16Ibid., hlm. 9. 
17Ibid., hlm. 10. 
18Teman Sitepu, Materi Kuliah Logika Hukum, (Bogor: 

Fakultas Hukum Unpak, 1999). 
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1. Ilmu pengetahuan tersebut telah memiliki objek yang 
jelas (objek logika dalam hal ini adalah teknik berpikir).19 
Berpikir adalah objek materiil dari logika. Yang 
dimaksudkan berpikir di sini adalah kegiatan pikiran, akal 
budi manusia. Dengan berpikir, manusia mengolah dan 
mengerjakan pengetahuan yang telah diperolehnya. 
Dalam logika, berpikir dipandang dari sudut kelurusan 
dan ketepatannya. Oleh karena itu, berpikir lurus dan 
tepat merupakan objek formal dari logika.20 

2. Telah digunakannya suatu metode penelitian yang dapat 
diterima secara luas.21 
Berikut adalah definisi logika menurut para pakar:22 
1. Menurut Hasbullah Bakry, logika adalah ilmu 

pengetahuan yang mengatur penelitian hukum-
hukum akal manusia sehingga menyebabkan 
pikirannya dapat mencapai kebenaran. Logika tidak 
dapat dilepaskan dari aspek berpikir yang pada 
gilirannya akan menghasilkan sebuah kebenaran atau 
penyimpulan yang benar. 

2. Menurut Ir. Poedjawijatna, logika adalah filsafat 
budi (manusia) yang mempelajari teknik berpikir 
untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir 
dengan semestinya. 

3. Menurut A.B. Hutabarat, logika adalah ilmu berpikir 
yang tepat, dan sekedar dapat menunjukkan adanya 
kekeliruan di dalam rantai proses pemikiran sehingga 

19Ibid. 
20Surajiyo dkk, Op.Cit., hlm. 11. 
21Teman Sitepu, Loc.Cit. 
22Surajiyo dkk, Op.Cit., hlm. 7-8. 
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fungsi yang dijadikan isu hukum, akan berakibat 
pemahaman yang salah terhadap pemecahan isu hukum 
tersebut, sehingga jawaban atas isu hukum tidak dapat 
dipertanggungjawabkan secara akademis.182 

4. Analisis hukum 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis 

adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 
perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan 
yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk-perkaranya, dan 
sebagainya). 

Di dalam melakukan analisis, dikenal juga analisis 
deduktif dan analisis induktif. Analisis deduktif adalah 
penetapan kebenaran suatu pernyataan dengan 
menunjukkan bahwa pernyataan itu telah tercakup dalam 
pernyataan lain yang telah ditetapkan kebenarannya. 
Adapun analisis induktif adalah penetapan kebenaran 
suatu hal atau perumusan umum mengenai suatu gejala 
dengan cara mempelajari kasus atas kejadian khusus yang 
berhubungan dengan hal itu.183 

Selain metode analisis tersebut di atas, dalam 
penelitian dikenal juga analisis kualitatif dan analisis 
kuantitatif. Khususnya dalam penelitian hukum, lebih 
sering dikenal analisis kualitatif, karena penelitian yang 
digunakan bersifat deskriptif. 

Dalam melakukan suatu analisis, dikenal pula 
analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari:184 

Strengths (kekuatan) 

182Ibid., hlm. 187. 
183Ibid. 
184Ibid., hlm. 188. 
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3. Isu hukum 
Isu hukum adalah kemungkinan-kemungkinan yang 

dapat dianalisis dari suatu peristiwa hukum yang terjadi. 
Satu peristiwa hukum, dapat dibuatkan sejumlah isu 
hukum untuk dijawab dan dicarikan jawabannya. Isu 
hukum penting kedudukannya dalam menulis atau 
menyusun argumentasi hukum, baik dalam bentuk paper 
policy maupun dalam menulis pendapat hukum terhadap 
suatu kasus, seperti legal opinion.180 

Isu hukum menurut Alvi Syahrin, menduduki posisi 
sentral dalam penelitian hukum. Salah dalam 
mengidentifikasi isu hukum akan berakibat salah dalam 
mencari jawaban atas isu hukum ersebut dan selanjutnya 
akan salah pula dalam melahirkan suatu argumentasi 
yang diharapkan dapat memecahkan isu hukum tersebut. 
Untuk dapat menentukan isu hukum, perlu pemahaman 
yang mendalam mengenai ilmu hukum. Tidak mungkin 
seseorang yang bukan ahli hukum (mengetahui dan 
memahami ilmu hukum) mampu mengangkat isu 
hukum.181 

Isu hukum timbul karena adanya dua proposisi 
hukum yang saling berhubungan satu sama lainnya. 
Hubungannya bersifat kausalitas memuat proposisi yang 
satu dipikirkan sebagai penyebab yang lain. Merumuskan 
isu hukum diperlukan ketepatan penggunaan kata, 
peneliti harus benar-benar memahami makna dan arti 
penting serta fungsi yang dijadikan isu hukum tersebut. 
Kesalahan dalam menemukan makna, arti penting dan 

180Ibid., hlm. 184-185. 
181Ibid., hlm. 185-186. 
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kekeliruan itu dapat dielakkan, maka hakikat dari 
logika dapat pula disebut teknik berpikir. 

4. Menurut Nuril Huda, logika adalah ilmu yang 
mempelajari dan merumuskan kaidah-kaidah hukum 
sebagai pegangan untuk berpikir tepat dan praktis 
dalam mencapai kesimpulan yang valid dan 
pemecahan persoalan yang bijaksana. 

5. Menurut Martin Sommers, logika adalah ilmu 
pengetahuan tentang karya-karya akal budi (rasio) 
untuk membimbing menuju yang benar.23 

6. Menurut Alex Lanur, logika adalah ilmu 
pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus 
(tepat). 

Berdasarkan definisi para pakar di atas, dapat diambil 
kesimpulan sebagai-berikut: 
1. Logika diakui sebagai ilmu pengetahuan. 
2. Sebagai ilmu untuk berpikir tepat/lurus. 
3. Logika diakui sebagai ilmu untuk mencari yang benar 

secara universal. 
Perkataan logika atau logis atau logikal sudah sering 

kita dengar dan kita gunakan. Dalam bahasa sehari-hari, 
perkataan logika atau logis menunjuk pada:24 

“Cara berpikir atau cara hidup atau sikap hidup 
tertentu, yakni yang masuk akal, yang reasonable, 
yang wajar, yang beralasan atau berargumen, yang 
ada rasionya atau hubungan rasionalnya, yang 

23Martin Sommers, Logika, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 5. 
24B. Arief Sidharta, Pengantar Logika Sebuah Langkah 

Pertama Pengenalan Medan Telaah, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 
hlm. 1 
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dapat dimengerti (walaupun belum tentu disetujui 
atau benar atau salah).” 
 
Menurut Lorens Bagus, logika adalah teori mengenai 

syarat-syarat penalaran yang sah. Penalaran yang bertolak 
dari satu atau lebih pernyataan yang disebut kesimpulan, bila 
kesimpulan berasal dari premis-premis secara niscaya, proses 
itu disebut deduksi; penalaran deduktif, logika deduktif. Bila 
kesimpulan berasal dari premis-premis dengan derajat 
kemungkinan, proses ini disebut induksi; penalaran induktif, 
logika induktif. Logika juga disebut sebagai studi tentang 
aturan-aturan mengenai penalaran yang tepat, serta bentuk 
dan pola pikiran yang masuk akal atau sah. Logika juga 
dipandang sebagai studi dan penerapan aturan-aturan 
penarikan kesimpulan pada argumen atau pada sistem 
pikiran.25 

Logika yang dalam bahasa Yunani logikos artinya 
berhubungan dengan pengetahuan, berhubungan dengan 
bahasa, merupakan cabang filsafat yang menyelidiki 
kesehatan cara berpikir, aturan-aturan mana yang harus 
dihormati supaya pernyataan-pernyataan kita sah. Logika 
tidak mengajarkan apapun tentang manusia dan dunia. 
Dengan kata lain, logika adalah ajaran tentang berpikir tertib 
dan benar atau merupakan ilmu penarikan kesimpulan tanpa 
meninggalkan kaidah atau hukum berpikir, dan tidak 
mempermasalahkan kebenaran isi, tetapi mempermasalahkan 
kebenaran tata tertib yang menjadi panutan cara berpikir agar 
memperoleh hasil  yang benar. Logika hanya merupakan 

25Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2000), hlm. 519-520. 
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atau menafsirkan) hukum akan sebuah fakta yang telah 
ditetapkan. Penerapan judex juris dilaksanakan di 
Mahkamah Agung.178 

Terlihat dari kedua hal tersebut, khususnya pada 
judex facti, jelas sekali bahwa fakta hukum diperiksa di 
persidangan oleh hakim yang menangani perkara. 
Misalnya dalam kasus pembunuhan, seorang pembunuh 
menggunakan alat untuk mengakhiri nyawa korban. 
“Alat” yang digunakan bisa berupa pisau, parang atau 
yang lainnya. Pisau dan parang yang dihadirkan sebagai 
barang bukti di persidangan adalah merupakan fakta yang 
digunakan untuk melakukan pembunuhan. Kematian si 
Fulan karena dibunuh oleh si Lambertus dengan 
menggunakan parang. Di samping parang, diperiksa juga 
saksi-saksi dan alat bukti lain yang memperkuat dugaan 
bahwa si Lambertus adalah pembunuh si Fulan. Parang 
yang digunakan menjadi fakta hukum, karena parang 
tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan 
pembunuhan. Saksi yang dihadirkan di persidangan, yang 
memberikan keterangan mengenai peristiwa hukum, 
adalah fakta hukum. Karena hadirnya saksi di 
persidangan diperintah dan diatur oleh hukum. Dimana 
semula si saksi adalah warga negara biasa secara konkrit, 
sama dengan warga negara lainnya. Namun, karena dia 
menyaksikan peristiwa pembunuhan, maka oleh hukum 
dapat dijadikan sebagai saksi yang diatur oleh undang-
undang.179 

 

178Ibid., hlm. 183. 
179Ibid., hlm. 184.  
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berakhir pada pernikahan. Pernikahan antara laki-laki dan 
perempuan adalah merupakan peristiwa hukum, dimana 
di antara keduanya menimbulkan hak dan kewajiban yang 
diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan.176 

Dalam kasus yang lain, misalnya; “Seorang 
mahasiswa kehilangan laptop” adalah peristiwa hukum 
karena pencurian. Yang diatur oleh hukum. Pencurian 
diatur dalam Pasal 362 KUHP. Berbeda dengan jika 
seorang mahasiswa yang laptopnya hilang, namun dia 
mengetahui siapa yang mengambil laptopnya, dan laptop 
diambil atas izinya, maka itu adalah meminjamkan. Atau 
bisa juga apabila dia tahu siapa yang mengambil 
laptopnya, namun yang mengambil laptopnya tidak 
dikembalikan, maka bisa disebut sebagai penggelapan. 
Pencurian dan penggelapan adalah peristiwa pidana, 
sedangkan meminjamkan adalah peristiwa biasa atau 
peristiwa konkrit.177 

Perlu diketahui juga bahwa dalam hukum pidana 
dikenal adanya istilah judex facti dan judex juris. Judex 
facti secara singkat adalah pemeriksaan fakta hukum di 
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang diperiksa 
adalah penerapan fakta. Dalam hal ini, kewenangan untuk 
memeriksa fakta atau menemukan kebenaran akan sebuah 
fakta dalam sebuah persidangan, diberikan kepada 
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. 

Judex juris adalah memeriksa atas penerapan hukum 
dalam arti apakah judex facti telah tepat menerapkan (dan 

176Ibid.  
177Ibid. 
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suatu teknik atau seni yang mementingkan segi formal, 
bentuk dari pengetahuan. Jadi logika adalah bidang 
pengetahuan yang mempelajari segenap asa, aturan dan cara-
cara penalaran yang betul (correct reasoning). Arisoteles 
menyebut logika sebagai analitika yang dikembangkan oleh 
para filsuf abad pertengahan yang disebut logika 
tradisional.26 

Logika adalah strategi berpikir yang dilakukan melalui 
pertimbangan yang koheren. Ada hubungan antara 
pertanyaan dan jawaban, sehingga disebut juga “cara berpikir 
lurus”. Artinya logika adalah cara menalar yang dapat 
diterima oleh akal, mengenai hipotesis, jawaban dan 
kesimpulan. Jika seseorang memiliki tiga hipotesis terhadap 
satu objek, maka harus ada tiga jawaban dan tiga 
kesimpulan. 

Logika hukum dapat diartikan sebagai menalar hukum 
atau melakukan penalaran hukum yaitu memecahkan setiap 
persoalan atau permasalahan hukum dengan mengedepankan 
dan mempertimbangkan rasionalitas, kebenaran, memiliki 
dasar hukum yang jelas, bersifat universal (dapat diterima 
secara luas), serta dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya secara ilmiah. Logika hukum sangat 
diperlukan bagi aparat penegak hukum untuk tidak 
menerapkan hukum secara kaku, sehingga diharapkan 
mampu menyerap aspirasi dan memenuhi nilai-nilai keadilan 
dalam masyarakat. 

 
 

26Victorianus M.H, Randa Puang, Filsafat Hukum, Sub Cabang 
Filsafat Umum, (Jakarta: Sofmedia, 2013), hlm. 41-42.  
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C. Objek dan Prinsip-prinsip dalam Logika 
Semua disiplin ilmu tentu mempunyai objek studi. 

Pengertian objek studi ini dibedakan dalam dua jenis, yaitu 
objek material dan objek formal. Objek material adalah 
segala sesuatu yang dipelajari manusia secara rasional 
sistematis. Objek material ini meliputi alam semesta dan 
segala isinya, termasuk manusia. Jadi pada dasarnya objek 
material dari semua disiplin ilmu adalah sama. Yang 
membedakan dari suatu disiplin ilmu dengan yang lainnya 
adalah objek formalnya. Objek formal adalah objek material 
dipandang dari sudut tertentu, yakni dari sudut atau dalam 
konteks suatu pertanyaan inti serta dengan menggunakan 
metode tertentu. Dapat juga dikataka bahwa objek formal 
adalah salah satu aspek atau faset dari objek material yang 
dipelajari dari sudut pandang tertentu dengan cara tertentu.27 

Sebagai suatu disiplin ilmu, logika adalah cabang 
filsafat yang mempelajari kegiatan berpikir manusia. Jadi, 
objek studinya adalah kegiatan berpikir, tetapi bukan 
prosesnya. Objek material logika adalah kegiatan berpikir. 
Dalam arti teknis, kegiatan berpikir adalah proses rohani atau 
kegiatan akal budi yang berada dalam kerangka bertanya dan 
berusaha untuk memperoleh jawaban. Kerangka bertanya itu 
akan terjadi jika manusia merasa dihadapkan pada 
pertanyaan atau masalah. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, 
manusia itu tidak selalu dari waktu ke waktu melakukan 
kegiatan berpikir dalam arti teknis tersebut. Manusia pada 
dasarnya hanya akan berpikir sungguh-sungguh jika 

27B. Arief Shidarta, Op.Cit., hlm. 3.  
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hukumnya harus disesuaikan dengan peristiwa konkritnya 
agar dapat diterapkan.174 Dengan kata lain, peristiwa 
konkrit itu masih harus diuji kebenarannya. Tetapi hanya 
peristiwa konkrit yang relevan saja yang harus 
dibuktikan. Di sini hakim sudah mulai menyentuh atau 
berhubungan dengan hukumnya. Dasar untuk menetapkan 
apakah suatu peristiwa konkrit relevan bagi hukum atau 
tidak, adalah pengetahuan tentang peraturan hukumnya. 
Hukum harus tahu hukum, ius curia novit. 

Setelah peristiwa konkrit dikonstatasi atau 
dinyatakan terbukti, maka peristiwa konkrit itu harus 
dicarikan peraturan hukumnya. Peristiwa konkrit yang 
telah terbukti harus diterjemahkan ke dalam bahasa 
hukum. Jadi, apa yang dilakukan hakim di persidangan 
adalah mengkonstatasi peristiwa konkrit. Lalu, majelis 
hakim merumuskan dan mengkualifikasi peristiwa 
konkrit itu, dan itu berarti hakim menetapkan peristiwa 
hukum.175 

Jadi, peristiwa konkrit harus dijadikan peristiwa 
hukum lebih dahulu sebelum peraturan hukumnya dapat 
diterapkan, karena peraturan hukum hanya bisa 
diterapkan terhadap peristiwa hukum, bukan peristiwa 
konkrit. 

Peristiwa biasa adalah peristiwa yang tidak 
menimbulkan akibat hukum, seperti halnya hubungan 
pertemanan antara dua sahabat, atau pacaran dua sejoli 
yang sedang jatuh cinta. Namun, peristiwa pacaran akan 
berubah menjadi peristiwa hukum apabila keduanya 

174Ibid. 
175Ibid., hlm. 182. 
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fakta hukum atau peristiwa hukum adalah fakta atau 
peristiwa yang telah diuji kebenarannya dengan alat 
bukti-alat bukti di persidangan dan telah memenuhi batas 
minimal pembuktian.171 

Fakta atau peristiwa terdiri dari dua jenis, yakni 
peristiwa biasa dan peritiwa hukum. Sebagian ahli 
menyebut, bahwa peristiwa biasa disebut juga sebagai 
peristiwa konkrit. Kedua istilah ini biasanya ditemukan 
dalam literatur yang membahas penemuan hukum oleh 
hakim. Seorang hakim mempunyai kewenangan untuk 
menciptakan hukum (judge made law), terutama untuk 
kasus-kasus yang belum ada hukumnya.172 

Sebaliknya, hakim juga berwenang menyimpangi 
ketentuan hukum tertulis yang sudah usang atau yang 
tidak lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat. Cara 
terakhir ini disebut contra legem. Penemuan hukum 
adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau 
petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan 
hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Penemuan 
hukum adalah konkretisasi, kristalisasi atau 
individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat 
umum dengan mengingat peristiwa konkrit (das sein).173 

Peristiwa konkrit perlu dicarikan hukumnya yang 
bersifat umum dan abstrak. Peristiwa konkrit harus 
dipertemukan dengan peraturan hukum. Peristiwa konkrit 
harus dengan peraturan hukumnya agar dapat tercakup 
oleh peraturan hukum itu. Sebaliknya, peraturan 

171Ibid., hlm. 180. 
172Ibid., hlm. 181. 
173Ibid. 
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dihadapkan pada faktor atau sesuatu hal yang memaksa ia 
untuk berpikir.28 

Faktor-faktor yang memaksa manusia untuk berpikir 
antara lain: 
1. Jika pernyataan atau pendiriannya dibantah oleh orang 

lain (atau oleh dirinya sendiri); 
2. Jika dalam lingkungannya terjadi perubahan secara 

mendadak, atau terjadi peristiwa yang tidak diharapkan; 
3. Jika ia ditanya; 
4. Dorongan rasa ingin tahu 

Jika kegiatan akal budi itu merupakan usaha untuk 
memecahkan suatu masalah dengan jalan secara eksplisit 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta berusaha untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan itu yang keseluruhannya 
diarahkan untuk memecah-kan masalah tersebut, maka 
kegiatan akal budi itu disebut berpikir refleksif. Berpikir 
refleksif itu selalu merupakan kegiatan berpikir yang terarah 
dan teratur (sistematikal). Berpikir terarah adalah kegiatan 
berpikir yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang terus-menerus menjadi pusat perhatian. 
Berdasarkan tujuannya, kegiatan berpikir itu dibedakan ke 
dalam berpikir praktikal dan berpikir teoritikal. Berpikir 
praktikal adalah kegiatan berpikir yang ditujukan untuk 
mengubah keadaan atau situasi. Berpikir teoritikal adalah 
kegiatan berpikir yang ditujukan untuk mengubah 
pengetahuan, jadi untuk memperoleh, menambah atau 
memperbaiki pengetahuan. 

Sedangkan Objek formal dari logika adalah bentuk-
bentuk atau pola-pola kegiatan berpikir manusia dan struktur 

28Ibid., hlm. 4. 

15 
 

                                                           



kombinasi pernyataan-pernyataan secara formal. Bentuk atau 
pola berpikir dan struktur kombinasi pernyataan-pernyataan 
itu menunjukkan adanya aturan-aturan tertentu. Kegiatan 
berpikir yang lurus dan tepat adalah kegiatan berpikir yang 
berlangsung sesuai dengan aturan-aturan itu. Aturan-aturan 
itulah yang dipelajari dalam logika. Jadi, objek formil dari 
logika adalah bentuk atau pola berpikir berupa struktur 
formal kombinasi pernyataan-pernyataan. Dengan demikian 
dapat dirumuskan bahwa logika adalah bagian dari filsafat 
yang mempelajari metode-metode, asas-asas dan aturan-
aturan yang harus dipenuhi untuk dapat berpikir secara tepat, 
lurus, benar dan jernih. Berdasarkan definisi tadi, dapatlah 
dijabarkan tujuan dari logika adalah untuk membedakan cara 
berpikir yang tepat dari yang tidak tepat, memberikan 
metode dan teknik untuk menguji ketepatan cara berpikir. 
Merumuskan secara eksplisit asas-asas berpikir yang sehat 
dan jernih.29 

Ada yang mengatakan bahwa objek material logika 
adalah akal budi atau pikiran manusia. Namun, akal budi 
atau pikiran manusia tidak dapat diamati. Oleh sebab itu, 
tidak dapat dijadikan sebagai objek material suatu ilmu. Jika 
demikian, apakah objek material logika itu? Sesungguhnya, 
objek material logika itu adalah manusia itu sendiri, 
sedangkan objek formalnya adalah kegiatan akal budi untuk 
melakukan penalaran yang lurus, tepat dan teratur yang 
terlihat lewat ungkapan pikirannya yang diwujudkan dalam 
bahasa.30 

29Ibid., hlm. 5-6. 
30Jan Hendrik Rapar, Op.Cit., hlm. 11. 
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Sementara “dan/atau”, akan membuat subjek hukum 
terjerat lebih jauh karena dua jenis kejahatan sekaligus.169 

Dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan, penempatan kata “dan, atau, dan/atau” harus 
tepat, karena hal ini berkaitan dengan risiko hukum bagi  
kepentingan umum. Bila penempatan ketiga kata tersebut 
tidak tepat, maka akan menimbulkan makna atau 
penafsiran yang berbeda-beda. 

 
G. Menyusun Argumentasi Hukum yang Logis 

1. Summary 
Summary adalah catatan ringkas terhadap satu kasus 

atau peristiwa hukum. Apabila ada peristiwa hukum, 
seorang juris, advokat atau jaksa pengacara negara harus 
terlebih dahulu membuat summary terhadap peristiwa 
hukum tersebut, agar jelas dan terarah mengenai peristiwa 
hukum apa dan pelanggaran hukum apa yang terjadi 
dalam peristiwa hukum tersebut. Kadang-kadang 
summary juga disebut sebagai policy brief atau policy 
peaper. Policy brief lebih tepat digunakan dalam konteks 
menyusun kerangka argumentatif di saat menyusun suatu 
naskah akademis perancangan peraturan perundang-
undangan atau semacamnya.170  

2. Fakta hukum 
Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa 

fakta hukum adalah hal yang berupa hal, yang berupa 
keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan; 
sesuatu yang benar-benar ada ataupun terjadi. Adapun 

169Ibid., hlm. 106. 
170Fajlurrahman Jurdi, Op.Cit., hlm. 179. 
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”  

Dari beberapa contoh di atas, menunjukkan bahwa 
kata “dan/atau” merupakan kumulatif-alternatif,  yaitu 
bisa dilakukan salah satunya atau keduanya. 

4. Eksistensi Logika Kumulatif, Logika Alternatif, dan 
Logika Kumulatif-Alternatif 

Ketiga macam logika yang telah diuraikan di atas, 
merupakan Logika Praktis atau logika terapan. Hal ini 
dikarenakan penggunaan ketiga macam logika tersebut 
semata-mata merujuk pada kegiatan praktis penyusunan 
peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan  oleh 
pemerintah maupun parlemen. Presiden dapat 
mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR, 
dan DPR membahas secara bersama-sama dengan 
presiden terkait kegiatan tersebut. 

Setiap kegiatan pembahasan rancangan peraturan 
perundang-undangan tersebut, selalu melibatkan 
hubungan logis antar : kata dengan kata, kata dengan  
kalimat, kalimat dengan kalimat, kalimat dengan kata 
yang memiliki makna yang tidak sama antara satu dengan 
yang lainnya. Setiap kalimat dengan kata penghubung 
yang berbeda, akan membawa risiko hukum yang juga 
tidak sama dan berimplikasi pada hak dan kewajiban 
masing-masing subjek hukum. 

Kata “dan” bisa memberatkan risiko bagi subjek 
hukum tertentu atau meringankan bagi subjek hukum 
lainnya, tetapi kata “atau” bisa meringankan dengan 
pilihan karena ia menjadi choice bagi penegak hukum. 
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Pada dasarnya dalam setiap ilmu pengetahuan terdapat 
prinsip-prinsip atau hukum dasar yang dikenal sebagai 
fundamental dalam ilmu. Setiap hasil akhir dari ilmu yang 
diklaim telah dibuktikan tergantung pada validitas dalam 
kebenaran prinsip-prinsip atau hukum dasar tersebut. Yang 
dimaksud dengan prinsip dasar atau hukum dasar logika 
adalah kebenaran umum yang berlaku dalam bidang logika 
sebagai patokan berpikir atau kaidah pemikiran. John Stuart 
Mill (1806-1873) menyebutnya sebagai “postulat universal 
penalaran”, Friedrich Uberweg (1826-1871) menyebutnya 
“aksioma inferensi”.31 

Prinsip dasar atau hukum dasar logika terdiri dari 4 
(empat) jenis, tiga pertama dirumuskan oleh Aristoteles, 
sedangkan yang keempat dirumuskan oleh Gottfried 
Wilheim Leibniz. Keempat hukum dasar tersebut adalah 
sebagai berikut:32 
1. Principium Indentitatis (law of identity) yang berarti 

hukum kesamaan (hukum identitas) yaitu kaidah 
pemikiran yang menyatakan bahwa sesuatu hanya sama 
dengan “sesuatu itu sendiri”. Jika sesuatu itu p, maka p 
identik dengan p, atau p adalah p. Dapat pula dikatakan, 
“jika p maka p dan akan tetap p”. Hukum identitas berarti 
bahwa setiap hal atau benda adalah hal atau benda itu 
sendiri. Hukum identitas sering dinyatakan dalam bentuk 
A adalah A. 

2. Principium Contradictionis (law of contradictions), yang 
berarti hukum kontradiksi yaitu kaidah pemikiran yang 
menyatakan bahwa tidak mungkin sesuatu pada waktu 

31Ibid., hlm. 18-19. 
32Ibid. 
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yang sama adalah “sesuatu itu dan bukan sesuatu itu”. 
Yang dimaksud adalah mustahil ada sesuatu hal yang 
pada waktu yang bersamaan saling bertentangan. Dengan 
kata lain, dapat dikatakan bahwa tidak mungkin p dalam 
waktu yang sama adalah p dan bukan p. Sir William 
Hamilton (1788-1856) menyebut hukum ini sebagai 
“hukum tanpa pertentangan” (law of no contradiction) 
karena kaidah itu menegaskan bahwa tidak boleh ada 
sesuatu yang pada waktu yang sama saling bertentangan. 
Hukum kontradiksi berarti putusan yang kontradiksi 
(misalnya A adalah B, A bukan B) tidak dapat keduanya 
benar. Menurut hukum kontradiksi, suatu hal atau suatu 
benda tidak dapat merupakan hal atau benda itu sendiri 
dan benda atau hal lain pada waktu yang bersamaan. A 
tidak mungkin sama dengan B dan bukan B pada waktu 
yang sama. 

3. Principium Exclusi Tertii (law of excluded middle) yang 
berarti hukum penolakan jalan tengah yaitu kaidah yang 
menjelaskan bahwa sesuatu mestilah p atau bukan p dan 
tidak ada kemungkinan ketiga sebagai jalan tengah. 
Hukum penyisihan jalan tengah berarti dari dua putusan 
yang saling bertentangan (misal A adalah B, A bukan B) 
yang satu pasti benar, yang satu pasti salah. Tidak 
mungkin putusan yang berlawanan keduanya benar. Jika 
baju itu hitam, maka tidak mungkin baju itu tidak hitam. 

4. Principium Rationis Sufficientis (law of sufficient reason) 
yang berarti hukum cukup alasan, yaitu kaidah yang 
melengkapi hukum kesamaan (principium identitatis). 
Hukum cukup alasan menyatakan bahwa jika perubahan 
terjadi pada sesuatu, maka perubahan itu haruslah 
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dapat diperlakukan sebagai “dan” serta dapat juga 
diperlakukan sebagai “atau”. Tanda garis miring itu 
mempunyai arti pilihan. Misalnya “makan dan/atau 
minum”, yang berarti “makan dan minum” atau “makan 
atau minum”. 

Kata ‘dan/atau” banyak ditemukan dalam suatu 
undang-undang, karena hal ini terkait dengan dua subjek 
atau objek yang bisa terjadi salah satunya atau kedua-
duanya sekaligus.168  
Contoh: 
a. Pasal 8 ayat (1) huruf a  UU Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen: 
“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:  
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar 
yang dipersyaratkan dan kententuan peraturan 
perundang-undangan.” 

b. Pasal 10 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta: 
“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan 
penjualan dan/atau penggandaan barang hasil 
pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat 
perdagangan yang dikelolanya.” 

c. Pasal 100 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis: 
“Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan 
Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek 
Terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa 
sejenia yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, 

168Ibid., hlm. 104. 
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online, kata “atau” adalah kata penghubung untuk 
menandai pilihan diantara beberapa hal (pilihan). Anda 
boleh memilih yang mana saja, majalah, bulletin, atau 
surat kabar. 
Contoh : 
Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta: 
“Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh 
maupun sebagian karena: 

a.  pewarisan;  
b.  hibah; 
c.  wakaf; 
d.  wasiat; 
e.  perjanjian tertulis; atau 
f.  sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Maksud kalimat tersebut dalam Pasal 16 ayat (2) 

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa hak 
ekonomi dalam hak cipta dapat beralih atau dialihkan 
melalui beberapa pilihan yaitu kalimat....perjanjian 
tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan 
demikian ada pilihan dalam pengalihan hak ekonomi.  

3. Logika Kumulatif-Alternatif 
Logika kumulatif-alternatif menggunakan kata 

“dan/atau”. Arti kata “dan/atau” dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia tidak ada. Namun kata “dan/atau” 
banyak ditemukan dalam undang-undang. Kata 
“dan/atau’ merupakan kumulatif-alternatif, yaitu bisa 
dilakukan salah satunya atau kedua-duanya. Maksudnya 
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memiliki alasan yang cukup. Hal itu berarti bahwa tidak 
ada perubahan yang terjadi begitu saja tanpa alasan 
rasional yang memadai sebagai penyebab dari perubahan 
itu. Menurut hukum cukup alasan, setiap adanya sesuatu 
atau berubahnya sesuatu harus ada alasan yang cukup. 
Jika benda jatuh ke tanah alasannya adalah karena adanya 
daya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi dan benda itu 
tidak ada yang menahannya (tidak ada media 
penghalang). 

 
D. Tempat Logika Sebagai Disiplin Ilmiah 

Sebagai suatu disiplin ilmiah, logika termasuk ke 
dalam bidang refleksi kefilsafatan. Filsafat adalah suatu 
kegiatan intelektual yang secara kritis radikal mencoba 
memahami hakikat sesuatu, atau sejauh yang dapat dijangkau 
oleh akal budi mencari sebab-sebab terdalam dari segala 
sesuatu dengan segala implikasinya, berdasarkan kekuatan 
akal budi tanpa menggantungkan diri pada otoritas manapun 
juga.33 Filsafat dibagi ke dalam metafisika atau ontologi 
yang merenungkan hakikat hal ada, epistemologi yang 
merenungkan hakikat pengetahuan dan landasan 
pengetahuan manusia, logika yang merenungkan hakikat 
berpikir, etika yang merenungkan hakikat nilai dan perilaku 
yang baik, dan estetika yang merenungkan hakikat nilai 
keindahan. 

Kata filsafat ini diambil dari bahasa Arab “falsafah”. 
Secara etimologis, filsafat atau falsafah itu sendiri berasal 
dari bahasa Yunani yaitu “philo” atau “filo” yang artinya 
cinta (dalam arti seluas-luasnya), dan “sophia” atau “sofia” 

33Ibid., hlm. 3.  
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yang artinya kebijaksanaan. Jadi jika dilihat berdasarkan 
asal-usul katanya, filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan 
kebijaksanaan.34 Selain sebagai ilmu, kadang-kadang 
filsfafat juga bisa berarti sebagai pandangan hidup manusia. 
Contoh filsafat yang tercermin dalam pandangan hidup ini 
sangat banyak. Misalnya: yang tercermin dalam pepatah, 
dalam slogan, lambang dan sebagainya. Tut wuri handayani 
misalnya, adalah filsafat sebagai pandangan hidup. 
Pandangan hidup sering disebut sebagai way of life, 
weltanschafung. Pandangan hidup ini merupakan petunjuk 
arah semua kegiatan atau aktivitas hidup manusia di dalam 
segala bidang.35 

Logika berarti perkataan sebagai manifestasi pikiran 
manusia. Jadi pikiran dan kata mempunyai hubungan erat, 
artinya bahwa bahasa berkaitan erat dengan pikiran. Cara 
orang berbahasa mencerminkan caranya berpikir dan jalan 
pikirannya. Jadi secara etimologikal, logika berarti ilmu atau 
disiplin ilmiah yang mempelajari (jalan) pikiran yang 
dinyatakan atau diungkapkan dalam bahasa. Para pelopor 
studi logika adalah Zeno, Kaum Sofis, Socrates, Plato dan 
Phytagoras. Tetapi bidan yang melahirkan logika sebagai 
sebuah disiplin ilmiah adalah Aristoteles, Theoprostus dan 
Kaum Stoa yang karya-karyanya menghasilkan apa yang 
sekarang disebut logika klasik (dahulu kadang-kadang 
disebut logika tradisional).36 

34Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat 
Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 5-6. 

35Ibid., hlm. 4-5.  
36B. Arief Sidharta, Op.Cit., hlm. 3.  
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d. dapat dilaksanakan; 
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f. kejelasan rumusan; dan 
g. keterbukaan.” 
Kata “dan” setelah  sederet  asas yng lain, 

menunjukkan bahwa “keterbukaan” setelah kata “dan” 
adalah satu kesatuan. Maksudnya adalah bahwa suatu 
rancangan undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan 
Pemerintah harus memenuhi ketujuh asas tersebut 
sekaligus, sebagai syarat suatu undang-undang dikatakan 
memenuhi syarat formal dan materiel. Asas merupakan 
prinsip, dimana suatu prinsip tidak hanya mencakup 
formalnya saja, tetapi juga materielnya suatu undang-
undang. 

Apabila salah satu  prinsip ini tidak terpenuhi, 
maka dapat dikatakan bahwa suatu undang-undang tidak 
terpenuhi prinsipnya. Jika asas sebagai prinsip tidak 
terpenuhi, maka dapat dikatakan ada masalah terkait 
dengan materi muatan. 

Dengan demikian kalimat yang ada dalam Pasal 5 
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, yaitu kalimat....” 
kejelasan rumusan; dan keterbukaan merupakan kalimat 
kumulatif, yang menandakan ikatan antara kata 
sebelumnya dengan kata sesudah kata “dan” yang 
menjadi asas atau prinsip-prinsip umum yang harus 
dipenuhi oleh suatu undang-undang. 

2. Logika Alternatif 
Logika alternatif ditandai dengan adanya kata 

“atau”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang didasari oleh 
“kehendak” politik. Rancangan undang-undang yang 
diajukan ini, dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) dan Presiden untuk mendapat persetujuan 
bersama. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 
ayat (2) UUD Tahun 1945. Setelah ditetapkan dan 
diundangkan dalam lembaran negara, maka berlakulah 
undang-undang ini. Namun berlakunya undang-undang 
ini terkadang menimbulkan perdebatan. Hal ini 
dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai kata 
penghubung “dan”. Kata “dan” menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia versi online adalah “penghubung satuan 
bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang setara, yang 
termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak 
berbeda. Ayah-ibu, bibi-paman, serta para anak, cucu, 
kemenakan  bersama-sama merayakan 50 tahun 
perkawinan nenek mereka. Kata kumulatif berarti 
“bersifat menambah”, maka kata  “dan” adalah kumulatif.  
Contoh: 
Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan: 

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-
undangan harus dilakukan berdasarkan pasas 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 
baik, yang meliputi:  
a. kejelasan tujuan; 
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang 

tepat;  
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi 

muatan; 
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E. Pembagian Logika 
Pembagian logika menurut The Liang Gie (1980) 

dapat digolongkan menjadi 5 (lima) macam, yaitu sebagai 
berikut:37 
1. Logika makna luas dan logika makna sempit 

Dalam arti sempit, istilah dimaksud dipakai searti 
dengan logika dedukif dan logika formal, sedangkan 
dalam arti yang lebih luas, pemakainnya mencakup 
kesimpulan dari pelbagai bukti dan bagaimana sistem-
sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam serta 
meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. 

Dalam arti luas, logika juga dapa dipakai untuk 
menyebut 3 (tiga) cabang filsafat sekaligus, yaitu: 
a. Asas paling umum mengenai pembentukan 

pengertian, inferensi dan tatanan (logika formal atau 
logika simbolis); 

b. Sifat dasar dan syarat pengetahuan, terutama 
hubungan antara budi dengan objek yang diketahui, 
ukuran kebenaran dan kaidah-kaidah pembuktian 
(epistemologi); 

c. Metode-metode untuk mendapatkan pengetahuan 
dalam penyelidikan ilmiah (metodologi). 

2. Logika deduktif dan logika induktif 
Logika deduktif adalah ragam logika yang 

mempelajari asal-usul penalaran yang bersifat deduktif, 
yakni suatu penalaran yang menurunkan kesimpulan 
sebagai suatu keharusan dari pangkal pikirnya sehingga 
bersifat betul menurut bentuknya saja. Dalam logika 

37Surajiyo dkk, Dasar-dasar Logika, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2005), hlm. 17. 
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jenis ini yang terutama ditelaah, yaitu bentuk dari 
bekerjanya akal, keruntutannya, serta kesesuainnya 
dengan langkah-langkah dan aturan yang berlaku, 
sehingga penalaran yang terjadi adalah tepat dan sah. 

Logika induktif merupakan suatu ragam logika 
yang mempelajari asas penalaran yang betul dari 
sejumlah sesuatu yang khusus sampai pada suatu 
kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Penalaran 
yang demikian itu digolongkan sebagai induksi. Induksi 
adalah bentuk penalaran atau penyimpulan yang 
berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah kecil hal, 
atau anggota sesuatu himpunan, untuk tiba pada suatu 
kesimpulan yang diharapkan berlaku umum untuk semua 
hal atau seluruh anggota himpunan itu, tetapi yang 
kesimpulan sesungguhnya hanya bersifat boleh jadi saja. 

3. Logika formal dan logika material 
Logika formal mempelajari asas, aturan atau 

hukum-hukum berpikir yang harus ditaati, agar orang 
dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. 
Logika material mempelajari langsung pekerjaan akal, 
serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya 
dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya. 

Logika material mempelajari sumber-sumber dan 
asalnya pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses 
terjadinya pengetahuan dan akhirnya merumuskan 
metode ilmu pengetahuan itu. Logika formal dikatakan 
sebagai logika minor, sedangkan logika material 
dinamakan orang sebagai logika mayor. Apa yang 
sekarang disebut logika formal adalah ilmu yang 
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adalah buta” berarti hasrat yang kuat untuk memiliki 
sesuatu atau subjek bagi dirinya sendiri. Jadi, dalam 
silogisme tadi sesungguhnya terdapat enam term. Pada 
contoh:165 

Semua bebek adalah hewan petelur 
Motor honda itu adalah bebek 
Jadi, motor honda itu adalah hewan petelur. 
Pada contoh di atas, juga terdapat enam term, yakni 

“bebek” (sejenis unggas), “hewan petelur”, “motor 
honda” (merk kendaraan bermotor roda dua), dan “bebek” 
(tipe kendaraan bermotor roda dua. Dalam kaitan dengan 
silogisme, kesalahan (kerancuan) berpikir karena 
melakukan ekuivokasi atau kesalahan berpikir yang 
berupa melanggar aturan dasar 3 itu dinamakan the 
fallacy of four terms atau quaternio terminarum atau 
kesalahan empat term (kerancuan empat term). Silogisme 
yang tidak memenuhi aturan dasar 3, jadi yang 
melakukan kesalahan empat term adalah silogisme yang 
tidak valid.166 

 
F. Logika Kumulatif, Logika Alternatif dan Logika 

Kumulatif-Alternatif 
1. Logika Kumulatif 

Logika kumulatif adalah logika yang disandarkan 
pada aktivitas pembentukan undang-undang dan aktivitas 
tersebut memiliki alasan-alasan historis, sosiologis, 
yuridis dan politis.167 Undang-undang dibentuk oleh 

165Ibid. 
166Ibid., hlm. 46. 
167Fajlurrahman Jurdi, Op.Cit., hlm. 99. 
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Aturan dasar 3 berbunyi, silogisme hanya memuat 3 
(tiga) term. Misalnya dalam contoh berikut: 

Semua astronot adalah penerbang 
Amir adalah astronot 
Jadi, Amir adalah penerbang. 
Contoh tersebut term-termnya adalah “astronot”, 

“penerbang” dan “Amir”. Jadi, silogisme tadi memenuhi 
aturan dasar 3. Dalam praktik dapat atau sering terjadi 
pelanggaran terhadap aturan ini. Biasanya hal ini akan 
terjadi jika dalam sebuah silogisme digunakan sebuah 
perkataan (istilah, ungkapan) yang mempunyai dua arti 
(arti ganda), dan perkataan tersebut dalam silogisme yang 
bersangkutan digunakan dalam dua arti. Akibatnya dalam 
sebuah silogisme itu sesungguhnya terdapat lebih dari 
tiga term, dengan demikian melanggar aturan dasar 3. 
Kesalahan yang demikian disebut “ekuivokasi”. 
Ekuivokasi adalah penggunaan suatu istilah atau 
perkataan yang mempunyai arti ganda dalam suatu 
argumen tanpa menjelaskan bahwa di dalam argumen itu 
istilah atau perkataan tersebut dipakai dalam arti yang 
berbeda, sehingga terdorong ditarik kesimpulan yang 
keliru. Contoh:164 

Tuhan adalah cinta 
Cinta adalah “buta” 
Jadi, Tuhan adalah “buta”. 
Pada contoh tadi, perkataan “cinta” dalam proposisi 

“Tuhan adalah cinta” berarti kasih sayang atau 
penyerahan diri secara penuh bagi subjek yang lain. 
Sedangkan perkataan “cinta” dalam proposisi “Cinta 

164Ibid. 
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mengandung kumpulan kaidah-kaidah cara berpikir 
untuk mencapai kebenaran.38 

4. Logika murni dan logika terapan 
Logika murni adalah ilmu tentang efek terhadap 

arti dari pernyataan dan sebagai akibatnya terhadap 
kesalahan dari pembuktian tentang semua bagian dan 
segi dari pernyataan dan pembuktian kecuali arti tertentu 
dan istilah yang termuat di dalamnya. Logika murni 
merupakan suatu pengetahuan mengenai asas dan aturan 
logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian 
dari pernyataan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam 
sesuatu cabang ilmu dari istilah yang dipakai dalam 
pernyataan dimaksud. 

Logika terapan adalah pengetahuan logika yang 
diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang filsafat dan 
juga dalam pembicaraan yang mempergunakan bahasa 
sehari-hari. Apabila sesuatu ilmu mengenakan asas dan 
aturan logika bagi istilah  dan ungkapan yang 
mempunyai pengertian khusus dalam bidangnya sendiri, 
ilmu tersebut sebenarnya telah mempergunakan sesuatu 
logika terapan dari ilmu yang bersangkutan seperti 
logika ilmu hayat bagi biologi dan logika sosiologi bagi 
sosiologi. 

5. Logika filsafati dan logika matematik 
Logika filsafati dapat digolongkan sebagai suatu 

ragam atau bagian logika yang masih berhubungan erat 
dengan pembahasan dalam bidang filsafat, misalnya 
logika berkewajiban dengan etika atau logika arti dengan 
metafisika. Adapun logika matematik merupakan suatu 

38Ibid., hlm. 18.  
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ragam logika yang menelaah penalaran yang benar 
dengan menggunakan metode matematik serta bentuk 
lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan 
makna ganda atau kekaburan yang terdapat dalam bahasa 
biasa.39 

F. Manfaat Mempelajari Logika Hukum 
Terdapat beberapa manfaat mempelajari logika, 

diantaranya adalah:40 
1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk 

berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, 
metodis dan koheren; 

2. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, 
cermat dan objektif; 

3. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan 
berpikir secara tajam dan mandiri; 

4. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari 
kekeliruan serta kesesatan. 

Bagi ilmu pengetahuan, logika merupakan suatu 
keharusan. Tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak 
didasarkan pada logika. Ilmu pengetahuan tanpa logika tidak 
akan pernah mencapai kebenaran ilmiah. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Bapak Logika, Aristoteles, logika benar-
benar merupakan alat bagi seluruh ilmu pengetahuan. Oleh 
karena iu pula, barangsiapa mempelajari logika, 
sesungguhnya ia telah menggenggam master key untuk 

39Ibid., hlm. 18. 
40Jan Hendrik Rapar, Op.Cit., hlm. 15. 

24 
 

                                                           

tidak lengkap, yakni salah satu premisnya atau 
kesimpulannya tidak dikemukakan secara lengkap, yakni 
salah satu premisnya atau kesimpulannya tidak 
dikemukakan secara eksplisit. Silogisme yang tidak 
dikemukakan secara lengkap dinamakan “enthymeme”. 
Dalam contoh: “Semua filsuf adalah pemikir refleksif. 
Karena itu, Socrates adalah pemikir refleksif”. Premis 
minornya yakni “Socrates adalah filsuf” tidak 
dikemukakan secara eksplisit. Dalam contoh “Semua 
mahasiswa adalah berkeadaban tinggi, dan semua peserta 
didik pada Fakultas Hukum adalah mahasiswa”, maka 
kesimpulannya yang tidak dikemukakan secara eksplisit, 
yakni bahwa “Semua peserta didik pada Fakultas Hukum 
adalah orang yang berkeadaban tinggi”. 

Aturan dasar 2 berbunyi, tiap proposisi dirumuskan 
dalam salah satu bentuk proposisi tradisional. Dalam 
praktik sering terjadi adanya silogisme yang memuat 
proposisi singular. Proposisi singular adalah proposisi 
yang kelas yang berkedudukan sebagai term subjeknya 
hanya mempunyai satu anggota, misalnya “Soekarno 
adalah Presiden RI yang pertama”. Dalam kaitan dengan 
silogisme, maka proposisi singular itu dianggap atau 
disamakan dengan proposisi universal. Jadi, disamakan 
dengan proposisi A atau proposisi E tergantung pada 
kualitasnya. Contoh proposisi “Jampang adalah jagoan 
Betawi” disamakan dengan proposisi A, sedangkan 
proposisi “Pitung adalah bukan astronot” disamakan 
dengan proposisi E.163 

163Ibid., hlm. 45. 
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“term minor” (minor term) dan dilambangkan dengan 
huruf “S”. Premis yang memuat term mayor dinamakan 
“premis mayor”, dan premis yang memuat term minor 
dinamakan “premis minor”. Dengan demikian sebuah 
silogisme yang formal terdiri dari 6 (enam) unsur 
sebagai-berikut:161 
a. Term tengah: term yang hanya muncul dalam premis-

premis, satu kali dalam premis mayor dan satu kali 
dalam premis minor 

b. Term mayor: predikat dari kesimpulan 
c. Term minor: subjek dari kesimpulan 
d. Premis mayor: premis yang memuat term mayor 
e. Premis minor: premis yang memuat term minor. 

Dalam bentuk formal, sebuah silogisme diungkapkan 
dengan urut-urutan premis mayor, premis minor dan 
kesimpulan. 

Berdasarkan definisi dari silogisme, dapat dijabarkan 
tiga aturan dasar dalam silogisme, yaitu sebagai-
berikut:162 
a. Silogisme terdiri atas hanya 3 (tiga) proposisi 
b. Tiap proposisi dirumuskan dalam salah satu bentuk 

dari proposisi tradisional, yakni proposisi A, E, I dan 
O 

c. Tiap silogisme memuat hanya 3 (tiga) term. 
Aturan dasar 1 menetapkan bahwa silogisme terdiri 

atas tiga proposisi; dua berkedudukan sebagai premis dan 
satu berkedudukan sebagai kesimpulan. Dalam praktik 
tidak jarang argumen silogistik itu dikemukakan secara 

161Ibid., hlm. 44. 
162Ibid. 
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membuka semua pintu masuk ke berbagai disiplin ilmu 
pengetahuan.41 

Di samping kegunaan di atas, logika juga dapat 
memberikan manfaat teoritis dan praktis. Dari segi 
kemanfaatan teoritis, logika sebagai ilmu banyak menyajikan 
tentang dalil-dalil, hukum berpikir logis, dengan demikian 
logika mengajarkan tentang berpikir yang seharusnya. Dalam 
arti ini, logika adalah ilmu normatif, karena logika 
membicarakan tentang berpikir sebagaimana seharusnya 
bukan membicarakan tentang berpikir sebagaimana adanya 
dalam ilmu-ilmu positif, seperti: fisika, psikologi dan lain 
sebagainya. Dengan berpikir sebagaimana seharusnya, ini 
berarti logika memberikan syarat-syarat tentang apa yang 
harus dipenuhi dalam berpikir untuk mencapai gagasan 
tentang kebenaran. 

Dari segi kemanfaatan praktis, akal semakin tajam dan 
tinggi kemampuannya (kritis) dalam hal imajinasi logis. 
Imajinasi logis adalah kemampuan akal untuk 
menggambarkan kemungkinan terjadinya sesuatu sebagai 
keputusan akal yang benar dan runtut (konsisten).42 Tetapi 
perlu dipahami, bahwa logika hukum berkaitan dengan 
seluruh matakuliah, dimana penggunaan logika dalam semua 
konten kajian hukum sangatlah vital. Penggunaan logika 
sebagai instrumen untuk menganalisis hukum dan undang-
undang sangat sentral posisinya, sehingga diperlukan 
kemampuan menalar dengan logika untuk menemukan suatu 
kebenaran ilmiah. Jika tidak runut, logis dan keluar dari 
hukum-hukum logika, maka kesimpulan terhadap masalah 

41Ibid., hlm. 15. 
42Surajiyo dkk, Op.Cit., hlm 15-16. 
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yang dirumuskan bisa terjadi fallacy (kesesatan). Fallacy 
adalah sesat berpikir, yaitu tidak kompatibelnya antara 
masalah yang diangkat, pembahasan yang dilakukan tidak 
terkait dengan masalah, serta kesimpulan yang tidak 
memiliki hubungan dengan masalah dan pembahasan. 

Di beberapa Fakultas Hukum, terdapat matakuliah 
logika hukum. Dalam bidang hukum, logika hukum sangat 
bermanfaat dan diperlukan bagi pengemban profesi hukum 
(bagi kalangan praktisi hukum, misalnya: Hakim, Jaksa, 
Polisi, Advokat) untuk tidak menerapkan hukum secara 
kaku, sehingga mampu menyerap aspirasi dan rasa keadilan 
masyarakat. Logika hukum berfungsi untuk menalar hukum 
dalam teori dan praktik, menalar ketentuan pasal dalam suatu 
undang-undang (peraturan) terhadap suatu peristiwa hukum 
(contoh: peristiwa pidana), sehingga penalaran tersebut 
sesuai dengan alur berpikir yang sistematis, metodis, guna 
menghasilkan suatu konklusi atau kesimpulan yang benar.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

43Teman Sitepu, Loc.Cit. 
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tiga buah proposisi, dua berkedudukan sebagai premis-
premis, dan satu berkedudukan sebagai kesimpulan. Di 
bawah ini adalah contoh dari silogisme formal:160 

Semua manusia adalah makhluk rasional 
Semua Filsuf adalah manusia 
Semua Filsuf adalah makhluk rasional. 
Dari uraian tentang proposisi, kita sudah mengetahui 

bahwa sebuah proposisi selalu terdiri atas dua term, yakni 
term subjek dan term predikat. Dengan demikian, karena 
sebuah silogisme tersusun atas tiga buah proposisi, maka 
dalam sebuah silogisme akan terdapat enam term. Jika 
kita perhatikan contoh silogisme di atas, maka tampak 
bahwa ia terdiri atas tiga term yang masing-masing 
muncul dua kali sehingga jumlah seluruhnya adalah 
enam. Ketiga term dalam contoh silogisme tersebut 
adalah “manusia”, “makhluk rasional”, dan “filsuf”, yang 
masing-masing muncul dua kali. Dari tiga term tersebut, 
terdapat satu term yang hanya muncul di dalam premis-
premis, yakni term “manusia”. Dua term yang lainnya, 
yakni term “makhluk rasional” dan term “filsuf”, masing-
masing satu kali muncul di dalam premis dan satu kali di 
dalam kesimpulannya. 

Term yang hanya muncul di dalam premis-premis 
dinamakan “term tengah” (midlle terms, terminus 
medius), dan dilambangkan dengan huruf “M”. Term 
yang di dalam kesimpulan berkedudukan sebagai term 
predikat dinamakan “term mayor” (major term) dan 
dilambangkan dengan huruf “P”. Term yang di dalam 
kesimpulan berkedudukan sebagai subjek dinamakan 

160Ibid. 
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Jadi, term “kucing putih” misalnya bukanlah kontradiksi 
dari term “kucing hitam”. 

Bagan Obversi 
Obvertend  Obverse  
(A) Semua S adalah P = Semua S adalah bukan non P     (E)  
(E) Semua S adalah bukan P = Semua S adalah non P                (A) 
(I)  Beberapa S adalah P = Beberapa S adalah bukan non P (O) 
(O) Beberapa S adalah bukan P  = Beberapa S adalah non P             (I) 

 
2. Inferensi tidak langsung (silogisme)159 

Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya yang 
paling sering terjadi adalah inferensi tidak langsung. 
Tetapi dalam praktik, inferensi tidak langsung itu sering 
dikemukakan secara tidak lengkap, sehingga 
menimbulkan kesan seolah-olah telah melakukan 
inferensi langsung. Misalnya salah satu atau lebih premis 
yang sebenarnya ikut mendasari sebuah kesimpulan tidak 
dikemukakan secara eksplisit. Contoh: dari premis atau 
proposisi “Kabayan adalah mahasiswa” langsung 
disimpulkan “Jadi, Kabayan adalah orang yang kritis”. 
Dalam contoh tadi terdapat satu premis yang tidak 
diungkapkan secara eksplisit, yakni “Semua mahasiswa 
adalah orang yang kritis” 

Jika sebuah inferensi tidak langsung terjadi dalam 
bentuk menarik kesimpulan berdasarkan dua premis saja, 
maka inferensi tidak langsung itu dinamakan silogisme. 
Jadi, silogisme adalah inferensi tidak langsung yang 
kesimpulannya ditarik dari hanya dua premis saja. 
Dengan demikian, sebuah silogisme selalu tersusun atas 

159Ibid., hlm. 43. 
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BAB  II 
PENAFSIRAN HUKUM, KONSTRUKSI HUKUM 

DAN ARGUMENTASI HUKUM 
 
A. Penafsiran Hukum 

Penafsiran diartikan sebagai suatu cara untuk 
menjelaskan pengertian-pengertian dari suatu pasal undang-
undang yang belum atau tidak jelas agar menjadi jelas 
maknanya. Penafsiran hukum adalah proses menemukan 
makna dari suatu teks hukum yang terdapat pada peraturan 
perundang-undangan, keputusan-keputusan, perjanjian atau 
putusan hakim. Penafsiran berguna untuk dapa 
melaksanakan atau menerapkan dalil-dalil hukum yang 
abstrak yang ada di dalam peraturan perundang-undangan 
terhadap fakta-fakta yang konkrit secara tepat.44 

Penafsiran dapat dibedakan menjadi beberapa macam, 
yaitu:45 
1. Penafsiran subjektif, yaitu bila cara menafsirkannya 

sesuai dengan kehendak semula dari pembuat undang-
undang; 

2. Penafsiran objektif, yaitu bila cara penafsirannya terlepas 
dari kehendak atau pendapat pembuat undang-undang, 
tetapi ditafsirkan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari; 

3. Penafsiran ekstensif atau penafsiran luas, yaitu bila cara 
menafsirkannya dengan memberikan pengertian yang 
seluas-luasnya pada dalil tersebut; 
Contoh: 

44Subandi Al Marsudi, Op.Cit., hlm. 86.  
45Ibid. 
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Arrest Hoger Raad tanggal 23-5-1921 tentang pencurian 
aliran listrik (electroniciteits arrest). Istilah “barang” 
dalam Pasal 362 KUH-Pidana diperluas sehingga juga 
meliputi “aliran listrik”. 

4. Penafsiran restriktif atau penafsiran sempit, yaitu bila 
cara menafsirkannya dengan memberikan pengertian 
yang sempit atau sangat membatasi pada dalil tersebut; 
Contoh: 
Dalam Pasal 1756 pada alenia kedua KUH-Perdata, 
istilah “mata uang” dipersempit artinya menjadi “uang 
logam saja”, tidak termasuk atau meliputi “uang kertas”. 

Terdapat beberapa macam metode penafsiran, yaitu 
sebagai-berikut:46 
1. Penafsiran gramatikal; 

Penafsiran gramatikal ini berpangkal tolak pada 
bunyi undang-undang, yakni dengan memberikan arti 
pada kata-kata yang terdapat dalam undang-undang itu 
menurut adat bahasa sehari-hari.  Penafsiran semacam ini 
mengandung bahaya, yaitu bila terikat pada kata-katanya 
saja, dapat lupa pada jiwa yang terkandung dalam 
peraturan perundang-undangan tersebut. 

2. Penafsiran historis; 
Penafsiran historis dibedakan menjadi 2 (dua) 

macam, yaitu:47 
a. Historis menurut undang-undang (wetshistorich), 

yaitu penafsiran dengan melihat perkembangan 
terjadinya undang-undang, melihat bahan-bahan 
perundingan-perundingan (debat parlemen) dan lain 

46Ibid., hlm. 87. 
47Ibid., hlm. 87-88. 
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helikopter adalah kapal terbang”. Konversi proposisi A 
disebut “konversi dengan pembatasan” (convertion per 
accidens), yang dalam bagan konversi di bawah ini 
dilambangkan dengan tanda panah. Proposisi O tidak 
dapat dikonversi.158 

Bagan Konversi 
Obvertend  Obverse  

(A) Semua S adalah P Beberapa P adalah S            (I)  
(E) Semua S adalah bukan P = Semua P adalah bukan S (E) 
(I)  Beberapa S adalah P = Beberapa P adalah S        (I) 
(O) Beberapa S adalah bukan P  Nihil  

 
Obversi adalah proses inferensi langsung yang 

berupa menarik dari sebuah proposisi tertentu (proposisi, 
asal, premis) sebuah proposisi lain (kesimpulan) yang 
mempunyai sebagai predikatnya kontradiksi dari term 
predikat asal, yang disertai dengan mengubah proposisi 
asalnya. Proposisi asal (premis) disebut obvertena, dan 
proposisi kesimpulannya disebut obverse. Semua 
proposisi tradisional dapat diobversi. Kontradiksi term 
adalah hubungan antara dua term (konsep) yang saling 
mengecualikan namun kedua term tersebu bersama-sama 
membagi habis term (konsep) yang mencakup dua-
duanya. Misalnya: term “kucing hitam” dan term “kucing 
non hitam” adalah berkontradiksi karena dua term 
tersebut saling mengecualikan yang satu terhadap yang 
lain tetapi bersama-sama membagi habis term “kucing”. 

158Ibid., hlm. 42. 
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obversi itu dapat dibentuk dua inferensi lain, yaitu 
kontrapositif dan inversi. Konversi adalah proses 
inferensi langsung yang berupa dari sebuah proposisi 
tertentu ditarik sebuah proposisi lain yang subjeknya 
adalah predikat dari proposisi asal (premis) dan 
predikatnya adalah subjek dari proposisi asal. Premisnya 
disebut konvertend sedangkan kesimpulannya disebut 
konverse. Hanya proposisi E dan I saja yang dapat 
dikonversi secara penuh. 

Misalnya; “Semua Pastor adalah bukan wanita”, 
dikonversi menjadi, “Semua wanita adalah bukan Pastor”. 
Proposisi “Beberapa penyanyi adalah peragawati”, 
dikonversi menjadi “Beberapa peragawati adalah 
penyanyi”. Setelah dikonversi, hasilnya dapat dikonversi 
kembali menjadi proposisi semula tanpa berubah artinya. 
Jadi konvertend dan konverse adalah ekuivalen. 
Hubungan ekuivalen ini di dalam bagan di bawah ini 
dilambangkan dengan tanda “=”. Proposisi A dapat 
dikonversi dengan pembatasan yaitu kuantitasnya harus 
diubah menjadi partikular, dan setelah dikonversi maka 
hasilnya (konversenya) tidak dapat dikonversi kembali. 
Misalnya, proposisi “Semua helikopter adalah kapal 
terbang” (A) dapat dikonversi menjadi “Beberapa kapal 
terbang adalah helikopter” (I). Tetapi hasil konversi itu 
yakni “Beberapa kapal terbang adalah helikopter” tidak 
dapat dikonversi kembali menjadi proposisi awal, karena 
konverse dari proposisi I adalah proposisi I. Karena itu, 
jika proposisi pada contoh terakhir tadi paksakan setelah 
dikonversi kemudian dikonversi kembali, maka akan 
dihasilkan sebuah proposisi yang salah, yakni “Beberapa 

108 
 

sebagainya. Adanya debat parlemen biasanya 
menyangkut pengertian-pengertian dan maksud dari 
suatu pasal atau maksud dikeluarkannya undang-
undang itu disertai risalahnya. 
Risalah mengenai segala sesuatu yang berkenaan 
dengan asal-usul undang-undang dikenal dengan 
sebutan atau istilah memorie van toelicting (MvT). 
Contoh: 
Perihal mengapa suatu tindak pidana atau delik itu 
dibagi atau dibedakan ke dalam kejahatan 
(misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Hal ini 
tidak bisa ditemukan di dalam ketentuan undang-
undangnya, melainkan di dalam MvT dinyatakan 
secara singkat, bahwa kejahatan disebut 
rechtsdelicten, sedangkan pelanggaran disebut 
wetsdelicten. Dengan demikian melihat sejarah 
lahirnya undang-undang sejak masih berupa 
rancangan undang-undang sampai diterimanya 
menjadi undang-undang. 

b. Historis menurut hukum (rechtshistorisch), yaitu 
penafsiran dengan melihat perkembangan lembaga 
hukum yang diatur dalam undang-undang. 

3. Penafsiran sistematis, dogmatis/analogis; 
Penafsiran dengan mencari dan menghubungkan 

pengertian-pengertian atas kata-kata yang sama dalam 
peraturan perundang-undangan semacam yang lebih 
dahulu diundangkan. Hubungan pengertian-pengertian ini 
kemudian dipergunakan pula untuk menafsirkan 
peraturan perundang-undangan yang baru kemudian 
diundangkan itu. Atau dengan perkataan lain menafsirkan 
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undang-undang atau pasal-pasalnya dalam hubungan 
keseluruhan, antara pasal-pasal undang-undang yang satu 
dengan yang lainnya. 

4. Penafsiran teologis/sosiologis; 
Penafsiran yang berpedoman pada tujuan sosial yang 

ingin dicapai atau menafsirkan undang-undang secara 
tertentu sehingga undang-undang itu dapat dijadikan 
sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat. 

Penafsiran demikian ini mengandung bahaya, yaitu 
bila dilaksanakan dengan sangat bebas dan terlepas dari 
dalil-dalilnya sendiri akan menimbulkan kemungkinan 
terdesaknya jaminan kepastian hukum. Metode penulisan 
ini biasanya digunakan hanya terhadap undang-undang 
yang sudah tua, yang oleh masyarakat dianggap sudah 
tidak memenuhi harapan lagi. 

Sumber dan kekuatan penafsiran bisa bersifat:48 
1. Autentik 

Bersumber pada penjelasan dan pembentukan undang-
undang (wetgever). 

2. Ilmiah/doctrinaire 
Bersumber pada buku-buku karangan ilmiah dari para 
pakar atau sarjana terkemuka atau ternama di bidang ilmu 
pengetahuan yang bersangkutan. 

3. Hakim 
Bersumber pada putusan-putusan atau penetapan-
penetapan Hakim. 
 
 
 

48Ibid., hlm. 89. 
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g. Argumen ketidaktahuan (argumentum ad 
ignorantiam) 

Apabila kita memastikan bahwa sesuatu itu tidak ada 
karena kita tidak mengetahui apa pun juga mengenai 
sesuatu itu, hal itu adalah kesesatan. Belum tentu 
bahwa apa yang tidak diketahui itu benar-benar tidak 
ada. 

 
E. Penyimpulan (Inferensi) 

Dipandang dari sudut prosesnya, kegiatan penalaran 
itu tersusun atas dua tahap. Tahap pertama adalah tahap 
pemahaman sebuah proposisi atau sejumlah proposisi dan 
hubungan di antara proposisi-proposisi tersebut. Tahap 
kedua adalah tahap tindakan akal budi memunculkan sebuah 
proposisi yang disebut inferensi. Jadi inferensi adalah 
tindakan akal budi berupa tindakan memunculkan sebuah 
proposisi yang dinamakan kesimpulan dari atau berdasarkan 
proposisi (proposisi-proposisi) anteseden (premis atau 
premis-premis). Berdasarkan jumlah premisnya, tindakan 
inferensi dibedakan dalam dua jenis, yaitu inferensi langsun 
(immediate inference) dan inferensi tidak langsung (mediate 
inference). Inferensi langsung adalah inferensi yang 
kesimpulannya ditarik hanya dari satu premis. Inferensi tidak 
langsung adalah inferensi yang kesimpulannya ditarik dari 
dua atau lebih premis-premis.156 
1. Inferensi langsung157 

Inferensi langsung dibagi menjadi 2 (dua) macam, 
yaitu konversi dan obversi. Berdasarkan konversi dan 

156B. Arief Sidharta., Op.Cit., hlm. 41.  
157Ibid.  
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Misalnya: “Orang yang benar-benar bijaksana adalah 
orang yang selalu menggunakan produk kami!” 

c. Argumen berdasarkan kewibawaan (argumentum 
auctoritatis) 
Dalam suatu diskusi, tiba-tiba seseorang mengatakan 
demikian: “Saya yakin apa yang dikatakan beliau 
adalah baik dan benar karena beliau adalah seorang 
pemimpin yang brilian, seorang tokoh yang dihormati, 
dan seorang doktor yang jenius!” Jelas terlihat bahwa 
argumen yang dikemukakan oleh orang tersebut tidak 
berdasarkan penalaran sebagaimana mestinya, tetapi 
didasarkan pada kewibawaan si pembicara terdahulu. 
Kesesatan seperti itu yang perlu dihindari. 

d. Argumen ancaman (argumentum ad baculum) 
Argumen ancaman mendesak orang untuk menerima 
suatu konklusi tertentu dengan alasan bahwa jika 
menolak akan membawa akibat yang tidak diinginkan. 

e. Argumen belas kasihan (argumentum ad 
misericordiam) 
Kesesatan ini sengaja terarah untuk membangkitkan 
rasa belas kasihan si lawan bicara dengan tujuan untuk 
memperoleh pengampunan. 

f. Argumen demi rakyat (argumentum ad populum) 
Argumen ini dibuat untuk menghasut massa, rakyat, 
kelompok untuk membakar emosi mereka dengan 
alasan bahwa pemikiran yang melatarbelakangi suatu 
usul atau program adalah demi kepentingan rakyat 
atau kelompok itu sendiri. Argumen ini bertujuan 
untuk memperoleh dukungan atau membenarkan 
tindakan si pembicara. 
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B. Konstruksi Hukum 
1. Pengertian konstruksi 

Yaitu usaha untuk mencari atau memperoleh 
pengertian hukum yang tepat yang dilakukan dengan cara 
menyusun atau mengarahkan segenap akal pikiran.49 
Konstruksi adalah tindakan atau proses menafsirkan atau 
menjelaskan arti atau maksud dari suatu tulisan (misal: 
konstitusi, undang-undang atau kontrak) untuk 
memastikan makna dokumen sesuai dengan norma 
peradilan.50 

Konstruksi berbeda dengan interpretasi. Interpretasi 
adalah seni menemukan makna yang sebenarnya dari 
segala bentuk kata, yaitu makna yang ingin disampaikan 
oleh penulis kata, dan memungkinkan orang lain yang 
berasal dari mereka yang memiliki ide yang sama dengan 
yang ingin penulis sampaikan. Sedangkan konstruksi 
adalah penarikan kesimpulan mengenai subjek yang 
terletak di luar  pernyataan langsung dari teks, dari unsur-
unsur yang diketahui dan diberikan dalam teks, 
kesimpulan yang ada dalam jiwa, maupun tidak dalam 
kata-kata teks.51 

Interpretasi sebagaimana diterapkan pada hukum 
tertulis, adalah seni atau proses menemukan dan 
menguraikan makna yang dimaksudkan dari bahasa yang 
digunakan, yaitu makna yang dirancang oleh penulis 
hukum untuk disampaikan kepada orang lain. Konstruksi 

49Subandi Al Marsudi, Op.Cit., hlm. 90. 
50A’an Efendi dkk, Logika dan Argumentasi Hukum, (Jakarta: 

Kencana, 2020), hlm. 99. 
51Ibid., hlm. 100. 
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sebagaimana diterapkan pada hukum tertulis, adalah seni 
atau proses menemukan dan menguraikan makna dan 
maksud dari penulis hukum sehubungan dengan 
penerapannya pada kasus tertentu, dimana maksud itu 
dianggap meragukan baik dengan alasan ketentuan atau 
petunjuk yang tampaknya bertentangan, atau dengan 
alasan bahwa berdasarkan fakta kasus yang diberikan 
tidak secara eksplisit diatur dalam hukum tertulis.52 

Konstruksi memiliki ruang lingkup yang lebih luas 
daripada interpretasi. Konstruksi tujuannya pada akibat 
hukum atau konsekuensi dari ketentuan dalam undang-
undang yang dipersoalkan. Interpretasi dilakukan 
sebelum konstruksi. Setelah dipastikan makna dari kata-
kata dalam undang-undang, selanjutnya bagaimana 
makna itu masuk dalam skema undang-undang secara 
keseluruhan. 

Dalam melakukan konstruksi tidak boleh tanpa 
aturan atau sewenang-wenang, tetapi harus menarik 
kesimpulan dari unsur-unsur yang diberikan dalam teks. 
Liber mengemukakan 2 (dua) prinsip dalam konstruksi, 
yaitu:53 
a. Jika dalam teks ditetapkan prinsip-prinsip dasar yang 

harus diikuti dalam lingkup tindakan tertentu, dan 
bentuk fundamental tertentu mengatur tindakan kita, 
dalam hal ini, konstruksi artinya menemukan 
semangat, prinsip dan aturan yang seharusnya 
memandu kita sesuai dengan teks, berkenaan dengan 

52Ibid. 
53Ibid. 
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telah diakui sebagai aturan pokok di dalam melakukan 
suatu penyimpulan atau penalaran. 

b. Kesesatan Relevansi, yaitu suatu kesesatan yang 
diakibatkan karena data yang tersedia tidak saling 
berkaitan. 

3. Kesesatan (Fallacy) atau sesat pikir material. 
Sesat pikir material ialah sesat pikir yang terjadi bukan 
karena bahasa atau bentuk penalaran yang tidak sahih, 
melainkan yang terjadi pada materi atau isi penalaran itu 
sendiri.154 
Jenis-jenis kesesatan material, yaitu:155  
a. Argumen terhadap orangnya (argumentum ad 

hominem) 
Kesesatan ini terjadi karena argumentasi yang 
diberikan tidak tertuju kepada persoalan yang 
sesungguhnya, tetapi terarah kepada pribadi orang 
yang menjadi lawan bicara. 

b. Argumen untuk mempermalukan (argumentum ad 
verecundiam) 
Kesesatan ini terjadi karena argumentasi yang 
diberikan memang sengaja tidak terarah kepada 
persoalan yang sesungguhnya, tetapi dibuat 
sedemikian rupa untuk membangkitkan perasaan malu 
lawan bicara. Contoh: “Jika benar-benar seorang 
pembela kebenaran, anda pasti akan membenarkan 
saya karena apa yang saya katakan selalu benar!” Hal 
itu sering pula dilakukan oleh pemasang iklan. 

154Ibid., hlm. 94. 
155Ibid., hlm. 94-95. 
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Apabila di dalam melakukan penyimpulan 
(penalaran) arti sebenarnya disamakan dengan arti 
kiasan/sebaliknya, maka akan terjadi kesesatan. 
Contoh:  
Pada puisi Chairil Anwar, yang berjudul “Aku”  

                     Aku ini binatang jalang (arti kiasan), hati 
tertusuk duri, mutiara yang hilang, jantung hati, 
buah tangan, dan lain-lain. 

d. Kesesatan karena amfiboli (amphibolia) 
Kalimat yang bermakna ganda disebut amfiboli. 
Amfiboli terjadi apabila sebuah kalimat disusun 
sedemikian rupa sehingga arti kalimat itu dapat 
ditafsirkan secara berbeda-beda.152 
Contoh: 
Sinta mencintai orangtuanya, dan demikian pula saya. 
Kalimat itu bisa berarti Sinta mencintai orangtuanya, 
dan saya juga mencintai orangtua Sinta. Atau bisa 
juga berarti Sinta mencintai orangtuanya dan saya 
mencintai orangtua saya. 

2. Kesesatan (fallacy) atau sesat pikir formalitas 
Kesesatan formal terjadi karena melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku bagi bentuk (form) penalaran 
yang sahih.153 
a. Kesesatan formal, yaitu suatu kesesatan yang terjadi 

pada proses penalaran, dimana telah dilakukan 
penyimpangan terhadap kaidah-kaidah logika atau 
dengan perkataan lain kesesatan ini disebabkan oleh 
adanya penyimpangan terhadap aturan-aturan yang 

152Jan Hendrik Rapar, Op.Cit., hlm. 93. 
153Ibid. 

104 
 

                                                           

suatu subjek, tetapi tetap menjadi bagian dari teks 
tersebut, atau 

b.  Mungkin ada prinsip atau aturan mengikat yang lebih 
tinggi dan masalah konstruksi kemudian adalah untuk 
menyebabkan apa yang akan dikonstruksi sesuai 
dengan prinsip atau aturan tersebut. Dalam hal ini, 
prinsip dan aturan mengikat yang lebih tinggi itu 
berada di luar teks.   

2. Tujuan konstruksi 
Yaitu agar ruang-ruang kosong yang terdapat pada 

sistem formal hukum itu bisa terisi atau dipenuhi. 
3. Tugas melakukan konstruksi 

Tugas melakukan konstruksi ada pada Hakim sesuai 
dengan fungsi dan peranannya sebagai pencipta hukum. 
Hal ini dilakukan agar Hakim dapat memberikan 
putusannya sesuai dengan hukum dan keadilan.  

4. Saat melakukan konstruksi 
Sebelum Hakim melakukan konstruksi, maka apabila 

ia dihadapkan pada suatu perkara yang belum diliputi 
oleh suatu undang-undang khusus, ia bisa mencarinya di 
dalam hukum yang tidak tertulis yang berada di luar 
ketentuan undang-undang; antara lain bila perkara yang 
dihadapinya itu menyangkut perkara perdata, mencarinya 
dalam yurisprudensi dari Hakim-hakim lain atas perkara 
yang serupa; bila hal ini tidak ditemukan dalam 
yurisprudensi dicarinya dalam hukum adat atau kebiasaan 
yang hidup dalam masyarakat, dan jika dalam hal inipun 
tidak juga bisa ditemukan pedoman yang diperlukan 
olehnya, barulah ia melakukan dan atau menggunakan 
konstruksi. 
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5. Cara konstruksi 
Misalnya, dari perbuatan menjual, membeli atau 

menghadiahkan, menukar dan mewariskan secara legal, 
kesemuanya mengandung kesamaan, yaitu adanya 
perbuatan yang dimaksud mengasingkan (vervreemden). 
Berdasarkan kesamaan itu maka Hakim membuat 
pengertian hukum yang disebut pengasingan 
(vervreemding) dan pengasingan itu meliputi penjualan, 
pembelian, penukaran dan pewarisan secara legal. 

Pengasingan adalah suatu perbuatan hukum yang 
oleh pelakunya diarahkan kepada penyerahan atau 
pemindahan sesuatu benda. Oleh karena melakukan 
konstruksi itu termasuk pekerjaan ahli, maka dalam 
melakukan konstruksi, Hakim haruslah berdasarkan pada 
suatu konstruksi yang logis. 

6. Macam-macam metode dan sendi konstruksi 
Ada beberapa macam metode serta sendi dari 

konstruksi, yaitu:54 
a. Analogi 

Analogi (abstractie) adalah pengluasan 
berlakunya kaidah undang-undang. Konstruksi ini 
dilakukan oleh Hakim dalam hal ia wajib 
menjalankan undang-undang secara analog 
(analogische wettoepassing) agar perkara yang belum 
diliputi oleh undang-undang yang khusus itu bisa 
diselesaikan. 

Contoh: mengenai ketentuan dalam Pasal 1576 
KUH-Perdata yang pada pokoknya menentukan jual-
beli tidak menghapuskan atau memutuskan sewa-

54Subandi Al Marsudi, Op.Cit., hlm. 91.  
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Dalam ucapan tiap-tiap kata, biasanya ada suku kata 
yang diberi tekanan. Perubahan tekanan dapat 
membawa perubahan arti atau pengertian yang 
berbeda.151 
Misalnya: kata “apel”, jika tekanan terletak pada 
huruf “a”, artinya ialah pohon atau buah apel, tetapi 
jika tekanan terletak pada suku kata “pel”, artinya 
adalah apel pagi, apel bendera (upacara bendera) 
Apabila kita melakukan penalaran dan tidak 
memperhatikan penekanan suku kata tersebut, maka 
akan terjadi kesesatan. 
Contoh:   
I. Setiap pagi pasukan mengadakan apel. (B) 
II. Apel itu buah. (B) 
K. Setiap pagi pasukan mengadakan buah.  (S) 

 
b. Kesesatan karena menggunakan term ekuivok. 

Term ekuivok adalah term yang memiliki makna 
ganda, atau mempunyai lebih dari satu arti.  
Misalnya : Kata “abadi” artinya kekal, tidak 
berkesudahan, tidak pernah berubah. 
Contoh: 
I. Sifat abadi adalah sifat Illahi. (B) 
II. Adam adalah mahasiswa abadi. (B) 
K. Adam adalah mahasiswa yang bersifat Illahi. (S) 

c. Kesesatan karena arti kiasan (metafora) 
Term metafora adalah kata atau sekelompok kata 
yang digunakan bukan dalam arti yang sebenarnya 
dan arti kiasan.  

151Surajiyo dkk, Op.Cit., hlm. 108. 
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Kesalahan bisa disebabkan oleh: 
1. Unsur subjektif, yaitu si penalar 

Contoh  unsur subjektif: 
I. Universitas P adalah suatu institusi  
 pendidikan tinggi.    (B) 
II. Universitas S adalah suatu institusi  
 pendidikan tinggi. (B) 
K. Universitas P sama dengan Universitas S. (S). 
(dalam contoh tersebut, terlihat adanya kesimpulan yang 
salah, kesalahan di sini disebabkan oleh unsur subjektif, 
yaitu ketidaktahuan dari si penalar). 

2. Unsur objektif, yaitu data atau premis yang tersedia 
Contoh  unsur objektif: 
I. Semua orang yang berada di rumah sakit  
 sedang sakit.   (S) 
II. Budi sedang menunggu ibunya di rumah  
 sakit. (B) 
K. Budi sedang sakit. (S). 
(dalam contoh tersebut, terdapat kesalahan dalam 
pengambilan kesimpulan, kesalahan di sini disebabkan 
oleh unsur objektif, yaitu adanya kesalahan data atau 
premis yang tersedia). 

Selain kedua unsur di atas, dalam kenyataannya 
kesesatan dapat pula disebabkan oleh unsur-unsur lain, 
sehingga logika membagi kesesatan ke dalam beberapa 
kelompok, yaitu: 
1. Kesesatan (fallacy) atau sesat pikir karena bahasa. 

Kesesatan karena bahasa, menurut Soekadijo, ada 4 
(empat) hal, yakni: 
a. Kesesatan karena aksen atau tekanan pengucapan. 
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menyewa. Persoalannya sekarang yaitu bagaimana 
halnya bila barang atau benda tersebut tidak dijual, 
tetapi misalnya dihibahkan atau diberikan, ditukar, 
diwariskan secara legal, apakah hal ini bisa 
memutuskan sewa-menyewa? 

Dalam hal ini Hakim dapat menjalankan 
ketentuan dalam Pasal 1576 KUH-Perdata itu secara 
analog sebagai berikut: 
1) Jual-beli tidak menghapuskan sewa menyewa 
2) Apakah penghibahan, penukaran atau pewarisan 

secara legal dapat menghapuskan sewa-
menyewa? Persamaannya; 

3) Jual-beli (perkataan “menjual”) adalah suatu 
perbuatan seseorang untuk mengasingkan barang 
atau bendanya kepada orang lain. Demikian pula 
dengan penghibahan, penukaran, pewarisan 
secara legal juga mengandung pengertian sama, 
yaitu adanya perbuatan seseorang untuk 
mengasingkan benda atau barang kepada orang 
lain. 

4) Oleh karena jual-beli sebagai perbuatan 
pengasingan tidak menghapuskan sewa-
menyewa, maka secara analogis bisa ditarik 
kesimpulan, diwariskan secara legalpun sebagai 
perbuatan pengasingan, tidak akan 
menghapuskan sewa-menyewa. 

Menjalankan undang-undang secara analogi ini tidak 
diperkenankan dalam hukum pidana, mengingat 
ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUH-Pidana yang 
menyatakan bahwa tiada suatu perisiwa pun dapat 
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dipidana, kecuali atas kekuatan ketentuan pidana 
dalam undang-undang yang telah berlaku sebelum 
peristiwa itu terjadi.    

b. Penghalusan hukum (rechtsvervijning) 
Sebagai kebalikan dari analogi adalah perbuatan 

yang diberi nama penghalusan hukum 
(rechtsvervijning). Penghalusan hukum atau 
rechtsvervijning ini dapat diartikan sebagai 
penghalusan berlakunya kaidah undang-undang.55 

Dalam hal ini, Hakim menghadapi suatu perkara 
yang pada umumnya kejadiannya sudah jelas 
tercakup dalam ketentuan undang-undang, namun 
karena sesuatu hal kejadian itu diberikan kekecualian 
dari berlakunya ketentuan undang-undang tersebut. 
Pengecualian ini dimaksudkan agar perkara tersebut 
bisa diselesaikan secara adil dan sesuai dengan 
kenyataan sosial. 

Contoh: mengenai penerapan dari Pasal 1365 
KUH-Perdata, misalnya si A mengemudikan mobil, 
dan karena kesalahannya ia menabrak si B. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH-
Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan 
melanggar hukum yang menimbulkan kerugian orang 
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 
menimbulkan kerugian kepada orang lain, 
mewajibkan orang yang karena salahnya 
menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian 
tersebut. 

55Ibid. hlm. 92. 
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serta kurang sekali adanya pendidikan moral agama 
sehingga kenakalan remaja makin meningkat. 

P2. Di daerah B kurang sekali adanya pendidikan moral 
agama, dibentuk adanya karang taruna, bahkan 
sering diadakan juga ceramah kepemudaan, terdapat 
juga kenakalan remaja makin meningkat. 

Ks. Dari dua daerah dengan gejala yang sama tersebut, 
kiranya dapat disimpulkan bahwa kurangnya 
pendidikan moral agama yang menyebabkan 
kenakalan remaja. 

 
D. Kesesatan (Fallacy) 

Kesesatan (fallacy) atau sesat pikir adalah suatu 
kesalahan di dalam melakukan penalaran, dalam arti 
kesalahan dalam  penarikan suatu kesimpulan (konklusi). 
Ada juga yang mengartikan sesat pikir adalah proses 
penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, 
salah arah, dan menyesatkan, suatu gejala berpikir yang salah 
disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa 
memperhatikan relevansinya.149 

Ada lagi yang mengartikan sesat pikir atau kesesatan 
(fallacy) adalah kekeliruan penalaran yang disebabkan oleh 
pengambilan kesimpulan yang tidak sahih dengan melanggar 
ketentuan-ketentuan logika atau susunan dan penggunaan 
bahasa serta penekanan kata yang secara sengaja atau tidak, 
telah menyebabkan pertautan atau asosiasi gagasan tidak 
tepat. Sesat pikir tidak dapat segera diketahui karena sepintas 
lalu tampak seolah-olah benar tetapi sesungguhnya keliru.150 

149Surajiyo dkk, Op.Cit., hlm. 105. 
150Jan Hendrik Rapar, Op.Cit., hlm. 92. 
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Semua logam dipanasi akan memuai 
Seng termasuk logam 
Jadi seng dipanasi pasti akan memuai. 
Dalam contoh proposisi di atas, ‘semua logam 

dipanasi akan memuai’ adalah proposisi yang universal 
atau umum, dan kesimpulannya seng dipanasi pasti akan 
memuai adalah proposisi yang lebih khusus dibandingkan 
premisnya. Sifat kesimpulan dengan penalaran deduksi 
bukan probabilitas tinggi atau rendah, melainkan 
langsung benar atau salah. Dalam contoh tersebut, seng 
dipanasi pasti memuai adalah keharusan dari premis 
semua logam dipanasi memuai dan seng itu termasuk 
logam. 

3. Penyimpulan kausal148 
 Penyimpulan kausal banyak digunakan, baik dalam 

perenungan filsafati maupun dalam penelitian ilmiah, 
yaitu penarikan kesimpulan yang didasarkan atas 
hubungan sebab-akibat. Penyimpulan kausal termasuk hal 
terpokok, karena untuk menentukan sesuatu yang terjadi 
disebabkan oleh apa, dengan penentuan sebab ini pula 
hukum ilmiah sebagai hasil akhir penalaran induksi 
mudah tersusun. Penyimpulan kausal telah dirumuskan 
dalam bentuk suatu metode, yang khusus untuk menarik 
kesimpulan dengan hubungan sebab-akibat. Contoh 
penyimpulan kausal: 
P1. Di daerah A pada umumnya orang tua kurang 

perhatian pada anak, dan masyarakatnya kurang 
memerhatikan kegiatan anak muda ke arah positif, 

148Ibid. 
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Maka si A wajib untuk membayar ganti rugi 
pada si B atas kesalahan yang ditimbulkan tadi. 
Namun setelah diperiksa dan diadakan penyelidikan 
secara seksama, ternyata dan terbukti bahwa si B 
yang ditabrak tadi juga mempunyai kesalahan, yaitu 
kurang hati-hati. Dalam hal demikian, maka sebagian 
kerugian itu harus dikecualikan dari penggantian. 

c. Argumentum a contrario56 
Yaitu memastikan sesuatu yang tidak disebut 

oleh pasal undang-undang secara kebalikan. Pada 
hakikatnya tidak begitu berbeda antara menjalankan 
undang-undang secara analogi dan menjalankan 
undang-undang secara argumentum a contrario, 
hanya saja hasil dari kedua cara tersebut yang 
berbeda. Apabila analogi membawa hasil yang 
positif, maka argumentum a contrario hasilnya 
negatif. 

Cara berpikir a contrario ini didasarkan pada 
perlawanan antara soal yang dihadapi dan soal yang 
diatur dalam undang-undang. Berdasarkan 
perlawanan atau pengingkaran pengertian, ditarik 
kesimpulan bahwa soal yang dihadapi itu tidak 
diliputi oleh ketentuan yang dimaksud atau berdiri di 
luar undang-undang, sedangkan ketentuan undang-
undang yang bersangkutan tidak berlaku. 

Contoh: tentang Pasal 34 KUH-Perdata yang 
menyatakan bahwa seseorang perempuan tidak 
diperbolehkan kawin lagi melainkan setelah lewat 

56Ibid., hlm. 95. 
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waktu tiga ratus hari semenjak perkawinan terakhir 
dibatalkan. 

Persoalnnya adalah apakah pasal ini berlaku 
untuk seorang laki-laki?, berdasarkan argumentum a 
contrario maka jawabannya “tidak”. Dalam pasal ini 
tidak terdapat perkataan “laki-laki” karena peraturan 
ini memang hanya ditujukan kepada kaum 
perempuan saja. Maksud diadakannya larangan ini 
adalah untuk mencegah timbulnya  confusio 
sanguinis atau percampuran darah atau kekacauan 
dalam hubungan keluarga. Jadi untuk mencegah 
timbulnya keragu-raguan tentang siapa sebenarnya 
ayah atau bapak dari si anak tersebut karena ada 
kemungkinan bahwa sewaktu perkawinan yang 
terakhir diputuskan, perempuan itu sebenarnya sudah 
hamil. Dalam hal ini apabila si anak lahir pada waktu 
setelah perempuan itu bersuami lagi, maka anak itu 
dianggap sebagai anak dari suami yang baru. Asas 
yang terkandung dalam pasal ini menjadi dasar 
konstruksi bahwa seorang anak laki-laki tidak bisa 
hamil, sehingga Pasal 34 KUH-Perdata tidak berlaku 
bagi seorang laki-laki. 

Perlu dipahami adanya perbedaan antara 
penafsiran analogis dan menjalankan undang-udang 
secara analogi. Dalam pemikiran secara analogi, 
maka yang dimaksud hanyalah untuk menerangkan 
pengertian undang-undang yang bersangkutan 
terhadap fakta yang konkrit dihadapinya secara tepat, 
sedangkan di dalam menjalankan undang-undang 
secara analogi, asas hukum yang oleh pembentuk 
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Berdasarkan contoh di atas, dapat diketahui ciri-ciri 
dari induksi, yaitu sebagai berikut:145 
a. Premis-premis dari induksi adalah proposisi empiris 

yang langsung kembali kepada suatu orbservasi indra 
atau proposal dasar. Proposisi dasar menunjuk kepada 
fakta, yaitu observasi yang dapat diuji kecocokannya 
dengan tangkapan indra. Pikiran tidak dapat 
mempersoalkan benar tidaknya fakta, akan tetapi 
hanya dapat menerimanya. Bahwa apel 1 keras, hijau 
dan masam, hanya indralah yang dapat 
menangkapnya.  

b. Kesimpulannya penalaran induksi itu lebih luas 
daripada apa yang dinyatakan di dalam premis-
premisnya. Premis-premis hanya mengataka bahwa 
apel yang keras, hijau dan masam itu hanya dua, apel 
1 dan 2. Itulah yang diobservasi dan dirumuskan di 
dalam premis-premis itu. 

c. Kesimpulan induksi itu memiliki kredibilitas rasional. 
Kredibilitas rasional disebut probabilitas. Probabilitas 
itu didukung oleh pengalaman, artinya kesimpulan 
induksi menurut pengalaman biasanya cocok denga 
observasi indra atau bisa juga tidak seharusnnya 
cocok.  

2. Penalaran deduksi. 
Penalaran deduksi adalah suatu bentuk penalaran 

yang menyimpulkan hal yang khusus dari sejumlah 
proposisi yang umum.146 Contoh deduksi:147 

145Ibid., hlm. 63. 
146Ibid. 
147Ibid. 
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“Anggaplah kita mengunjungi sebuah warung buah-
buahan karena ingin membeli buah apel. Kita ambil 
sebuah, dan ketika kita mencicipinya, terbukti itu 
masam. Kita perhatikan apel itu dan terbukti bahwa 
apel itu keras dan hijau. Kita ambil lagi sebuah apel 
yang lain. Itupun keras, hijau dan masam. Si 
pedagang kemudian menawarkan buah apel yang 
ketiga. Akan tetapi sebelum mencicipinya, kita 
memperhatikannya dan terbukti yang itupun keras 
dan hijau, dan seketika itu kita beritahukan, bahwa 
kita tidak menghendakinya, karena yang itupun 
masam, seperti buah sebelumnya yang sudah kita 
cicipi”. 
Jalan pikiran si calon pembeli sehingga ia sampai 

pada kesimpulan untuk tidak membeli apel, adalah 
sebuah induksi. Jika dirumuskan secara formal, maka 
penalaran di atas adalah sebagai-berikut:144 

Apel 1 keras dan hijau adalah masam 
Apel 2 keras dan hijau adalah masam 
Semua apel keras dan hijau adalah masam. 
Induksi tersebut sesuai dengan definisi Aristoteles, 

yaitu proses peningkatan dari hal-hal yang bersifat 
individual kepada yang bersifat universal. Di sini 
premisnya berupa proposisi-proposisi singular, sedangkan 
kesimpulannya sebuah proposisi universal yang berlaku 
secara umum. Maka induksi dalam bentuk ini disebut 
generalisasi. 

144Ibid. 
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undang-undang dan baru sebagian dimuat di 
dalamnya, oleh Hakim dikembalikan lebih lanjut 
dalam bentuk batas sistem undang-undang.  
A’an Efendi dan Dyah Ochtorina dalam bukunya 

Logika dan Argumentasi Hukum terdapat beberapa 
macam konstruksi, diantaranya adalah:57 
a. Konstruksi tertutup 

Yaitu konstruksi yang cenderung kepada 
penerapan teks atau prinsip-prinsip yang dilibatkannya 
secara langsung pada kasus baru (kasus yang belum 
ada aturan hukumnya) yang bagian-bagian dari kasus 
yang saling bertentangan. 

b. Konstruksi komprehensif 
Yaitu konstruksi yang cenderung untuk 

menerapkan teks atau prinsip-prinsip yang 
dilibatkkannya secara luas pada kasus baru (yang 
belum ada aturan hukumnya) yang bagian-bagian dari 
kasus yang saling bertentangan. 

c. Konstruksi transenden 
Yaitu konstruksi yang berasal atau didasarkan 

pada prinsip yang lebih tinggi dari teks yang 
dikonstruksi, tujuannya untuk memutuskan bahwa 
suatu permasalahan tertentu termasuk dalam ruang 
lingkup ketentuan teks tersebut. 

d. Konstruksi ekstravagan  
Yaitu konstruksi yang membawa akibat teks 

melampui makna yang sebenarnya, dan karenanya 
tidak lagi merupakan konstruksi asli, karena jenis yang 
disebut terakhir menjadi lebih dan lebih diragukan 

57A’an Efendi dkk, Op.Cit., hlm. 101-103. 
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sifatnya, semakin mendekati kedalamnya. Konstruksi 
ekstravagan melakukan konstruksi dengan cara 
mengganti sedemikian rupa makna dalam teks yang 
sudah jelas, oleh karena itu bukan konstruksi yang 
asli. 

e. Konstruksi rigid dan konstruksi bebas 
Konstruksi rigid adalah konstruksi undang-

undang berdasarkan kata-katanya, tidak mengakui 
apapun yang tidak diungkapkan dalam undang-
undang, mengambil bahasa yang digunakan dalam arti 
sebenarnya dan teknisnya, dan tidak mengakui 
pertimbangan atau implikasi keadilan. Konstruksi 
rigid hanya mempertimbangkan kata literal dari 
sebuah teks. Konstruksi rigid disebut juga dengan 
konstruksi literal dan sama dengan konstruksi tertutup 
merupakan antitesis dari konstruksi liberal. Konstruksi 
bebas adalah konstruksi bahwa penerapan teks tertulis 
berdasarkan keadaan yang ada dan cenderung 
memunculkan jiwa dan tujuan dari teks tersebut. 

f. Konstruksi artifisial 
Yaitu konstruksi ketika kata-kata dalam undang-

undang diambil maknanya yang sudah jelas dan dibuat 
untuk memberikan makna yang sama sekali berbeda 
dari makna yang sudah jelas itu (untuk menghindari 
konsekuensi yang tidak masuk akal atau tidak jelas).58 

 
C. Argumentasi Hukum 

Kata “argumen” pada umumnya dimaknai sebagai 
konfrontasi dua orang atau lebih, dengan pertengkaran, 

58Ibid. 
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3) Semua tumbuhan bukan bunga. Kontraposisinya 
ada dua, yaitu: 
a) Sebagian yang bukan bunga adalah tumbuhan. 
b) Sebagian yang bukan bunga adalah bukan 

tumbuhan. 
4) Sebagian mahasiswa ada yang bekerja, 

kontraposisinya ada dua, yaitu: 
a) Sebagian yang tidak bekerja adalah bukan 

mahasiswa. 
b) Sebagian yang tidak bekerja adalah 

mahasiswa . 
5) Sebagian anggota MPR adalah anggota DPR. 

Kontraposisinya ada dua, yaitu: 
a) Sebagian yang bukan anggota DPR adalah 

anggota MPR. 
b) Sebagian yang bukan anggota DPR adalah 

bukan anggota MPR. 
Penalaran tidak langsung adalah penalaran yang 

didasarkan atas dua proposisi atau lebih sebagai premis 
kemudian disimpulkan. Penalaran tidak langsung dibagi atas 
penalaran induksi, penalaran deduksi dan penyimpulan 
kausal. Penalaran tidak langsung dapat diberikan penjelasan 
sebagai berikut: 
1. Penalaran induksi143 

Penalaran induksi adalah suatu bentuk penalaran 
yang menyimpulkan suatu proposisi umum dari sejumlah 
proposisi khusus. Contoh dari penalaran induksi dapat 
diberikan sebagai berikut: 

143Ibid., hlm. 59.  
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Contoh: 
1) Semua rakyat Indonesia diharuskan ber-Pancasila, 

inversnya adalah semua yang bukan rakyat 
Indonesia tidak diharuskan ber-Pancasila. 

2) Semua manusia adalah makhluk. Inversnya ada 
dua, yaitu: a) Sebagian yang bukan manusia 
adalah makhluk, b) Sebagian yang bukan manusia 
adalah bukan makhluk. 

3) Sebagian warga negara Indonesia adalah 
keturunan Melayu. Inversnya ada dua, yaitu: a) 
Sebagian yang bukan warga negara Indonesia 
adalah keturunan Melayu, b) Sebagian yang bukan 
warga negara Indonesia adalah bukan keturunan 
Melayu. 

4) Sebagian makhluk adalah manusia, berarti semua 
yang bukan makhluk adalah bukan manusia. 

c. Kontraposisi142 
Kontraposisi adalah jenis penyimpulan langsung 
dengan cara menukar kedudukan subjek dan predikat 
serta menegasikannya. Proposisi semula sebagai 
premis tetap disebut premis, sedangkan proposisi 
sebagai kesimpulan disebut kontrapositif. 
Contoh: 
1) Semua sudut siku-siku adalah 90 derajat, berarti 

semua yang bukan 90 derajat adalah bukan siku-
siku. 

2) Semua mahasiswa adalah manusia. 
Kontraposisinya semua yang bukan manusia 
adalah pasti bukan mahasiswa. 

142Ibid., hlm. 54. 
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pertahanan, dan atau meningkatnya emosi negatif. Ini hanya 
salah satu pengertian dari argumen. Dalam pengertian 
umum, argumen adalah upaya untuk membujuk seseorang 
tentang sesuatu dengan melibakan dua pihak, arguer (orang 
yang membuat argumen) dan opponent atau audience (orang 
yang mempertimbangkan argumen).59 

Argumen terdiri atas premis dan kesimpulan. Premis 
disebut sebagai alasan, bukti pendukung atau klaim atau 
terkadang hanya proposisi atau peryataan-pernyataan yang 
harus diterima. 

1. Argumentasi Induktif dan Argumentasi Deduktif 
Argumentasi deduktif adalah bentuk penalaran dan 

argumen dimana kesimpulan harus mengikuti premis. 
Argumen deduktif membuat klaim bahwa kesimpulannya 
didukung premis yang sudah ditentukan.60 

Contoh klasik argumentasi deduktif, misalnya; 
Premis 1. Semua manusia fana. 
Premis 2. Socrates adalah manusia. 
Kesimpulan Socrates itu fana. 
Argumentasi deduktif adalah valid ketika 

premisnya benar maka kesimpulannya pasti benar. Dalam 
argumentasi deduktif, jika premisnya benar, maka 
kesimpulannya harus benar. Itulah yang membuat 
argumentasi menjadi deduktif. Argumentasi deduktif 
disebut juga argumentasi formal. 

Argumentasi induktif tidak membuat klaim 
sebagaimana argumentasi deduktif. Argumentasi deduktif 
kesimpulannya hanya didasarkan pada probabilitas, 

59Ibid., hlm. 105. 
60Ibid., hlm. 106. 
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bukan keharusan. Argumentasi deduktif dibangun melalui 
penalaran induktif yang merupakan proses membuat 
kesimpulan umum dari contoh yang spesifik. 

Contoh argumentasi induktif, misalnya; 
Premis 1. Matahari telah terbit setiap hari sejauh 

ini. 
Kesimpulan Oleh karena itu matahari akan terbit 

besok. 
Oleh karena matahari mungkin bisa meledak 

malam ini, kesimpulannya sangat mungkin, oleh karena 
itu, ini adalah argumentasi induktif atau disebut 
argumentasi informal. 

2. Argumentasi Hukum 
Jenis argumentasi hukum dibedakan atas:61 

a. Argumentasi berdasarkan analogi 
Argumentasi berdasarkan analogi sangat umum 

dalam hukum, terutama dalam hukum common law, 
dimana argumentasi didasarkan pada kasus-kasus 
sebelumnya. Jika ditemukan kasus sebelumnya yang 
sangat serupa dengan kasus yang sekarang 
disidangkan, dan keputusan dalam kasus sebelumnya 
itu ada di pihak yang anda advokasi, anda mengutip 
kasus sebelumnya tersebut dan itu menjadi bukti yang 
kuat untuk kasus anda dimenangkan. Argumentasi 
berdasarkan analogi bertumpu pada kesamaan antara 2 
(dua) kasus. 

Argumentasi berdasarkan analogi memiliki bentuk 
umum sebagai berikut: 

61Ibid., hlm. 107. 
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sebagian subjek yang bukan anggota predikat dan 
semua anggota predikat merupakan bagian dari subjek. 
Contoh: 
Sebagian makhluk bukan manusia. 

Penalaran eduksi dikelompokkan atas konversi, 
inversi dan kontraposisi. Berikut penjelasannya:139 
a. Konversi 

Konversi adalah jenis penyimpulan langsung dengan 
cara menukar kedudukan subjek dan predikat tanpa 
mengubah makna. Proposisi sebagai premis disebut 
converted, sedangkan proposisi sebagai kesimpulan 
disebut konvers (converse).140 
Contoh: 
1) Semua manusia adalah berakal budi, berarti semua 

yang berakal budi adalah manusia. 
2) Semua anggota DPR adalah anggota MPR, berarti 

sebagian anggota MPR adalah anggota DPR. 
3) Sebagian sarjana hukum adalah politikus, berarti 

sebagian politikus adalah sarjana hukum. 
4) Sebagian rakyat Indonesia adalah suku Jawa, 

berarti semua suku Jawa adalah rakyat Indonesia. 
b. Inversi141 

Inversi adalah penyimpulan langsung dengan cara 
menegasikan (mengingkari) subjek dan predikat pada 
proposisi. Proposisi semula sebagai premis disebut 
inverted, sedangkan proposisi sebagai kesimpulan 
disebut  invers (inverse). 

139Ibid., hlm. 52. 
140Ibid., hlm. 53. 
141Ibid. 
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anggota predikat, demikian sebaliknya tidak ada 
satupun anggota predikat yang menjadi anggota 
subjek. 
Contoh: 
Semua tumbuhan bukan ayam. 

d. Proposisi partikular afirmatif inklusif 
Pernyataan khusus mengiyakan yang sebagian subjek 
merupakan bagian dari predikat, yakni ada anggota 
subjek yang menjadi bagian predikat dan ada anggota 
predikat yang menjadi bagian subjek. 
Contoh: 
Sebagian warga negara Indonesia keturunan Melayu. 

e. Proposisi partikular afirmatif implikasi 
Pernyataan khusus mengiyakan yang sebagian subjek 
merupakan suatu predikat dan semua anggota predikat 
menjadi anggota subjek. 
Contoh: 
Sebagian wilayah Negara Indonesia adalah Pulau 
Jawa. 

f. Proposisi partikular negatif inklusif 
Pernyataan khusus mengingkari yang sebagian subjek 
tidak merupakan bagian dari predikat, yakni ada 
sebagian subjek yang tidak termasuk predikat dan ada 
sebagian predikat yang tidak termasuk subjek. 
Contoh: 
Sebagian politikus adalah bukan sarjana hukum. 

g. Proposisi partikular negatif implikasi 
Pernyataan khusus mengingkari yang sebagian dari 
subjek tidak merupakan suatu predikat, yakni ada 
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Premis mayor : Umumnya, kasus C1 serupa 
dengan kasus C2 

Premis minor : Proposisi A benar (salah) dalam 
kasus C1 

Kesimpulan : Proposisi A benar (salah) dalam 
kasus C1. 

b. Argumentasi berdasarkan aturan yang ditetapkan62 
Argumentasi berdasarkan aturan yang ditetapkan 

bekerjanya dengan beberapa kesepakatan yang dicapai 
di awal, umumnya dalam kerangka kerja institusional 
tentang beberapa aturan tertentu pada tempatnya. 
Misal: selama minggu pertama perkuliahan di 
universitas, garis besar materi perkuliahan diberikan, 
tanggal untuk tugas kuliah diumumkan dan termasuk 
beberapa aturan tentang tugas yang terlambat 
dikumpulkan. Para mahasiswa kemudian akan diminta 
menyetujui hal-hal tersebut pada akhir minggu 
pertama atau mengajukan usul perubahan yang mereka 
anggap cocok. Setelah semua mahasiswa setuju, 
aturan tersebut ditetapkan. Namun kemudian, pada 
saat tiba waktunya tugas diserahkan, mungkin 
beberapa kasus akan terjadi. 

Misalnya, kasus tersebut adalah sebagai-berikut: 
Mahasiswa : Apakah boleh jika saya menyerahkan 

tugas setelah akhir pekan? 
Dosen : Hari ini adalah batas waktu. Itulah 

aturannya. 
Dalam kasus di atas, aturan yang ditetapkan 

dianggap ditempatkan pada tempatnya. Jika 

62Ibid.,  
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mahasiswa ingin menyerahkan tugasnya nanti tanpa 
terkena hukuman, ia harus memberikan alasan untuk 
memperlakukan kasusnya sebagai pengecualian 
terhadap aturan yang telah ditetapkan. 

c. Argumentasi berdasarkan tanda63 
Dalam argumentasi berdasarkan tanda (argument 

from sign), temuan tertentu diambil sebagai bukti 
keberadaan kepemilikan atau peristiwa dalam kasus 
tertentu. Misalnya: seseorang mungkin melihat 
beberapa jalur yang dikenali sebagai jalurnya beruang. 
Melihat jejak seperti itu di lokasi tertentu, ia 
menyimpulkan bahwa beruang ada di sana belum lama 
ini. Argumentasi berdasarkan tanda sifatnya sangat 
konstekstual dan perlu dievaluasi mengingat fakta lain 
yang diketahui dalam kasus tertentu. 

Argumentasi berdasarkan tanda sangat umum 
digunakan dalam argumentasi di bidang medis. 
Sebagai contoh, jika seorang pasien memiliki bercak 
merah di seluruh tubuhnyaa, temuan ini dapat diambil 
sebagai tanda bahwa pasien menderita penyakit 
campak. Dokter akan melakukan diagnosis untuk 
mencari adanya gejala lain, dan mungkin untuk kontra 
indikasi, dan kemudian dapat meminta pasien untuk 
diuji, untuk mengkonfirmasi diagnosis. Dokter juga 
dapat mencari tanda-tanda lain atau melakukan tes 
lebih lanjut untuk menentukan jenis campak apa yang 
terlibat. 

Namun demikian, secara umum argumentasi 
berdasarkan tanda adalah semacam dugaan, dan tidak 

63Ibid., hlm. 109. 
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2. Penalaran eduksi138 
Penalaran eduksi merupakan bentuk penalaran 

langsung dari suatu proposisi ke proposisi lain dengan 
pengolahan term yang sama. Pengolahan itu bentuknya 
ada tiga, yakni bisa menukar kedudukan, mengingkari 
dan bisa menukar dan mengingkari term dalam proposisi. 
Berdasarkan bentuk tersebut, eduksi dapat dibagi menjadi 
tiga, yaitu konversi, inversi dan kontraposisi. 

Untuk memudahkan dalam penalaran eduksi, maka 
proposisi kategoris harus dianalisis luas term antara 
subjek dan predikat. Jika dianalisis luas term subjek dan 
predikat, ada tujuh proposisi kategoris sebagai-berikut: 
a. Proposisi universal afirmatif ekuivalen 

Pernyataan umum mengiyakan, yang antara subjek 
dan predikat merupakan suatu persamaan, yakni 
semua anggota subjek adalah anggota predikat dan 
semua anggota predikat adalah anggota subjek. 
Contoh: 
Semua siku-siku adalah sudutnya 90 derajat. 

b. Proposisi universal afirmatif implikasi 
Pernyataan umum mengiyakan yang semua subjek 
merupakan bagian dari predikat, yakni semua anggota 
subjek menjadi himpunan bagian dari predikat. 
Contoh: 
Semua manusia adalah makhluk.  

c. Proposisi universal negatif eksklusif  
Pernyataan umum mengingkari yang berarti antara 
subjek dengan predikat tidak ada hubungan. Jadi, 
semua anggota subjek tidak ada satupun yang menjadi 

138Ibid., hlm. 50. 
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pertentangan antara dua pernyataan atas dasar term 
yang sama dan berkualitas sama, tetapi berbeda dalam 
kuantitasnya. 
Hukumnya: 
1) Jika A benar, maka I pun benar 
2) Jika I benar, belum tentu A benar 
3) Jika E benar, O pun benar 
4) Jika O benar, belum tentu E benar. 
Contoh penalaran subalternasi: 
Jika pernyataan “Sebagian pejabat adalah politikus” 
dinyatakan benar, maka pernyataan “Semua pejabat 
adalah politikus”, bisa benar dan juga bisa salah. 
Jika “Semua pegawai tidak mendapat THR” 
dinyatakan benar, maka pernyataan “Sebagian 
pegawai tidak mendapat THR” juga benar. 

Apabila keempat penalaran oposisi tersebut 
digambarkan dalam suatu diagram, maka akan terbentuk 
suatu segi empat yang disebut dengan segi empat psellus 
atau bujur sangkar berlawanan. 

 
                A            Kontraris              E 
 
 

Subalternasi                                                Subalternasi 
                             

              
 

                   I           Subkontraris          O 

                       

          

     Kon                 
                      tradiksi 
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dapat dinilai sebagai jenis argumentasi yang konklusif. 
Biasanya argumentasi jenis ini memberikan cara 
memulai penyelidikan pada tahap penemuan. 
Argumentasi berdasarkan tanda adalah jenis inferensi 
yang sangat empiris yang didasarkan pada pengamatan 
yang dilakukan dalam suatu kasus tertentu, dan pada 
interpretasi tentang apa yang dapat diartikan atau 
disarankan dari pengamatan dalam kasus tersebut. 

Sebuah contoh hukum adalah kesaksian seorang 
petugas polisi tentang kondisi tidak mabuk dari 
seorang pengemudi. Dalam kasus tertentu, petugas 
kepolisian mungkin mengutip beberapa tanda bahwa 
pengemudi mabuk, dia melihat wiper mobil bergerak, 
pengemudi tidak stabil di kakinya, tercium aroma 
alkohol, matanya berair atau merah dan berbicara 
dengan kasar.  

d. Argumentasi abduktif64 
Abduktif didefinisikan sebagai semacam penalaran 

“terbalik” yang dimulai dari beberapa fakta yang 
diamati dan menyelidiki ke belakang untuk alasan-
alasan atau penjelasan atas fakta-faka tersebut. Istilah 
“abduction” berasal dari kata Latin “ab” yang berarti 
dari dan “duco” yang artinya sebab. Abduktif dikenal 
luas sebagai jenis penalaran dalam ilmu komputer. 

e. Argumentasi berdasarkan posisi mengetahui65 
Argumentasi berdasarkan posisi mengetahui 

digunakan dalam situasi dimana satu pihak tidak 
memiliki beberapa informasi yang dia ingin atau perlu 

64Ibid., hlm. 111. 
65Ibid., hlm. 112. 
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ketahui, sehingga dia bertanya kepada pihak lain yang 
menurutnya berada dalam posisi untuk mengetahui 
tentang masalah tersebut. 

Contoh sederhana dari jenis argumentasi ini adalah 
seorang turis yang tidak dapat menemukan Stasiun 
Pusat di London, kemudian bertanya pada seorang 
penjaga toko; “bisakah anda memberitahu saya, 
dimana Stasiun Pusat?” Penjaga toko menunjuk dan 
berkata, “hanya sekitar satu mil, di sepanjang jalan 
itu”. Dalam kasus ini, turis berasumsi bahwa penjaga 
toko sudah mengenal kota ini, dan mungkin 
mengetahui dimana Stasiun Pusat berada. Dia juga 
berpendapat bahwa penjaga toko akan jujur dan hanya 
akan memberikan arahan padanya jika dia benar-benar 
tahu di mana Stasiun Pusat berada. 

Argumentasi berdasarkan saksi adalah subtipe 
khusus argumentasi berdasarkan posisi mengetahui 
yang banyak digunakan dalam argumentasi hukum. 
Namun di dalam praktik persidangan, akan banyak 
kerugian jika seorang saksi berbohong, atau 
memberikan kesaksian yang menyesatkan. Jadi, dalam 
persidangan perhatian perlu dilakukan untuk 
meminimalkan kemungkinan seperti itu melalui 3 
(tiga) cara yaitu sebagai berikut: 
1) Saksi bersumpah untuk mengatakan yang 

sebenarnya 
2) Ada ancaman hukuman untuk saksi yang 

berbohong 
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1) Jika yang satu benar, yang lain tentu salah 
2) Jika yang satu salah, yang lain dapat benar, tetapi 

dapat juga salah 
3) Ada kemungkinan ketiga, yakni kedua-duanya 

sama-sama salah. 
Contoh penalaran kontraris: 
Jika pernyataan “Semua karyawan tidak kerja” 
dinyatakan benar, maka pernyataan “Semua karyawan 
kerja” berarti salah. 
Jika pernyataan “Semua TNI membawa senjata” 
dinyatakan salah, maka pernyataan “Semua TNI tidak 
membawa senjata” bisa benar dan bisa juga salah. 

c. Perlawanan subkontraris (I - O)136 
Pertentangan antara dua pernyataan partikular atas 
dasar term yang sama, tetapi berbeda dalam 
kualitasnya.  
Hukumnya: 
1) Tidak mungkin kedua-duanya salah 
2) Bisa pula kedua-duanya benar. 
Contoh penalaran subkontraris: 
Jika pernyataan “Sebagian warga Jawa Timur adalah 
Muhammadiyah” dinyatakan benar, maka pernyataan 
“Sebagian warga Jawa Timur bukan Muhammadiyah” 
bisa benar dan bisa juga salah. 
Jika “Sebagian Menteri adalah Sarjana Komunikasi” 
dinyatakan salah, maka pernyataan “Sebagian Menteri 
adalah bukan Sarjana Komunikasi” pasti benar. 

d. perlawanan subalternasi (A - I dan E - O)137 

136Ibid., hlm. 48. 
137Ibid., hlm. 49 
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3) Tidak ada kemungkinan ketiga. 
Contoh penalaran kontradiksi: 
Jika diketahui bahwa “Semua mahasiswa masuk 
kelas” dinyatakan benar, maka kontradiksinya adalah 
“sebagian mahasiswa tidak masuk kelas” berarti salah. 
Jika pernyataan “Semua pejabat tidak korupsi” 
dinyatakan salah, maka kontradiksinya adalah 
“Sebagian pejabat korupsi” dinyatakan benar. 
Jika pernyataan “Ada mahasiswa membawa motor” 
dinyatakan benar maka “Semua mahasiswa tidak 
membawa motor” pasti salah. 
Hal ini dikarenakan hukum dalam kontradiksi 
berbanding terbalik, yakni jika satu dinyatakan benar, 
maka yang lain salah, dan jika yang satu salah, maka 
yang lain benar, berarti ada yang disebut negasi 
kontradiksi. Negasi kontradiksi adalah dua pernyataan 
yang belawanan penuh, jika salah satu dinegasikan 
maka nilainya akan sama. 
Contoh: 
Pernyataan “Semua karyawan masuk kerja”, setara 
dengan pernyataan “Tidak ada karyawan tidak masuk 
kerja”. 
Pernyataan “Semua mahasiswa tidak libur”, setara 
dengan pernyataan “Tidak ada mahasiswa libur”. 

b. Perlawanan kontraris (A - E)135 
Pertentangan antara dua pernyataan universal atas 
dasar term yang sama, tetapi berbeda dalam 
kualitasnya. 
Hukumnya: 

135Ibid. 
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3) Saksi dapat diperiksa silang oleh pihak lain dengan 
proses pemeriksaan dimana kredibilitas saksi dapat 
diuji dan diperiksa secara kritis. 

f. Argumentasi berdasarkan klasifikasi verbal66 
Argumentasi berdasarkan klasifikasi verbal 

merupakan argumentasi yang sangat umum, sehingga 
kita hampir tidak sadar ketika menggunakannya. 
Meskipun sangat umum, tetapi sangat signifikan 
terutama dalam beberapa kasus ketika sifatnya yang 
tidak eksplisit menyembunyikan kebutuhan untuk 
membuktikan atau secara kritis mempertanyakan 
kesimpulan berdasarkan argumentasi itu. 
Contoh: Semua manusia fana 
  Socrates dalah manusia 
  Karena itu Socrates fana. 

g. Argumentasi berdasarkan komitmen67 
Argumentasi berdasarkan komitmen ditujukan pada 

premis yang merujuk komitmen yang diambil dari 
bantahan terhadap suatu proposisi, berdasarkan pada 
apa yang dikatakan atau dilakukan pada waktu yang 
lalu, atau beberapa jenis bukti yang sebanding yang 
mengikat kebenaran proposisi tersebut. Implikasi yang 
dapat ditarik dari premis ini adalah bahwa orang yang 
membantah dapat memegang komitmennya pada 
proposisi yang sama, ketika kemudian proposisi itu 
muncul untuk dipertimbangkan dalam argumentasi, 
atau ditantang untuk menjelaskan mengapa dia 
mengubah pandangannya tentang masalah tersebut. 

66Ibid., hlm. 113. 
67Ibid., hlm. 115. 
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Misalnya dua orang berdebat tentang aborsi, dan pihak 
yang menentang kelompok pro-pilihan (memiliki hak 
untuk memilih aborsi) secara konsisten menyangkal 
bahwa janin memiliki hak asasi manusia. 

h. Argumentasi praktis68 
Adalah jenis argumentasi yang digunakan ketika 

seseorang dalam keadaan tertentu mencoba 
memutuskan apa yang harus dilakukan ketika 
memiliki di antara alternatif yang ada. 

i. Argumentasi berdasarkan serangan terhadap individu69 
Argumentasi ini disebut juga argumentasi ad 

hominem. Jenis argumentasi ini sangat umum 
digunakan untuk menyerang seseorang dengan 
menyatakan bahwa orang yang berargumentasi 
sebagai orang jahat. Serangan dalam argumentasi ini 
fokus pada karakter seseorang mengenai kejujurannya, 
dengan mengambil bentuk, “dia pembohong”, jadi 
jangan menerima argumennya sebagai masuk akal”. 
Argumentasi berdasarkan serangan terhadap individu 
ini sangat sering digunakan dalam argumentasi hukum 
di persidangan. Argumentasi pada umumnya 
tergantung pada kredibilitas saksi yang memberikan 
bukti kesalahan yang relevan dengan tuntutan yang 
disengketakan. 

Misalnya dalam kasus pelecehan seksual, mungkin 
tidak ada saksi selain terdakwa dan korban itu sendiri, 
jadi “perkataannya yang menentangnya”. Dalam kasus 

68Ibid., hlm. 116. 
69Ibid., hlm. 117. 
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dasar perbandingan dua proposisi atau lebih yang 
didalamnya terkandung adanya term sebagai pembanding 
sehingga mewujudkan proposisi lain sebagai 
kesimpulannya.132 

Penalaran langsung dibagi menjadi penalaran oposisi 
dan penalaran eduksi. Sedangkan penalaran tidak langsung 
dibagi atas penalaran induksi dan penalaran deduksi dan 
penyimpulan kausal. Penalaran langsung dapat dijelaskan 
sebagai-berikut: 
1. Penalaran oposisi/perlawanan133 

Penalaran perlawanan atau oposisi adalah sebuah 
kegiatan menyimpulkan secara langsung dengan 
membandingkan antara proposisi yang satu dengan 
proposisi yang lain dalam term yang sama, tetapi bisa 
berbeda kuantitas ataupun kualitasinya untuk menentukan 
kesahihan sebuah proposisi. Penalaran oposisi ada 4 
(empat) macam, yakni; kontradiksi, kontraris, 
subkontraris dan subalternasi. Masing-masing penalaran 
oposisi ada hukum-hukumnya. 

Hukum penalaran oposisi: 
a. Perlawanan kontradiksi (A - O dan I - E)134 

Pertentangan antara dua pernyataan atas dasar term 
yang sama tetapi berbeda dalam kuantitas dan 
kualitasnya. 
Hukumnya: 
1) Jika yang satu benar, maka yang lain tentu salah. 
2) Jika yang satu salah, yang lain tentu benar. 

132Ibid., hlm. 47. 
133Ibid. 
134Ibid. 
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3. Proposisi partikular afirmatif, yakni proposisi yang 
kuantitasnya partikular dan kuantitasnya afirmatif. 
Proposisi ini dilambangkan dengan proposisi “I”, diambil 
dari huruf keempat kata Latin Affirmatif yang berarti 
mengiyakan. 
Contoh: Sebagian Sarjana Hukum adalah Politikus. 

4. Proposisi partikular negatif, yakni proposisi yang 
kuantitasnya partikular dan kuantitasnya negatif. 
Proposisi ini dilambangkan dengan proposisi “O”, 
diambil dari huruf keempat kata Latin Nego yang berarti 
mengingkari. 
Contoh: Sebagian gadis Bali tidak bisa menari. 

Jadi, gabungan antara proposisi-proposisi di atas 
apabila digambarkan dalam tabel, sebagai-berikut:131 

 
 

PROPOSISI 
KATEGORIS 

KUANTITAS 

UNIVERSA
L 

PARTIKULA
R 

 
KUALITA

S 

AFIRMATI
F 

A I 

NEGATIF E O 

 
Penalaran di dalam logika pada umumnya dibedakan 

antara penyimpulan langsung dan penyimpulan tidak 
langsung. Penyimpulan langsung adalah suatu bentuk 
penarikan kesimpulan berupa hubungan dua pernyataan atas 
dasar pengolahan term-term yang sama. Penyimpulan tidak 
langsung adalah suatu bentuk penarikan kesimpulan atas 

131Ibid., hlm. 45. 
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tersebut, satu-satunya bukti yang relevan adalah 
kredibilitas dua pihak utama dalam kasus dimaksud. 

j. Argumentasi lereng licin70 
Argumentasi lereng licin adalah subtipe khusus 

dari argumentasi berdasarkan konsekuensi dimana 
hasil buruk diperkirakan terjadi karena efek lereng. 
Efek kemiringan terjadi ketika seseorang mengambil 
langkah pertama yang memungkinkan atau lebih 
mudah untuk mengambil langkah kedua dan 
seterusnya sampai pada titik yang tidak dapat 
ditentukan, tidak mungkin lagi untuk kembali, dan 
seseorang mempercepat lereng untuk beberapa 
konsekuensi mengerikan (hasil bencana) menunggu di 
bawah. 

Salah satu contoh yang paling terkenan dari 
argumentasi lereng licin adalah argumen menentang 
dekriminalisasi ganja. Argumen ini mendalilkan 
serangkaian tahap.71 Setelah ganja dibuat legal, ganja 
akan digunakan secara umum. Maka akan ada iklim 
penerimaan untuk itu dan bahkan penjualannya akan 
menjadi dikendalikan oleh pemerintah. Begitu banyak 
orang akan mulai menggunakan ganja secara teratur, 
mereka akan menjadi kecanduan. Orang-orang akan 
terbiasa menggunakan obat-obatan berbahaya dan 
banyak yang akan menggunakan obat yang lebih kuat 
seperti heroin. Iklim penerimaan obat-obatan 
berbahaya secara umum, tidak hanya akan 
menghasilkan lebih banyak orang yang menggunakan 

70Ibid., hlm. 118. 
71Ibid., hlm. 118. 
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obat-obatan yang lebih keras, tetapi juga dalam 
masalah penegakan hukum dalam mencegah 
meluasnya penjualan dan penggunaan obat-obatan 
keras dari berbagai jenis. Hasil akhirnya adalah 
perdagangan besar-besaran obat-obatan berbahaya 
yang dikendalikan oleh penjahat dan populasi besar 
pengguna yang kecanduan obat-obatan, dengan 
masalah sosial yang menyertainya. Pada akhirnya kita 
akan memiliki masyarakat yang teler (stoned out 
society) dimana tidak ada yang melakukan pekerjaan 
produktif dan semua didukung oleh kerja sosial 
pemerintah yang memasok mereka dengan narkoba, 
sampai pada akhirnya seluruh peradaban runtuh.72 

Contoh lainnya adalah argumentasi menentang 
legalisasi euthanasia.73 Setelah segala bentuk 
pembunuhan yang dibantu dokter atau membantu 
pasien yang sakit parah, untuk mati, diizinkan oleh 
hukum, itu akan menjadi langkah pertama, meskipun 
perlindungan terbaik untuk kesalahan yang 
mengerikan. Setelah disetujui bahwa kehidupan dapat 
dihentikan karena tidak lagi layak untuk dijalani, itu 
akan mengarah pada kelonggaran standar terhadap 
pengambilan kehidupan manusia. Setelah 
pengecualian diizinkan untuk aturan yang menolak 
membantu dalam mengambil kehidupan manusia, 
maka semua jenis pembenaran akan ditemukan untuk 
mengakhiri kehidupan individu yang dianggap terlalu 

72Ibid., hlm. 119. 
73Ibid. 
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(semua mahasiswa). Semua mahasiswa tidak ikut ujian. 
Ini berarti kualitas pernyataannya mengingkari (negatif), 
karena predikat (tidak ikut ujian) mengingkari subjek 
(semua mahasiswa). 

4. Kuantor, pembilang yang menunjukkan lingkungan yang 
dimaksudkan oleh subjek, dapat berbentuk universal atau 
partikular, yang sekaligus juga menunjukkan kuantitas 
pernyataan. 
Misalnya: Semua karyawan masuk kerja. Contoh ini 
kuantitasnya adalah universal. Sebagian karyawan tidak 
masuk kerja. Contoh ini kuantitasnya adalah partikular. 

Dalam proposisi kategoris, jenis proposisi kategoris 
kuantitas dan kualitas kemudian digabungkan. Hasil 
penggabungan kedua jenis proposisi kategoris ini akan 
menghasilkan empat proposisi kategoris, yakni sebagai-
berikut:130 
1. Proposisi universal afirmatif, yaitu proposisi yang 

kuantitasnya universal dan kualitasnya afirmatif. 
Proposisi ini dilambangkan dengan proposisi “A”, 
diambil dari huruf yang pertama dari kata Latin Affirmo 
yang berarti mengiyakan. 
Contoh: Semua mahasiswa mengikuti ujian. 

2. Proposisi universal negatif, yakni proposisi yang 
kuantitasnya universal dan kualitasnya negatif. Proposisi 
ini dilambangkan dengan proposisi “E”, diambil dari 
huruf kedua dari kata Latin Nego yang berarti 
mengingkari. 
Contoh: Semua karyawan tidak masuk kerja. 

130Ibid., hlm. 44.  
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tentang penalaran harus dibahas dahulu pengertian proposisi 
kategoris. Proposisi kategoris adalah suatu pernyataan yang 
terdiri atas hubungan dua term sebagai subjek dan predikat  
serta dapat dinilai benar atau salah. Di dalam proposisi 
kategoris, Predikat (P) menerangkan Subjek (S) tanpa syarat. 
Proposisi ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni kategoris 
kuantitas dan ketegoris kualitas. Kategoris kuantitas 
berisikan 2 (dua) hal, yaitu universal (P menerangkan semua 
S, misal: semua anak SD itu rajin), dan partikular (P 
menerangkan sebagian S, misal: sebagian anak SD itu 
miskin). Sementara kategoris kualitas terdiri dari 2 (dua) 
macam, yaitu positif (P dipersatukan dengan S melalui kata 
penghubung yang bersifat mengakui (afirmatif), contoh: 
kambing adalah binatang), dan negatif (P dan S dihubungkan 
dengan kata hubung yang bersifat mengingkari 
(menegaskan), misal: pacar Adi bukan Sinta.128 

Jadi, unsur-unsur dalam proposisi kategoris adalah 
sebagai-berikut:129 
1. Term sebagai subjek, hal yang diterangkan dalam 

pernyataan yang sering disimbolkan dengan “S”. 
2. Term sebagai predikat, hal yang menerangkan dalam 

pernyataan yang sering disimbolkan dengan “P”. 
3. Kopula, hal yang mengungkapkan adanya hubungan 

antara subjek dan predikat, dapat mengiyakan atau 
mengingkari, yang menunjukkan kualitas pernyataan. 
Misalnya: Semua mahasiswa ikut ujian. Dalam contoh 
ini, kualitas peryataannya adalah mengiyakan atau 
afirmatif, karena predikat (ikut ujian) mengiyakan subjek 

128Ibid. 
129Ibid., hlm. 43-44.  
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tua atau cacat untuk memiliki kualitas hidup yang 
baik. 

Setelah seseorang diberikan wewenang untuk 
mengambil bagian dalam pembunuhan orang yang 
tidak bersalah, secara langsung atau tidak langsung, 
tidak ada yang menghentikan perluasan proses untuk 
memasukkan orang-orang yang dianggap membebani 
orang lain. Akhirnya, tidak ada yang bertahan, kecuali 
mereka yang cocok dengan gagasan kemanusiaan 
sempurna. Kita sudah tahu bahwa pada periode Nazi, 
euthanasia sukarela dimulai sebagai program medis 
dengan niat manusiawi, tetapi kemudian secara 
bertahap diperluas ke euthanasia paksa pada mereka 
yang dianggap tidak berguna bagi masyarakat. Pada 
akhirnya program euthanasia inilah yang 
menyebabkan terjadinya holocaust 
(penyiksaan/genosida).74 

k. Bentuk penting argumentasi lainnya 
Ada berbagai jenis argumentasi penting lainnya, 

meliputi:75 
1) Argumentasi deduktif, argumentasi induktif dan 

argumentasi abduktif 
2) Argumentasi kausal 

Misalnya dalam gugatan karena kelalaian, 
kerugian pada satu pihak pasti disebabkan oleh 
sesuatu yang gagal dilakukan pihak lain. 
Argumentasi kausal digunakan dalam kasus-kasus 
hukum yang bersifat induktif, tetapi pada dasarnya 

74Ibid., hlm. 119.  
75Ibid., hlm. 120. 
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dapat dilawan, meskipun induksi terlibat 
didalamnya. Apa yang dimaksud kausalitas sering 
diperdebatkan dan dianalisis oleh para filsuf, 
tetapi tidak ada teori sebab-akibat yang pasti yang 
dianut setiap orang. Dalam hukum, kausalitas 
berarti bahwa suatu peristiwa atau tindakan 
menyebabkan yang lain bahwa peristiwa atau 
tindakan yang pertama adalah syarat yang 
diperlukan dari serangkaian syarat yang cukup 
untuk terjadinya peristiwa yang kedua. 

3) Kesesatan berpikir post hoc 
Kesesatan berpikir post hoc memiliki bentuk 

antara peristiwa pertama dengan peristiwa kedua, 
oleh karena itu peristiwa pertama menyebabkan 
peristiwa yang kedua. Namun demikian, tidak 
selalu argumentasi post hoc merupakan suatu 
kesesatan. Korelasi positif kadang merupakan 
bukti yang baik dari hubungan sebab-akibat antara 
dua peristiwa. Misalnya, kasus dimana produsen 
obat-obatan atau produk komersial dituduh 
bertanggung jawab karena membahayakan orang 
yang membeli dan menggunakan produk tersebut 
dan kemudian sesuatu yang buruk menimpa 
mereka. Dalam kasus seperti ini dapat dikatakan 
bahwa produk tersebut adalah sebagai penyebab 
kerugian. 

4) Argumentasi ad baculum 
Kesesatan berpikir ad baculum merujuk pada 

rasa takut atau ancaman agar orang lain menerima 
klaim yang diajukan. Namun demikian, tidak 
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Dalam proses pemikiran ini perlu dipelajari terlebih 
dahulu unsur-unsur dari penalaran pada umumnya yang 
bertitik tolak pada materi yang dibicarakan. Unsur-unsur di 
sini bukan bagian-bagian yang menyusun suatu penalaran, 
tetapi segala sesuatu sebagai prinsip yang harus diketahui 
terlebih dahulu karena penalaran adalah suatu proses yang 
sifatnya dinamis tergantung pada pangkal pikirnya. Menurut 
Noor Ms Bakry, unsur-unsur penalaran yang dimaksudkan 
adalah tentang pengertian, karena pengertian ini merupakan 
dasar dari semua bentuk penalaran. Untuk mendapatkan 
pengertian sesuatu  dengan baik, sering juga dibutuhkan 
suatu analisis dalam bentuk pemecahbelahan sesuatu 
pengertian umum ke pengertian yang menyusunnya. Hal ini 
secara teknis disebut istilah pembagian.126 

Penalaran adalah suatu proses penarikan kesimpulan 
dari satu atau lebih proposisi. Penalaran terdiri atas penalaran 
langsung dan penalaran tidak langsung:127 
1. Penalaran langsung adalah penalaran yang didasarkan 

pada sebuah proposisi, kemudian disusul proposisi lain 
sebagai kesimpulan dengan menggunakan term yang 
sama. Ada dua penalaran langsung, yaitu penalaran 
oposisi dan penalaran eduksi. 

2. Penalaran tidak langsung adalah penalaran yang 
didasarkan atas dua proposisi atau lebih kemudian 
disimpulkan. Penalaran tidak langsung dibagi atas 
penalaran induksi dan penalaran deduksi. 

Kedua penalaran di atas digunakan untuk mengolah 
proposisi katagoris. Oleh karena itu, sebelum membahas 

126Ibid. 
127Ibid., hlm. 43. 
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berpikir itu adalah rangkaian pernyataan yang tersusun 
(tertata) dengan cara tertentu.123 

Dalam kegiatan berpikir, kegiatan menghubungkan 
pikiran-pikiran itu diarahkan untuk memunculkan sebuah 
kesimpulan. Proses dalam akal budi yang berupa kegiatan 
menghubungkan satu pikiran dengan pikiran atau pikiran-
pikiran lain untuk menarik sebuah kesimpulan disebut denga 
penalaran (bahasa Inggris: reasoning, bahasa Belanda: 
redenering).  

       Perhatikan beberapa contoh penalaran berikut ini:124 
1. Semua manusia akan mati. 

Socrates adalah manusia. 
Jadi, Socrates akan mati. 

2. Gajah adalah binatang. 
Binatang adalah makhluk hidup. 
Jadi, gajah adalah makhluk hidup. 

3. Beberapa tanaman adalah bunga. 
Beberapa bunga adalah objek berwarna merah. 
Jadi, beberapa tanaman adalah objek berwarna merah. 

Penalaran merupakan konsep yang paling umum 
menunjuk pada salah satu proses pemikiran untuk sampai 
pada suatu kesimpulan sebagai pernyataan baru dari 
beberapa pernyataan lain yang telah diketahui. Pernyataan itu 
terdiri atas pengertian-pengertian sebagai unsurnya yang 
antara pengertian satu dengan pengertian lain ada batas-batas 
tertentu untuk menghindarkan kekaburan arti.125 

123B. Arief Sidharta, Op.Cit., hlm. 4.  
124Ibid., hlm. 5. 
125Surajiyo dkk, Op.Cit., hlm. 20. 
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selalu ad baculum merupakan suatu kesesatan. Di 
peradilan, beberapa jenis ancaman diperbolehkan 
dalam persidanga. Hakim boleh mengancam 
peserta sidang dengan hukuman jika mereka tetap 
melanggar pearuran pengadilan. 

5) Argumentasi pertanyaan kompleks (complex 
question) 

Argumentasi ini menggunakan pertanyaan 
yang memuat taktik jebakan. Misalnya; “Apakah 
anda sudah berhenti berlaku kasar terhadap 
pasangan anda?” Masalah yang ada dari 
pertanyaan ini tidak memperdulikan jawaban yang 
diberikan oleh responden, tetapi pengakuan telah 
melakukan perlakuan kasar pada pasangannya 
pada suatu waktu atau waktu lainnya.76 

 
D. Fungsi Bahasa dalam Membangun Logika Hukum 

1. Definisi Bahasa. 
Bahasa merupakan alat komunikasi umat manusia 

untuk melakukan interaksi antara yang satu dengan yang 
lainnya. Menurut Gorys Keraf, bahasa merupakan alat 
komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang 
dihasilkan dari ucapan manusia. Manusia sebagai 
makhluk sosial membutuhkan sarana untuk berinteraksi 
dengan manusia lainnya di masyarakat. Untuk 
kepentingan interaksi sosial itu, maka dibutuhkan suatu 
wahana komunikasi yang disebut bahasa. Setiap 
masyarakat tentunya memiliki bahasa. Bahasa dapat 
dimaknai sebagai “percakapan (perkataan) yang baik” 

76Ibid., hlm. 121. 
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yang berefek pada tingkah laku yang baik dan sopan 
santun. Dalam konteks tutur kata yang baik, orang yang 
memiliki budi bahasa atau perangai serta tutur kata, 
menunjukkan sifat dan tabiat seseorang.77 

Bahasa adalah sistem atau kaidah normatif yang 
harus dipatuhi oleh setiap pemakainya dengan sebaik-
baiknya. Kendatipun suatu pernyataan pikiran dinyatakan 
dengan menggunakan unsur-unsur bahasa atau kata-kata 
Indonesia, misalnya. Jika tiada memenuhi sistem yang 
berlaku dalam bahasa tersebut, belumlah dapat dianggap 
suatu penggunaan bahasa Indonesia secara linguistik. 
Bahasa itu berwujud lambang-lambang yaitu setiap kata 
atau bentuk ucapan selalu mewakili atau dihubungkan 
dengan benda, tindakan atau konsep tertentu. Misalnya 
istilah penjara adalah suatu lambang yang mewakili atau 
dihubungkan dengan suatu benda tertentu, dimana 
seseorang pelanggar hukum dikekang kebebasan 
pribadinya untuk jangka waktu tertentu. Dalam setiap 
pikiran atau imajinasi pemakai bahasa Indonesia akan 
terbayang gambaran suatu benda yang mempunyai 
dimensi tertentu, mempunyai pintu tanpa jendela, 
mempunyai jeruji besi yang kukuh, terkunci kukuh dari 
luar, dimana sifat penghuninya dian tanpa kebebasan.78 

Menurut Aristoteles79, tidak ada satupun di antara 
manusia mempunyai bahasa (lisan maupun tulisan) yang 
sama antara satu dengan yang lainnya. Terbukti, terdapat 

77Fajlurrahman Jurdi, Op.Cit., hlm. 132. 
78Ibid., hlm. 133. 
79E. Sumaryono, Hermeneutika; Sebuah Metode Filsafat, 

(Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 23. 
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Dalam praktiknya, meskipun suatu aturan hukum telah 
cukup jelas, namun dalam menghadapi kasus-kasus hukum 
konkrit, seorang yuris akan melakukan suatu upaya 
inarticulate, yaitu menggunakan keyakinan sesuai prosedur 
ilmiah yang bermuara pada perumusan sesuatu yang menjadi 
premis mayor terhadap suatu fakta hukum. Sungguhpun 
logika mengajarkan segala sesuatu yang diperlukan untuk 
menghindarkan kesalahan dalam rangka mencapai 
kebenaran, namun ia belum mengajarkan kebenaran materi 
pemikiran. Oleh karena itu, dalam ilmu hukum, premis-
premisnya belum ada sehingga harus diciptakan. Aturan-
aturan hukum yang dipandang sebagai premis mayor selalu 
memerlukan kualifikasi atau interpretasi dalam konteks 
kenyataan faktual yang konkrit. Selain itu, dinamika 
kehidupan juga selalu memunculkan situasi baru yang belum 
memiliki aturan yang dapat diterapkan, karena itu aturan 
hukum selalu mengalami pembentukan dan pembentukan 
ulang.122 

Kegiatan berpikir itu berwujud proses dalam akal budi 
yang berupa gerakan dari satu pikiran ke pikiran yang lain. 
Pikiran adalah suatu unsur dalam proses rohani (proses 
berpikir) yang memerlukan sebuah kalimat yang lengkap 
untuk dapat menyatakannya secara penuh (utuh) dan 
bermakna. Dilihat dari sudut penampilannya, kalimat adalah 
rangkaian kata-kata yang tersusun dengan cara-cara tertentu. 
Sebuah perkataan mengungkapkan (merupakan lambang 
dari) suatu gagasan (ideal). Dengan demikian, dilihat dari 
sudut isinya, kalimat adalah suatu gagasan atau rangkaian 
gagasan. Jadi, dipandang dari sudut bentuknya, proses 

122Ibid. 
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berpikir, namun bukan sekedar berpikir sebagaimana kodrat 
rasional manusia, melainkan berpikir yang lurus, yakni 
membahas jalan pikiran atas dasar patokan ataupun hukum-
hukum pemikiran sehingga dapat menghindarkan orang dari 
kesalahan dan kesesatan berpikir. Oleh karena itu, logika 
disebut juga sebagai ilmu pengetahuan. Mengapa? Sebab, 
logika merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun 
sistematik dan berdasarkan hukum serta asas-asas yang harus 
ditaati supaya orang dapat berpikir dengan tepat, teratur dan 
lurus. Cara berpikir seperti ini harus dilatih setiap saat 
sehingga dapat menjadi terampil.120 

Penalaran berdasarkan logika hukum yang 
disandarkan pada prinsip-prinsip hukum juga sangat berguna 
untuk memberikan refleksi kritis terhadap wacana-wacana 
ilmiah yang ditampilkan untuk memperkaya bidang teori 
hukum. Interpretasi aturan perundang-undangan juga sangat 
dipengaruhi oleh pertimbangan berdasarkan penalaran 
terhadap prinsip-prinsip hukum. Bentuk klasik penalaran 
hukum sebenarnya mengikuti prinsip-prinsip logika yang 
disebut silogisme, yakni penalaran yang dilakukan secara 
langsung dan sempurna. Penalaran hukum dalam bentuk 
silogisme mengandung 3 (tiga) unsur, yakni: premis mayor 
(pernyataan hukum), premis minor (fakta hukum) dan 
kesimpulan sebagai penerapan premis mayor kepada premis 
minor.121 

120Abu Yasid, Logika Hukum Dari Mazhab Rasionalisme 
Hukum Islam Hingga Positivisme Hukum Barat, (Jakarta: Saufa, 2016), 
hlm. 136. 

121Ibid., hlm. 137. 
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keanekaragaman penggunaan bahasa antara suku atau 
daerah yang lain, demikian juga antara bangsa yang satu 
dengan yang lainnya. Kata-kata yang diucapkan oleh 
seseorang/kelompok orang adalah simbol dari 
pengalaman mentalnya, dan kata-kata yang ditulis adalah 
simbol dari kata-kata yang diucapkan itu. Pengalaman 
mental yang terefleksikan dalam simbol-simbol itulah 
yang bisa sama untuk semua orang. Seperti halnya, 
pengalaman-pengalaman imajinasi kita dalam 
menggambarkan sesuatu. 

Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota 
masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat 
ucap manusia. Bahasa memberikan kemungkinan yang 
jauh lebih luas dan kompleks daripada yang dapat 
diperoleh dengan menggunakan media tadi. Bahasa 
haruslah mempunyai bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap 
manusia, bukannya sembarang bunyi, dan bunyi itu 
sendiri haruslah merupakan simbol atau perlambang. 
Selain itu, bahasa merupakan suatu sistem dari lambang 
bunyi arbitrer (arbitrer diartikan sebagai manasuka, 
yakni tidak adanya hubungan wajib antara lambang 
bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau 
pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Sebagai 
contoh, kata gajah melambangkan sebagai seekor 
binatang besar berkaki empat dan memiliki belalai serta 
gading. Kita tidak bisa menjelaskan mengapa binatang 
tersebut diberi nama gajah, bukan gajih atau gujah. 
Dengan kata lain, pemberian nama terhadap suatu benda 
itu dilakukan sesukanya) yang dihasilkan oleh alat ucap 
manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk melakukan 
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komunikasi, kerjasama dan identifikasi diri. Bahasa lisan 
merupakan bahasa primer, sedangkan bahasa tulisan 
adalah bahasa sekunder.80 

Kemampuan seseorang menggunakan bahasa untuk 
mengungkapkan maksud, ide, keinginan ataupun 
perasaannya dalam pergaulan hidup sehari-hari tidak 
sama dengan kemampuan atau keterampilannya 
menggunakan anggota tubuhnya untuk merangkak, 
berjalan, menjangkau, berlari atau memanjat. Setiap 
kanak-kanak yang normal walaupun tinggal di daerah 
terpencil dalam hutan belantara. Akan mampu 
menggunakan anggota tubuhnya untuk merangkak, 
berjalan, menjangkau, berlari atau memanjat. Akan tetapi 
tidaklah demikan halnya dengan kemampuannya 
menggunakan bahasa untuk mengungkapkan maksud, 
keinginan atau perasaannya. Akibat pergaulannya dengan 
alam sekitar yang membesarkannya ia hanya akan mampu 
menirukan bunyi suara hewan yang hidup disekitarnya.81 

Dengan bahasa, orang akan mampu menyusun 
suatu rencana masa depannya, membentuk suatu 
kelompok khusus yang sepaham dan seideologi atau 
mewariskan hasil karya budayanya kepada beberapa 
keturunan yang akan datang. Dengan bahasa, seorang ahli 
dan penegak hukum dapat menyusun, menyempurnakan 
serta menerapkan undang-undang di tengah-tengah 
masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tidak ada satupun 
kegiatan dalam dunia hukum yang dapat dilaksanakan 

80Fajlurrahman Jurdi, Op.Cit., hlm. 134. 
81Mahadi dan Sabarudin Ahmad, Pembinaan Bahasa Hukum 

Indonesia, (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1979), hlm. 14.  
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Contoh: 
Ribuan orang mahasiswa melakukan demonstrasi. 
Puluhan orang mahasiswa telah tewas dalam 

perjuangan reformasi tahun 1998. 
Bentuk proposisi di atas adalah kalimat deklaratif, 

karena merupakan pernyataan. Pernyataan ini mencerminkan 
dua buah kemungkinan, yakni pembuktian dan penolakan. 
Bisa saja pembuktian tidak diterima selama belum ada 
kesimpulan atau fakta baru yang masuk dalam akhir 
penilaian oleh penalaran. 
Contoh: 

Ribuan orang mahasiswa melakukan demonstrasi. 
(Proposisi) 
Apakah ribuan orang mahasiswa melakukan 

demonstrasi? (Bukan Proposisi) 
Fakta-fakta, bukti-bukti, pendapat-pendapat melalui 

penalaran diikhtisarkan dan dirangkum dalam implikasi 
(rangkuman). Implikasi merupakan usaha penyederhanaan 
kolektif, namun dapat mengembangkan daya kritis dan tidak 
kehilangan nilai penalaran. Selanjutnya, akan diterima dalam 
suatu inferensi (kesimpulan) sebagai pencapaian suatu 
penalaran.119 

Logika adalah studi yang mengarahkan perhatian 
utamanya untuk menyusun kriteria bagaimana mengevaluasi 
suatu argumen yang benar, karena itu logika mempelajari 
metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk 
membedakan penalaran yang lurus dengan penalaran yang 
tidak lurus. Logika semata-mata hanya berkaitan dengan 
kepentingan logis. Jadi, logika berhubungan dengan kegiatan 

119Ibid., hlm. 77. 
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kedua-duanya salah. Selalu menggunakan kata 
“atau”.116 
Contoh: - Sinta atau Asti mahasiswi terbaik. 

- Mahasiswa Kelas A mengikuti  kuliah 
logika hukum atau hukum perbankan pada 
jam 08.00. 

 
C. Penalaran Hukum 

Penalaran adalah jalan pikiran atau proses berpikir 
yang menghubungkan fakta-fakta atau bukti-bukti hingga 
mencapai kesimpulan logis. Menjalankan pikiran diiringi 
dengan penilaian kritis terhadap fakta atau bukti. Keberadaan 
suatu fakta atau bukti bisa berupa benda atau kejadian yang 
memang benar adanya, atau pernyataan atau pendapat 
otoritas (kewenangan) para ahli, lembaga, seseorang atau 
kebesaran seseorang. Disinilah penilaian kritis dilakukan. 
Kebesaran seseorang tidak selalu harus jadi acuan karena 
perlu dihubungkan dengan fakta-fakta lain. Mencapai 
kesimpulan logis berarti tercipta keputusan jitu (valid) 
dengan kepandaian.117 

Fakta polos dapat digunakan atau dirumuskan dalam 
kalimat. Kalimat-kalimat tersebut bisa disebut pendapat atau 
kesimpulan. Kalimat yang berhubungan dengan proses 
berpikir disebut proposisi. Proposisi dibatasi pernyataan 
yang dapat dibuktikan kebenarannya atau ditolak karena 
kesalahan yang terkandung didalamnya.118 

116Jan Hendrik Rapar, Op.Cit., hlm. 35. 
117Ardi Santosa, Menang Dalam Debat, (Semarang: Effhar, 

2004), hlm. 75-76. 
118Ibid., hlm. 76.  
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dengan baik dan efektif tanpa bantuan bahasa yang 
digunakan masyarakatnya sebagai alat komunikasi.82 

Bahasa adalah sine qua non, sesuatu yang mesti 
ada bagi kebudayaan dan masyarakat. Oleh karena itu, 
manusia akan selalu melakukan relasi yang erat dengan 
bahasa. Seorang filsuf misalnya ia akan senantiasa 
bergantung pada bahasa. Fakta telah menunjukkan bahwa 
ungkapan pikiran dan hasil-hasil perenungan filsafat 
seseorang tidak dapat dilakukan tanpa bahasa, karena alat 
yang paling utama dalam filsafat adalah bahasa. Tanpa 
bahasa seorang filsuf tidak akan dapat mengungkapkan 
hasil-hasil perenungan kefilsafatannya kepada orang lain. 
Begitu pula sebaliknya, tanpa bantuan bahasa, seseorang 
tidak akan mengerti tentang buah pikiran kefilsafatan.83 

2. Bahasa Hukum 
Bahasa hukum Indonesia kebanyakan berasal dari 

bahasa Belanda, karena hukum Indonesia bersumber dari 
code civil Perancis yang dibawa oleh Belanda di jaman 
kolonialisme. Oleh karena itu, pengaruh bahasa Belanda 
dalam struktur bahasa hukum Indonesia tidak dapat 
dielakkan, sehingga perlu kecermatan untuk 
memahaminya secara lebih mendalam. 

Karena pengaruh bahasa Belanda itulah, maka 
sejumlah istilah banyak yang harus disesuaikan dengan 
kaidah tata bahasa Indonesia. Dalam hukum, kita 
mengenal istilah kawin lari sebagai terjemahan dari 
vlucthuwelijk dan wegloophuwelijk. Dua kata yang 
terpisah dan tidak dapat disatukan kosa katanya. Kawin 

82Ibid., hlm. 17. 
83Fajlurrahman Jurdi, Op.Cit., hlm. 137. 
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lari, “kawin” adalah ikatan hubungan antara laki-laki dan 
perempuan yang berbeda jenis kelamin untuk menjadi 
suami istri. “Lari”, adalah suatu aktivitas yang 
menggunakan tenaga atau energi. Sama halnya dengan 
“barangsiapa” yang semula dari kata barang dan siapa. 
Kata ini menunjuk pada orang sebagai subjek hukum. 
Karena itu, barangsiapa sekarang diubah menjadi setiap 
orang. Kata ini berasal dari istilah Belanda, hij die. Yang 
dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini bukan 
barang kepunyaan siapa, tetapi dia yang (berbuat) atau 
siapapun yang berbuat.84 

Itulah sebabnya, dalam kaitannya dengan kawin 
lari, orang awam yang tidak memahami hukum, akan 
berkata; memangnya ada kawin lari? Padahal yang 
dimaksud dengan kawin lari dalam hukum adat adalah 
berlarian untuk kawin yang dilakukan oleh bujang gadis 
seperti yang berlaku di berbagai daerah, misalnya; di 
masyarakat adat Batak dan Lampung. Adapun di 
Makasar, kawin lari dikenal dengan istilah silariang.85 

Dalam istilah hukum pidana Belanda dikenal 
straafbaarfeit, yang diterjemahkan ke dalam “Peristiwa 
pidana, Perbuatan pidana, Tindak pidana”, maksud dari 
kata ini adalah “Peristiwa yang dapat dihukum”. Dalam 
hukum perdata ada istilah hukum Belanda yang 
berhubungan dengan perikatan dan perjanjian yaitu 
verbindtenis, overeenkomst. Istilah-istilah ini jika 
menggunakan pendekatan masyarakat awam, tentu tidak 

84Ibid., hlm. 138. 
85Ibid. 
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b. Negatif, yaitu suatu keputusan yang bersifat 
mengingkari atau menegasi adanya hubungan antara 
subjek dan predikat.113 
Contoh: - Sebagian besar penduduk Indonesia 

makanan pokoknya bukan jagung.  
    - Piring bukanlah gelas. 
    - Sebagian kecil mahasiswa tidak lulus ujian. 

4. Dari segi relasi (hubungan), dibagi: 
a. Kategoris, yaitu suatu keputusan/ pernyataan yang 

terdiri atas hubungan 2 (dua) kata sebagai subjek dan 
predikat serta dapat dinilai benar atau salah, predikat 
menerangkan subjek tanpa syarat.114  
Contoh: - Semua mahasiswa disiplin.  

                            - Semua sarjana memiliki ijazah. 
b. Hipotesis/hipotetikal, yaitu suatu keputusan yang 

membutuhkan ikatan persyaratan antara subjek dan 
predikat, atau suatu pernyataan merupakan akibat dari 
pernyataan yang lainnya.115  
Contoh: - Apabila tidak hujan, maka Andika akan 

berwisata ke pantai.                                      
- Jika lulus dengan nilai terbaik, maka 

Annisa akan mendapatkan beasiswa. 
c. Disjungtif, yaitu suatu keputusan yang merupakan 

alternatif antara subjek dan predikat atau pernyataan 
yang menegaskan bahwa pada waktu bersamaan dua 
buah proposisi tidak dapat kedua-duanya benar atau 

113Ibid. 
114Surajiyo dkk, Op.Cit., hlm. 43. 
115B. Arief Sidharta, Op.Cit., hlm. 35. 
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                            - Semua manusia memerlukan air. 
                            - Setiap warga negara berhak mendapatkan 
pendidikan. 

b. Partikular, yaitu suatu keputusan yang meliputi hanya 
sebagian dari lingkungan subjeknya.111 

               Contoh: - Sebagian penduduk tinggal di kota. 
    - Beberapa mahasiswa adalah karyawan. 
    - Sebagian mahasiswa berasal dari kota. 

c. Singular, yaitu suatu keputusan yang meliputi 
subjeknya hanya 1 (satu) orang atau 1 (satu) 
benda saja. 

 Contoh: - Pancasila adalah norma fundamental 
negara.                  
- Merah putih adalah warna bendera 
kebangsaan Indonesia. 
- Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan 
Indonesia. 

3. Dari segi kualitas, dibagi:  
a. Afirmatif, yaitu suatu keputusan yang bersifat 

menetapkan dan bukan mengingkari atau 
mengafirmasi atau mengiyakan adanya hubungan 
antara subjek dan predikat, dan dalam hal ini diakui 
pula bahwa subjek menjadi bagian dari predikat.112  
Contoh: - Aristoteles adalah ahli logika. 

    - Sebagian kecil penduduk Indonesia 
makanan pokoknya jagung. 

111Ibid. 
112Jan Hendrik Rapar, Op.Cit., hlm. 33. 
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dapat dipahami, kecuali mereka yang memahami hukum, 
khususnya hukum perdata.86 

Dalam terminologi lain, kejahatan dalam hukum 
juga dapat berbeda dengan makna kejahatan dalam 
bahasa sehari-hari. Seorang ibu yang mencubit anaknya 
yang nakal agar si anak memperbaiki perilakunya, 
sepintas dapat disebut sebagai jahat. Seorang anak yang 
menghardik orang tua, dapat pula disebut sebagai anak 
jahat. Kata “kejahatan” dalam bahasa Indonesia sehari-
hari memiliki makna yang berbeda dengan kata 
“kejahatan” dalam konsep hukum. Kejahatan dalam 
bahasa hukum dapat dibagi-bagi dalam beberapa kategori, 
sebagai-berikut:87 
a. Kejahatan keamanan dan ketertiban umum; 
b. Kejahatan kesusilaan; 
c. Penghinaan; 
d. Kejahatan kebebasan; 
e. Pembunuhan; 
f. Penganiayaan; 
g. Pencurian; 
h. Pemerasan; 
i. Penggelapan. 

Jenis-jenis kejahatan tersebut diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga 
apabila salah satu jenis kejahatan tersebut di atas 
dilakukan oleh subjek hukum, maka ia dapat berakibat 
hukum atau akan menerima konsekuensi hukum berupa 

86Ibid., hlm. 138. 
87H. Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, 

(Bandung; Alumni, 2010), hlm. 124. 
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sanksi pidana. Selain kejahatan, masyarakat juga 
mengenal tata bahasa Indonesia, pelanggaran. 
Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak menjalani 
kepatutan atau keharusan di dalam masyarakat. Kata 
“langgar” menurut H. Hilman Hadikusuma88, selain 
mengandung arti tempat ibadah, ia berarti tubruk, 
tumbuk, laga, landa. Sementara Kamus Besar Bahasa 
Indonesia mengartikan langgar; bertubrukan, 
bertumbukan, bertentangan. Sementara kata “melanggar” 
menurut H. Hilman Hadikusuma artinya menumbuk, 
menubruk, melanda atau juga berarti menyerang, 
menyerbu atau menyalahi aturan atau melawan hak. Jadi 
pelanggaran dalam arti umum ialah bertabrakan, 
sedangkan dalam arti hukum adalah perbuatan yang 
melanggar undang-undang. 

Sepintas juga kita melihat mengenai bukti atau 
pembuktian dalam bahasa sehari-hari dengan pembuktian 
dalam bahasa hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, bukti adalah sesuatu yang menyatakan 
kebenaran atau peristiwa, keterangan nyata, tanda. 
Padahal jika merujuk pada ketentuan dalam hukum 
pidana maupun hukum perdata, jelas sekali bahwa yang 
disebut pembuktian adalah sesuatu yang melibatkan alat 
bukti, yakni:89 
a. Dalam Hukum Pidana berdasarkan Pasal 184 KUHAP, 

yaitu: 
1) Keterangan saksi 
2) Keterangan ahli 

88Ibid., hlm. 135. 
89Fajlurrahman Jurdi, Op.Cit., hlm. 142. 
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      Proposisi Logika ==> Sebagian manusia adalah 
jahat. 

Proposisi tersebut akan kita gunakan pada saat 
melakukan suatu penalaran. Di dalam logika, proposisi dapat 
berupa kalimat sederhana dan banyak kalimat. Kalimat 
sederhana terdiri atas Subjek+Predikat+Objek atau 
Subjek+Predikat+Objek+Keterangan (keterangan waktu; 
tempat; dan lain-lain), sedangkan proposisi yang terdiri dari 
banyak kalimat biasanya berupa: pengetahuan; pendapat 
seseorang/doktrin; gambaran tentang sesuatu/cerita/ narasi. 

Proposisi dalam logika dikelompokkan menjadi 4 
(empat), yaitu: 
1. Dari segi materi, dibagi : 

           a. Analitik, yaitu suatu keputusan yang predikatnya 
merupakan keharusan bagi subjeknya. 

               Contoh: - Saya adalah manusia. 
                            - Melati adalah bunga. 
                            - Kuda adalah hewan.    

b. Sintetik, yaitu suatu keputusan yang predikatnya bukan 
merupakan keharusan bagi subjeknya. 
Contoh: - Indonesia adalah negara Republik. 

- Ahmad adalah pengusaha. 
- Ali adalah pejabat. 

2. Dari segi kuantitas (jumlah), dibagi:  
a. Universal, yaitu suatu keputusan yang meliputi seluruh 

lingkungan subjek.110 
               Contoh: - Semua makhluk hidup bernafas. 

110B. Arief Sidharta, Pengantar Logika, Sebuah Langkah 
Pertama Pengenalan Medan Telaah, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 
hlm. 31. 
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termuda di dunia, dan sebagainya. Term kolektif adalah term 
yang mengacu kepada suatu himpunan atau kelompok dari 
hal-hal atau benda-benda yang dilihat selaku satu kesatuan. 
Misalnya: Pramuka Indonesia, TNI, dan sebagainya. Term 
umum adalah term yang mengacu kepada suatu himpunan 
tanpa pembatasan kuantitas maupun kualitas (berlaku 
umum). Misalnya: manusia, militer, mahasiswa, tumbuh-
tumbuhan, binatang dan sebagainya.108 
 

B. Proposisi 
Di dalam logika dikenal adanya proposisi yang 

disebut juga dengan kalimat; data; premis. Proposisi 
merupakan rangkaian kata-kata yang memiliki makna atau 
arti tertentu. Proposisi atau kalimat tersebut dapat dikatakan 
sebagai keputusan atau penyataan tentang relasi atau 
hubungan yang terdapat diantara 2 (dua) buah term. 
Proposisi adalah suatu pernyataan dalam bentuk kalimat 
yang memiliki arti penuh dan utuh. Proposisi logika terdiri 
atas tiga bagian utama, yaitu subjek, predikat, dan kopula 
(kata yang menghubungkan antara subjek dan predikat). 
Dalam proposisi logika, kopula merupakan keharusan. Oleh 
karena itu, di dalam proposisi-proposisi logika yang 
berbahasa Indonesia, kopula tetap digunakan. Kata-kata yang 
dapat digunakan sebagai kopula dalam bahasa Indonesia 
misalnya: adalah, ialah, yaitu, itu, dan sebagainya.109 
Contoh: Kalimat biasa     ==> Ternyata masih ada manusia 

jahat. 

108Ibid., hlm. 31. 
109Jan Hendrik Rapar, Op.Cit., hlm. 32. 
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3) Surat 
4) Petunjuk 
5) Keterangan terdakwa 

b. Dalam Hukum Perdata berdasarkan Pasal 164 HIR, 
1866 BW, yaitu: 
1) Tulisan/surat 
2) Saksi-saksi 
3) Persangkaan 
4) Pengakuan 
5) Sumpah 

3. Bahasa Peraturan Perundang-undangan 
Ragam bahasa peraturan perundang-undangan ialah 

gaya bahasa yang digunakan dalam suatu peraturan 
perundang-undangan, sehingga ia merupakan bahasa 
Indonesia yang tunduk pada kaidah-kaidah bahasa 
Indonesia, akan tetapi di dalamnya terkandung ciri-ciri 
khusus, yaitu adanya sifat keresmian, kejelasan makna, 
dan kelugasan.90 
a. Sifat keresmian, sifat ini menunjukkan adanya situasi 

kedinasan, yang menuntut ketaatan dalam penerapan 
kaidah bahasa, dan ketaatan kepada kaidah bahasa. 

b. Sifat kejelasan makna, sifat ini menuntut agar 
informasi yang disampaikan dinyatakan dengan 
kalimat-kalimat yang memperlihatkan bagian-bagian 
kalimat secara tegas, sehingga kejelasan bagian-bagian 
kalimat itu akan memudahkan pihak penerima 
informasi dalam memahami isi atau pesan yang 
disampaikan. Sifat kejelasan makna ini menuntut agar 
kalimat-kalimat yang dirumuskan harus menunjukkan 

90Ibid., hlm. 143. 
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dengan jelas mana subjek, predikat, objek, pelengkap 
atau keterangan lainnya. 

c. Sifat kelugasan, sifat kelugasan ini menuntut agar 
setiap perumusannya disusun secara wajar, sehingga 
tidak berkesan berlebihan atau berandai-andai. 

Dalam perumusan suatu peraturan perundang-
undangan, Montesquieu telah mengemukakan beberapa 
batasan sebagai berikut:91 
a. Gaya bahasa, hendaknya selain ringkas juga sederhana 
b. Istilah yang dipilih sedapat-dapat bersifat mutlak atau 

tidak relatif, dengan maksud agar meninggalkan 
sedikit mungkin timbulnya perbedaan pendapat secara 
individual. 

c. Hendaknya membatasi diri pada riil dan aktual, serta 
menghindarkan diri dari yang kiasan dan dugaan. 

d. Hendaknya tidak halus sehingga memerlukan 
ketajaman pikiran pembacanya karena rakyat banyak 
mempunyai tingkat pemahaman yang sedang-sedang 
saja, hendaknya tidak untuk latihan logika, melainkan 
untuk pikiran sederhana yang ada pada rata-rata 
manusia. 

e. Hendaknya tidak merancukan yang pokok dengan 
yang pengecualian atau pengubahan, kecuali apabila 
dianggap multak perlu. 

f. Hendaknya tidak memancing perdebatan atau 
perbantahan. Adalah berbahaya memberikan alasan-
alasan yang terlalu rinci karena hal ini dapat membuka 
pintu pertentangan. 

91Ibid., hlm. 143-144. 
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diperluas, sehingga mempunyai banyak arti yang berbeda 
dengan pengertian awal yang telah diakui terlebih dahulu. 
Contoh: a. Sehat ==> orang sehat; akal sehat; kurang 
sehat. 

                        b. Segar ==> buah segar; segar bugar; sangat 
segar. 

Jadi sebagai kesimpulannya, bahwa term tersebut 
terdiri atas satu kata, dimana kata tersebut harus mempunyai 
fungsi di dalam suatu pengertian. Apabila kata-kata tersebut 
kita rangkaikan sedemikian rupa, sehingga menjadi 
rangkaian kata-kata, dan rangkaian kata-kata tersebut 
mempunyai makna atau arti tertentu, maka biasanya hal itu 
disebut dengan kalimat. Di dalam logika, kalimat tersebut 
dinamakan proposisi. Proposisi tersebut akan digunakan 
pada saat kita melakukan suatu penalaran. 

Term biasanya dibedakan atas lima jenis, yaitu term 
konkrit, term abstrak, term tunggal, term kolektif dan term 
umum. Term konkrit adalah term yang mengacu pada suatu 
benda konkrit dan dalam logika tradisional termasuk pula 
nama diri (proper name). Misalnya; kursi, meja, kuda, 
manusia, Plato, Toni dan sebagainya. Term abstrak mengacu 
pada kualitas, sifat dan hubungan dari sesuatu. Misalnya; 
kebajikan, kemanusiaan, keindahan, bulatan, hitam, 
peramah, persahabatan, akrab dan lain-lain.107 

Term tunggal adalah term yang mengacu kepada satu 
benda atau perorangan, atau kepada suatu himpunan yang 
terdiri atas sebuah pengertian yang menunjuk kepada satu 
diri. Misalnya : Kepala SMP Negeri 30 Jakarta yang kedua, 
Direktur Utama Garuda Indonesia yang ketujuh, mahasiswa 

107Jan Hendrik Rapar, Op.Cit., hlm. 30. 
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Biasanya suatu term terdiri atas satu kata dan di 
dalam penggunaannya mempunyai satu pengertian. Akan 
tetapi karena berbagai faktor, maka ada kalanya satu term 
dalam penggunaannya mempunyai lebih dari satu pengertian. 
Faktor yang menyebabkan term dalam penggunaannya 
mempunyai lebih dari satu pengertian, karena dari 
beragamnya suku kata yang diberikan (khususnya bahasa  
Indonesia), sehingga dengan demikian sangat kaya akan 
kata-kata yang diberikan. Dengan demikian  maka hal 
tersebutlah yang menimbulkan istilah-istilah univox, ekuivox, 
dan analog. 
1. Univox, yaitu: 

Suatu term dikelompokkan dalam term univox, apabila 
term tersebut terdiri dari satu kata dan dalam 
penggunaannya mempunyai satu pengertian. 
Contoh: gunung, sungai, laut, danau, sekolah, kampus 

dan lain-lain. 
2. Ekuivox, yaitu: 

Suatu term dikelompokkan ke dalam term ekuivox, 
apabila term tersebut terdiri dari satu kata akan tetapi 
dalam penggunaannnya mempunyai pengertian lebih dari 
satu. 
Contoh: a. Bisa      ==> Racun ular; dapat. 

                        b. Kali      ==> Sungai; kelipatan. 
                        c. Langgar ==> Surau; melanggar. 

3. Analog, yaitu: 
           Suatu term dikelompokkan ke dalam term analog, apabila 

term tersebut terdiri dari satu kata, akan tetapi karena 
kedudukannya maka penggunaan kata tersebut sering 
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g. Di atas segalanya, hendaknya betul-betul 
dipertimbangkan apakah mengandung manfaat praktis, 
hendaknya tidak menggunakan dasar-dasar nalar dan 
keadilan serta kewajaran yang dialami. 

Penggunaan istilah atau kata-kata dalam bahasa 
perundang-undangan harus benar-benar logis dan dapat 
dipahami. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa resmi, 
yakni bahasa Indonesia. Bahasanya harus lugas, tidak 
boleh samar-samar, karenanya tidak multitafsir. Di 
samping itu, harus memiliki kejelasan makna. Untuk 
memperjelas makna, kadang-kadang di dalam undang-
undang butuh penjelasan agar benar-benar lugas 
bahasanya.92 

Contoh penggunaan bahasa dalam peraturan 
perundang-undangan, misalnya penggunaan kata “dan” 
dan “atau”. Penggunaan kata “dan” dalam peraturan 
perundang-undangan; misalnya Pasal 90 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai-berikut:93 

“Instansi pemerintah dan pemerintah daerah 
yang bertanggung jawab di bidang lingkungan 
hidup berwenang mengajukan gugatan ganti 
rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha 
dan/atau kegiatan yang menyebabkan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup yang mengakibatkan kerugian 
lingkungan hidup”. 
 

92Ibid., hlm. 144. 
93A’an Efendi dan Dyah Octorina Susanti., Op.Cit., hlm. 32. 
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Kata dan pada frasa “instansi pemerintah dan 
pemerintah daerah” pada pasal di atas menunjuk pada 
suatu entitas yaitu instansi pemerintah dan pemerintah 
daerah, artinya gugatan atas dasar Pasal 90 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus 
dilakukan oleh instansi pemerintah dan pemerintah 
daerah secara bersama-sama tidak dapat sendiri-sendiri.94 

Penggunaan kata dan tetapi tidak menunjuk pada 
satu entitas, misalnya terdapat dalam Pasal 95 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
sebagai-berikut: 

“Dalam rangka penegakan hukum terhadap 
pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat 
dilakukan penegakan hukum terpadu antara 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian dan 
Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”. 
Kata “dan” pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas menunjukkan 
adanya tiga entitas yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 
Kepolisian dan Kejaksaan. 

Penggunaan kata “atau” misalnya dalam Pasal 84 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
sebagai-berikut: 

94Ibid., hlm. 33.  
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BAB  III 
PENERAPAN LOGIKA HUKUM DALAM PRAKTIK 

 
A. Konsep dan Term dalam Logika 

Konsep adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa 
Latin yaitu “conceptus” yang berarti cerapan, bayangan 
dalam pikiran, pengertian, dan tangkapan. Konsep 
merupakan padanan kata Yunani idea atau edios yang berarti 
penglihatan, persepsi, bentuk, rupa, atau gambar.104 Konsep 
atau pengertian atau idea dalam logika diartikan hasil 
tangkapan akal manusia mengenai sesuatu objek. Pengertian 
ini kalau diungkapkan dalam bentuk simbol atau lambang 
disebut term. Term adalah pernyataan lahiriah dari 
pengertian.105 

Simbol atau lambang yang digunakan untuk 
menggambarkan hasil karya panca indera kita umumnya 
digunakan dengan “Kata”. Penggunaan “Kata” tersebut 
haruslah bersifat universal artinya bahwa penggunaan “Kata” 
tersebut haruslah mempunyai arti yang seragam/ sama  di 
dalam setiap pemikiran anggota masyarakat tertentu. Term 
sebagai ungkapan pengertian jika terdiri atas satu kata 
dinamakan term sederhana, contohnya manusia, ayam, paku, 
bendera, hakim, jaksa, dan sebagainya. Apabila terdiri atas 
beberapa kata dinamakan term kompleks, contohnya kapal 
laut, guru besar, pengadilan negeri, mahkamah agung, dan 
sebagainya.106 

104Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika, Asas-asas Penalaran 
Sistematis, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 27. 

105Surajiyo dkk., Op.Cit., hlm. 21. 
106Ibid. 
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“Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat 
ditempuh melalui pengadilan atau di luar 
pengadilan”. 
Kata “atau” pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas memiliki 
pengertian memberikan pilihan untuk menempuh 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui 
pengadilan atau luar pengadilan. Pasal ini menjadi tidak 
berarti ketika dihubungkan dengan Pasal 84 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
sebagai-berikut: 

“Gugatan melalui pengadilan hanya dapat 
ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa 
di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak 
berhasil oleh salah satu atau para pihak yang 
bersengketa”. 
Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup yang memberikan pilihan menjadi tidak berarti 
sama sekali karena Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup mengharuskan memilih 
penyelesaian di luar pengadilan terlebih dahulu dan baru 
dibolehkan unuk mengajukan gugatan di pengadilan.95 

Penggunaan kata “dan/atau” banyak digunakan 
dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan kata 
“dan/atau” oleh pembentuk undang-undang untuk 

95A’an Efendi dan Dyah Octorina Susanti., Op.Cit., hlm. 34. 
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menunjukkan suatu pilihan yaitu memilih satu di antara 
dua entitas atau memilih dua entitas secara bersamaan. 
Hukum tidak dapa dipisahkan dari bahasa. Bahasa adalah 
sau-satunya alat bagi hukum untuk menyatakan 
kehendaknya. Penggunaan bahasa dalam hukum harus 
dilakukan secara tepat untuk menghindari tafsir makna 
yang berimplikasi pada kerancuan dalam pelaksanaanya. 
Kata “dan”, “atau”, “dan/atau”, “selain”, “kecuali” 
seringkali digunakan dalam hukum dan penggunaannya 
tidak selalu tepat, sehingga menimbulkan makna yang 
berbeda dari apa yang sebenarnya dikehendaki oleh 
pembentuk undang-undang.96 

4. Hubungan Bahasa dengan Logika 
Logika berhubungan erat dengan bahasa. 

Hubungan antara logika dan bahasa dapat dijelaskan 
sebagai berikut:97 
a. Bahasa adalah alat untuk menyampaikan isi hati atau 

pikiran seseorang, sehingga dengan bahasa, orang lain 
dapat mengerti dan memahami tentang isi hati atau 
pikiran yang disampaikan, misalnya melalui bahasa 
isyarat, tertulis atau secara lisan. Jadi, bahasa adalah 
alat komunikasi. Komunikasi dapat  lancar, apabila 
permasalahannya disusun ke dalam bentuk kaidah 
bahasa yang baik dan benar. Ini dipelajari dalam ilmu 
bahasa (gramatika). 

b. Ilmu bahasa menyajikan kaidah penyusunan bahasa 
yang baik dan benar, dan logika menyampaikan tata 
cara dan kaidah berpikir secara lurus dan benar.Oleh 

96Ibid., hlm. 36, 
97Surajiyo dkk, Op.Cit., hlm. 16. 
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membangun argumentasi ilmiah atau dapat digunakan 
untuk mengambil keputusan yang ilmiah dan dapat 
diterima akal. Pernyataan bahwa “kejahatan harus 
dihukum” adalah pernyataaan dan kalimat yang logis dan 
rasional. Berbanding dengan pernyataan bahwa 
“kejahatan harus dilindungi”. Atau panggilan “hai bebek” 
kepada manusia, adalah panggilan yang tidak berdasarkan 
pada fakta empiris, karena itu tidak bisa dianggap logis 
dan rasional.103 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103Ibid., hlm. 151-152. 
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terdakwa dan hadirin sekalian supaya tenang, sidang 
saya nyatakan terbuka untuk umum” (palu diketok tiga 
kali ke meja). 

5. Fungsi seremonial102 
Yaitu bahasa yang dipakai di dalam pergaulan sehari-
hari untuk persahabatan, kekerabatan, komunikasi 
sesama anggota masyarakat. Fungsi komunikasi ini 
bersifat keramahtamahan, menyapa, dan memberikan 
ucapan selamat. 

6. Fungsi logis 
Yaitu dipakai untuk penalaran, atau menganalisis 
sesuatu masalah, yang dikemas berupa penjabaran dan 
penjelasan dalam hal untuk menyelesaikan persoalan, 
penyuguhannya dalam bentuk argumentasi kajian 
ilmiah untuk melakukan pembuktian benar tidaknya 
sebuah pernyataan atau keputusan (fungsi logika ini 
biasa dipakai untuk melakukan penelitian, atau 
evaluasi sanggahan di dalam masalah hukum).  

7. Fungsi rasionalitas 
Yaitu digunakan dalam hal analisis suatu masalah 
dengan menggunakan akal pikiran sehat (logika) yang 
bersifat objektif, kajiannya dalam bentuk leksikal (text 
book) ataupun kontekstual yang terkait dengan pokok 
masalah yang sedang diteliti. Fungsi rasionalitas ini 
juga berlaku dalam perspektif pembuktian ilmiah, 
khususnya dalam penjabaran kasus-kasus menyangkut 
hukum. 

Kedua fungsi bahasa yang terakhir, yakni fungsi 
logis dan fungsi rasionalitas dapat digunakan untuk 

102Ibid., hlm. 151.  
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karena itu keduanya saling mengisi. Bahasa yang baik 
dan benar dalam praktik kehidupan sehari-hari hanya 
dapat tercipta apabila ada kebiasaan atau kemampuan 
dasar setiap orang untuk berpikir secara logis. Tetapi 
sebaliknya, suatu kemampuan berpikir logis tanpa 
memiliki pengetahuan bahasa yang baik, maka 
seseorang tidak akan dapat menyampaikan isi hati dan 
pikirannya kepada orang lain. Oleh sebab itu, logika 
berhubungan erat dengan bahasa. 

c. Penalaran adalah kegiatan berpikir. Kegiatan berpikir 
tidak mungkin dapat berlangsung tanpa bahasa. Jadi, 
penalaran senantiasa bersangkut paut dengan bahasa. 
Setiap orang yang menalar menggunakan bahasa, baik 
bahasa yang digunakan dalam pikiran, bahasa yang 
diucapkan dengan mulut, maupun bahasa tertulis. 
Dengan demikian, jelas bahwa bahasa adalah alat 
berpikir, dan bahasa adalah alat untuk bernalar. 

d. Jika disimak lebih lanjut, bahasa sesungguhnya bukan 
hanya alat untuk berpikir. Jika kita berpikir tentang 
sesuatu, dan akan kita beritahukan kepada orang lain, 
maka kita harus mengungkapkannya lewat bahasa. 
Kita harus menyatakannya kepada orang lain dengan 
bantuan bahasa, barulah orang lain bisa mengerti dan 
serta memahami isi pikiran kita. Maka dalam hal ini, 
bahasa adalah sebagai tanda untuk mengungkapkan 
dan menyatakan apa yang kita pikirkan. 

5. Fungsi Bahasa dalam Logika 
Hukum tidak dapat dipisahkan dengan bahasa. 

Bahasa adalah satu-satunya alat bagi hukum untuk 
menyatakan kehendaknya kepada orang yang menjadi 
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sasaran keberlakuannya. Kehendak hukum itu berupa 
pernyataan, memerintah, melarang, membolehkan atau 
menderogasi.98 Bahasa sebagai alat bernalar dan tanda 
untuk mengungkapkan isi pikiran memiliki keterbatasan. 
Kesulitan itu sering kita alami, ketika sedang berpikir. 
Kita sering tidak dapat memecahkan persoalan yang 
sedang kita pikirkan, karena kita tidak dapat menemukan 
bahasa yang tepat untuk mengemukakannya. Demikian 
pula, ketika kita tidak dapat mengungkapkan sesuatu 
dengan jelas dan tidak dimengerti atau dipahami oleh 
orang lain. Penyebabnya adalah, karena kita tidak 
menemukan bahasa yang tepat untuk mengungkakpan 
atau menyatakannya kepada orang lain. Oleh karena itu, 
bahasa bagi logika harus tetap terbuka untuk 
disempurnakan. 

Tanpa bahasa, tidak mungkin dapat dirumuskan 
suatu argumen logis. Argumen yang benar hanya dapat 
dilakukan dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 
Namun konsepsi bahasa yang benar dalam tata bahasa 
Indonesia sehari-hari akan berbeda. Bahasa hukum dapat 
memiliki makna atau arti yang berbeda dari bahasa 
Indonesia.99 Penggunaan istilah-istilah hukum dalam 
bahasa Indonesia haruslah logis, berdasarkan penalaran 
yang dapat diterima sebagai suatu hal yang ilmiah.100 

98A’an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, Op.Cit., hlm. 31. 
99Fajlurrahman Jurdi., Op.Cit., hlm. 148. 
100Ibid., hlm. 149. 
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Terkait fungsi bahasa di dalam logika, H.F. 
Abraham Amos mengemukakan setidaknya terdapat 7 
(tujuh) fungsi dari bahasa Indonesia, yaitu:101  
1. Fungsi informatif 

Yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan suatu 
bentuk informasi. Di dalam fungsi ini bahasa yang 
digunakan adalah berbentuk deklaratif, yang 
menyatakan sesuatu peristiwa dalam bentuk tulisan 
ilmiah. 

2. Fungsi praktis 
Yaitu bentuk bahasa yang digunakan untuk maksud 
menghasilkan efek tertentu. Fungsi ini disebut 
dinamika langgam bahasa digunakan dalam bentuk 
pernyataan imperatif, misalnya perintah, seruan, 
instruksi, dan permohonan. 

3. Fungsi ekspresif 
Yaitu bahasa yang digunakan adalah berupa ungkapan 
perasaan seseorang maupun untuk memberikan 
tanggapan yang bersifat emosional dan sentimental 
indriawi manusia. Bahasa dalam bentuk ini biasanya 
bersifat eksklamatoris, humor atau cetusan-cetusan 
sebagaimana terdapat dalam bahasa puitis. 

4. Fungsi performatif 
Yaitu tidak semata-mata hanya dipakai untuk 
menyatakan sesuatu, melainkan juga untuk 
menunjukkan realisasi dari apa yang dikatakan 
tersebut, sebagai contohnya, ketika Hakim memasuki 
ruangan persidangan di dalam suatu sidang perkara 
berkata: “Acara sidang akan dimulai, mohon agar para 

101Ibid., hlm. 150. 

69 
 

                                                           



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: multiple bindings (signatures)
     Signature size: 148 pages
     Add blank pages: no
     Sheet size: 11.417 x 8.268 inches / 290.0 x 210.0 mm
     Front and back: normal
     Align: centre pages top to bottom, pull to centre
      

        
     0
     CentreSpine
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
            
       D:20210304200839
       595.2756
       Blank
       822.0472
          

     Wide
     148
     Multiple
     485
     187
     0
     Custom
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before current page
     File: /C/Users/user/Desktop/revisian.pdf
     Range: all pages
     Copies: 1
     Collate: yes
      

        
     File
     1
     Always
     1
     1
     /C/Users/user/Desktop/revisian.pdf
     1
     1
     445
     109
    
     AllDoc
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     BeforeCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



