
BAB III 

ASAS KESEIMBANGAN 

 

A. PENGANTAR 

Keberadaan manusia telah ditakdirkan atau dikatakan secara naluriah selalu 

berkaitan dengan sesama  manusia, atau lazim dikatakan bahwa eksistensi 

manusia koeksistensi manusia lainnya. Dengan demikian merupakan suatu 

kemustahilan apabila manusia dapat hidup terlepas dari komunitas manusia. 

Karena hidup bersama dengan sesamanya merupakan conditio sine qua non inilah, 

maka manusia membutuhkan perangkat norma atau kaidah tertentu agar 

kehidupan bersama dapat berlangsung secara tertib dan berkeadilan.  

Kaidah atau norma berarti suatu entitas yang sekaligus berisi komponen hal-

hal yang diwajibkan, dilarang, dan dianjurkan. Suatu kaidah perlu ditaati oleh 

sesama manusia dikarenakan manusia adalah mahluk berbudaya. Konteks 

manusia sebagai mahluk berbudaya perlu ditekankan guna membedakan manusia  

dengan hewan. Manusia sebagai mahluk berbudaya berarti mampu menggunakan 

akal atau rasio dalam memutuskan segala sesuatu, yang tidak mungkin mampu 

dilakukan oleh hewan. Manusia adalah mahluk yang memiliki martabat atau 

derajat tertinggi diantara segala mahluk.  

Di dalam perkembangannya manusia membagi kaidah berkaitan dengan 

fungsi atau kepentingannya.  Sehingga kaidah secara umum terbagi atas kaidah 

agama, moral, kesopanan, dan hukum. Hukum sebagai salah satu fenomena sosial 

bertujuan memberikan kepastian dan kemanfaatan yang bermuara pada keadilan 
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sebagai tujuan akhir masyarakat. Kesemuanya ini dilakukan dalam suatu tatanan 

yang teratur, terarah dan tertib sebagaimana layaknya masyarakat beradab.   

Pelaksanaan tujuan hukum mensyaratkan kaidah hukum  harus dipatuhi oleh 

masyarakat, maka pelaksanaan kaidah hukum dapat dipaksakan. Pemaksaan 

dipatuhinya kaidah merupakan karakter hukum yang tidak dimiliki oleh kaidah 

lainnya. Adanya mekanisme penegakan hukum oleh para penegak hukum dalam 

suatu masyarakat atau negara, mengandung makna adanya otoritas atau 

kewenangan yang sengaja dibentuk guna memaksa manusia agar patuh terhadap 

hukum. 

Pembahasan tentang kaidah hukum selalu beriringan dengan keberadaan  

asas yang dimengerti sebagai dasar berpijak pembentukan kaidah. Dengan 

demikian setiap pembentukan kaidah perundang-undangan tertentu harus selalu 

didasarkan pada asas tertentu. Oleh karena itu suatu kaidah harus selalu taat 

terhadap asas yang mendasarinya. Dalam konteks hidup bernegara Indonesia,  

pedoman pembuatan perundang-undangan, sebagaimana telah disinggung dan 

diuraikan dalam Bab II, dijabarkan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan asas-asas yang 

terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,  yaitu lima asas yang 

dinamakan Pancasila dapat dikatakan sebagai asas utama  yang menjadi dasar dari 

keseluruhan asas pembentukan hukum di Indonesia.  

Untuk mendapatkan gambaran memadai tentang asas keseimbangan yang 

akan menjadi tema utama pembahasan, maka selanjutnya pembahasan akan dibagi 

dalam beberapa subbab yang dimulai dengan Subbab A berisi Pengantar; 

kemudian di dalam Subbab B akan diuraikan tentang Pengertian Hukum, yang di 
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dalamnya akan membahas pengertian umum dan definisi hukum; selanjutnya di 

dalam Subbab C akan diuraikan tentang Asas Dan Asas Hukum, yang di 

dalamnya akan membahas pengertian umum tentang asas dan pengertian asas 

hukum; setelah itu di dalam Subbab D akan menguraikan tentang Asas 

Keseimbangan, yang di dalamnya akan membahas pengertian keseimbangan, 

karakteristik keseimbangan, dan asas keseimbangan dikaitkan dengan asas 

manfaat, asas kepastian hukum, dan asas pengayoman; akhirnya di dalam Subbab 

E yang merupakan Subbab Penutup yang berisi rangkuman dari keseluruhan 

penulisan Bab III ini. 

 

B. PENGERTIAN HUKUM 

1. Pengertian Hukum 

Pertanyaan yang sering muncul di kalangan masyarakat umum berkaitan 

dengan hukum adalah, apakah hukum itu? Sungguh tidak mengherankan apabila 

jawaban yang muncul ternyata sangat beragam. Diantaranya adalah, hukum 

diartikan sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, notaris, pengadilan, sanksi, 

perjanjian, dan sebagainya. Kenyataan demikian sebenarnya sejak lama telah 

dinyatakan oleh Immanuel Kant dan Van Apeldoorn, sehingga keduanya 

mengatakan bahwa definisi hukum hingga sekarang belum ada dan masih terus 

dicari.
31

 

                                                      
31

   Lihat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto,  Renungan Tentang Filsafat Hukum,   

Penerbit Rajawali, Cetakan Ke-1, Jakarta,  1982,  hlm. 11.  
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Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto di dalam penelitiannya 

mencatat beragam pengertian hukum di Indonesia, yang secara ringkas dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. “Hukum sebagai pengetahuan: tersusun secara sistematis atas dasar 

kekuatan pemikiran. 

b. Hukum sebagai sistem ajaran: tentang kenyataan atau gejala-gejala 

yang dihadapi. 

c. Hukum sebagai pedoman atau patokan: sikap tindak atau perilaku 

yang pantas atau diharapkan. 

d. Hukum sebagai struktur dan proses: perangkat kaidah-kaidah hukum 

yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu. 

e. Hukum sebagai pribadi-pribadi: berkaitan dengan kalangan penegakan 

hukum. 

f. Hukum sebagai proses diskresi: berkaitan dengan pengambilan 

keputusan berdasarkan pada hukum dan penilaian pribadi. 

g. Hukum sebagai proses hubungan timbal balik: hubungan antara unsur-

unsur pokok dari sistem kenegaraan. 

h. Hukum sebgai perilaku teratur: bertujuan untuk mencapai kedamaian 

masyarakat. 

i. Hukum sebagai jalinan konsepsi abstrak:  terdapat dalam diri manusia 

tentang apa yang dianggap baik dan buruk.”
32

 

 

Untuk memahami hukum, banyak kalangan berpendapat dapat dimulai 

dengan  memperkenalkan definisi hukum. Konsep definisi sebenarnya sudah 

mengarah pada upaya-upaya membangun pengertian secara lengkap. Namun 

dalam kenyataannya, suatu definisi terkadang tidak terlalu banyak diharapkan 

dapat memberi gambaran menyeluruh terhadap sesuatu yang hendak 

diterangkan.
33

  

Suatu definisi selalu saja mengandung kelemahan yang tidak terhindarkan. 

Oleh karena itu upaya pemahaman terhadap sesuatu seyogyanya melibatkan dan 

memperbandingkannya berdasarkan beberapa definisi. Meskipun suatu definisi 

                                                      
32

    Purnadi Purbacaraka,  Nilai-nilai dan Konsepsi-Konsepsi Hukum yang Perlu Dikuasai oleh 

sarjana Hukum dalam Masa Pembangunan Dewasa ini,  Penerbit Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro, Semarang, 1985.     
33

  Lihat Soerjono Soekanto,  Loc. Cit. 5,  hlm. 133.   
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hukum sebagai simplifikasi dari proses pemahaman terhadap hukum tidak 

memenuhi harapan maksimal, namun sebagai salah satu metode awal perkenalan 

dengan hukum  menjadi urgen dan relevan. Bermunculannya beragam definisi 

hukum yang dikemukakan oleh para cendikiawan telah menunjukkan bahwa  

hukum sungguh kompleks. Untuk itu muncul tuntutan agar upaya pemahaman 

terhadap  hukum dapat dilakukan secara sungguh dan cermat.   

Di dalam kesempatan ini patut direnungkan apa yang dikemukakan oleh 

Theo Huijbers di dalam buku Filsafat Hukum:  

“Timbulnya hukum sebagai peraturan hidup bersama sudah ditemukan pada 

bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purbakala, entah berdasarkan suatu 

perjanjian bersama entah berdasarkan kehendak seseorang yang berwibawa. 

Hukum itu kemudian disebut hukum rakyat, hukum kebiasaan, atau hukum 

adat. Pada zaman kuno itu hukum lebih dipandang sebagai kebijaksanaan 

para penguasa. Tetapi sejak jaman Romawi, hukum dikerjakan secara lebih 

sistematis oleh ahli hukum sehingga menjadi undang-undang negara.” 
34

  

 

Theo Huijbers telah membantu memberikan pencerahan bahwa 

sesungguhnya manusia dalam kehidupan bersama selalu membutuhkan hukum. 

Namun bersamaan dengan kenyataan hidup manusia, sekaligus menyadarkan 

bahwa sudah sejak lama terdapat kompleksitas persoalan hukum. Hukum sebagai 

fenomena sosial telah menjadikan persoalan hukum selalu beriringan dengan 

persoalan yang dihadapi manusia. Hukum tidak mungkin ada tanpa  terlebih dulu 

adanya kehadiran manusia yang saling berinteraksi. Hukum sebagai suatu norma 

dan asas selalu hadir dalam konteks manusia berkumpul, baik dalam tataran 

pergaulan biasa maupun hidup bernegara. 

 

                                                      
34

  Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Pustaka Filsafat Penerbit Kanisius, Cetakan Ke-1, Yogyakarta, 

1995, hlm. 16-18. 
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C. ASAS DAN ASAS HUKUM  

1. Pengertian Asas 

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Balai Pustaka 

menguraikan pengertian asas sebagai:  

(a) hukum dasar; (b) dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan 

berpendapat; (c) dasar cita-cita. “
35

   

 

Asas di dalam bahasa Inggris secara umum dinamakan principle, yang 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi prinsip, asas, atau dasar yang 

keseluruhannya mengarah pada pemaknaan sebagai pegangan, pendirian, atau 

keyakinan.
36

  

Dalam berbagai diskusi ternyatalah bahwa membangun pengertian asas 

selalu berkaitan dengan pengertian nilai. Kenyataan demikian dipandang lumrah, 

mengingat nilai tertentu selalu terkandung di dalam suatu asas tertentu pula. Oleh 

sebab itu berdiskusi tentang pengertian asas, maka sekaligus penting untuk 

dipahami terlebih dulu tentang pengertian nilai. Kees Bertens menegaskan bahwa 

penjelasan tentang pengertian nilai bukan perkara sederhana. Pertama-tama yang 

patut direnungkan untuk memahami pengertian nilai adalah, bahwa nilai adalah 

suatu entitas yang selalu menarik perhatian, selalu dicari, selalu menyenangkan, 

selalu disukai, selalu diinginkan, atau secara singkat nilai merupakan sesuatu yang 

selalu baik. Nilai adalah sesuatu yang kita setujui dan selalu memiliki konotasi 

                                                      
35

   Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan Ke-1, 1990, hlm. 52. 
36

   Lihat John M Echols dan Hasan Shadily,  Kamus Inggris Indonesia, PT Gramedia dan Cornell 

University Press, Jakarta, Cetakan Ke- .., 1989, hlm. 447.  
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baik adanya. Kematian dapat dikatakan sebagai tidak bernilai, meskipun beberapa 

kalangan menyatakannya sebagai bernilai negatif.  

Dengan demikian di dalam konteks hukum, suatu asas yang di dalamnya 

selalu  mengandung nilai tertentu, merupakan entitas yang harus diperjuangkan 

untuk diwujudkan. Atau dengan kata lain, asas sebagai entitas bersifat abstrak atau 

ideal perlu lebih lanjut diejawantahan dalam suatu rumusan kaidah atau norma. 

Sedangkan kaidah itu sendiri dapat berupa kumpulan peraturan, baik yang bernilai 

hukum maupun non hukum.
37

  

Logika yang dapat ditangkap berdasarkan konstruksi demikian adalah, 

bahwa hukum akan bernilai apabila dalam pembentukannya didasarkan pada 

tujuan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam kesadaran masyarakat 

pendukungnya. Hukum harus berwujud sebagai suatu kumpulan kaidah, dan di 

dalam kaidah selalu terkandung asas dan nilai tertentu, sehingga hukum yang 

telah berwujud perundang-undangan layak untuk dipatuhi dan dilaksanakan. 

2. Pengertian Asas Hukum 

Berdasarkan pengertian terhadap asas yang selalu berkaitan dengan nilai, 

maka asas hukum dapat dimengerti sebagai suatu yang sangat mendasar dan 

bernilai sebagai pedoman dan pijakan terciptanya norma hukum. Dengan 

demikian suatu perundang-undangan yang dibuat tidak diperkenankan 

bertentangan dengan asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula penerapan 

hukum dalam aktivitas sehari-hari, termasuk didalamnya putusan hakim harus 

berpedoman pada asas hukum. Di dalam perkembangannya muncul beberapa 

                                                      
37

   Lihat Paul Shcolten,  Handleiding Tot de Beoefening Van Het Nederlandsch Burgerlijk Recht, 

Algemeen deel. 1, Zwolle, Tjeenk Willink, 1954, hlm. 83.  
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pengertian asas hukum hasil pemikiran para ahli hukum, antara lain seperti 

dituliskan di bawah ini. 

Scholten 

“Asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan 

kesusilaan manusia pada hukum dan merupakan sifat umum dengan segala 

keterbatasannya sebagai pembawaannya dan harus ada.” 

 

Bellefroid 

“Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan 

yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih 

umum.” 

 

Van der Velden 

“Asas hukum adalah tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk 

menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku.” 

 

Van Eikema Hommes 

“Asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit tetapi adalah dasar 

pikiran umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.”
 38 

 

Eksplanasi asas hukum oleh para ahli tersebut dapat membantu 

mengerucutkan pemahaman tentang asas hukum yang sebelumnya demikian 

abstrak. Berdasarkan beberapa definisi asas hukum tersebut, maka asas hukum 

dapat dimengerti sebagai suatu pikiran dasar yang umum,  bersifat abstrak, dan 

bukan merupakan hukum yang konkrit. Asas hukum selalu terdapat di dalam  

sistem hukum dan menjelma dalam hukum positif. Oleh karena itu di dalam 

hukum positif dapat ditelusuri dan ditemukan sifat umum dalam yang terdapat di 

dalamnya.  

Dengan memahami pengertian asas hukum secara baik, maka dapat 

dipahami pula perbedaan antara norma hukum dan asas hukum, antara lain 

sebagai berikut: 

                                                      
38

  Lihat Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Cetakan 

Ke-3, Yogyakarta, 2002, hlm. 56.  
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a. Bentuk: norma hukum terdiri dari peraturan yang nyata sedangkan 

asas hukum merupakan dasar pemikiran yang bersifat umum dan 

abstrak. 

b. Konsep: norma hukum merupakan penjabaran atas ide atau konsepsi 

sedangkan asas hukum merupakan konsepsi dasar yang dijabarkan ke 

dalam norma hukum. 

c. Sanksi: pelanggaran terhadap norma hukum berupa sanksi sedangkan 

pelanggaran terhadap asas hukum tidak memiliki sanksi.
 
“ 

39
 

 

Dengan memahami perbedaan antara asas hukum dan norma hukum, telah 

memberikan gambaran substansial di antara keduanya. Asas hukum berfungsi 

sebagai dasar pembentukan norma hukum, atau norma hukum berasal atau 

bersumber pada asas hukum. Asas hukum bukanlah suatu peraturan hukum tetapi 

merupakan pikiran dasar bersifat umum. Asas hukum berfungsi sebagai latar 

belakang suatu perundang-undangan atau putusan hakim.  

Dari sini dapat dimengerti kemunculan  beragam  asas hukum berdasarkan 

kecabangan ilmu hukum itu sendiri. Sehingga terdapat asas hukum bersifat 

spesifik yang hanya berlaku pada bidang hukum tertentu, namun terdapat  asas 

hukum bersifat universal yang berlaku pada seluruh bidang  hukum. Scholten 

menyatakan bahwa terdapat asas hukum yang bersifat universal, sehingga dapat 

berlaku kapan saja dan dimana saja tanpa terikat pada waktu dan tempat tertentu.  

Berdasarkan keseluruhan uraian tentang asas hukum,  maka pertama-tama 

dapat dikatakan adalah bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum, namun 

harus disadari bahwa  mustahil dapat memahmi hukum yang sesungguhnya tanpa 

memahami asas hukum yang terdapat di dalamnya. Asas hukum akan memberikan 

sentuhan dan pemaknaan moralitas  terhadap suatu kaidah.  

                                                      
39

   Ibid., hlm. 35.  
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Berkaitan dengan pemaknaan moral di dalam asas hukum, Satjipto Rahardjo 

berpendapat bahwa asas hukum dapat berfungsi sebagai jembatan antara 

peraturan-peraturan hukum, cita-cita sosial, dan pandangan moral. Dengan 

berlandaskan asas hukum, suatu peraturan hukum berubah sifat menjadi bagian 

dari tatanan moral.
40

  Hukum dalam artian sekedar norma tanpa dijiwai oleh asas 

seolah berada dalam ruang hampa, sedangkan asas tanpa diungkapkan atau 

diujudkan dalam kaidah atau norma seolah hanya mengawang-ngawang.
41

 

 

D. ASAS KESEIMBANGAN 

1. Asas Keseimbangan 

Asas hukum ada yang memiliki sifat universal, luas, atau umum dan ada 

yang memiliki sifat partikular, sempit, atau khusus. Asas hukum universal dapat 

diberlakukan terhadap semua bidang hukum, sedangkan asas hukum partikular 

hanya dapat diberlakukan dan dikembangkan di dalam bidang-bidang hukum 

tertentu saja. Oleh karena itu terdapat asas yang dapat diketemukan atau 

diberlakukan terhadap semua bidang hukum, namun terdapat pula asas yang 

secara spesifik hanya diberlakukan terhadap bidang hukum tertentu saja. Adanya 

kenyataan asas yang berlaku spesifik tersebut terlihat dari adanya asas hukum 

perdata, asas hukum pidana, atau asas hukum administrasi negara. Asas 

keseimbangan dapat dikategorikan ke dalam asas bersifat universal dikarenakan 

banyak ditemukan atau dipergunakan sekaligus pada beragam bidang hukum. 

                                                      
40

  Lihat Satjipto Rahardjo,  Ilmu Hukum,  Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Edisi Revisi, 

1991, hlm. 43-44.  
41

   Lihat Ibid., hlm. 45 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keseimbangan mengandung 

makna:   

(a) “Keadaan seimbang, sama berat atau sama kuat, setimpal, sebanding; 

(b) keadaan yang terjadi apabila semua gaya dan kecenderungan yang 

ada tepat diimbangi atau dinetralkan oleh gaya dan kecenderungan 

yang sama, tetapi berlawanan.”
42

   

 

Herlien Budiono dalam bukunya Asas Keseimbangan Bagi Hukum 

Perjanjian Indonesia, mencoba memberikan gambaran sebagai berikut:  

“Sebagaimana dimaknai dalam bahasa sehari-hari, kata seimbang 

(evenwicht) menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian beban di 

kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Di dalam konteks ini, 

keseimbangan dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena 

dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, 

atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya. Gagasan keseimbangan 

mendorong semangat keseimbangan (evenwichtsgeest) di dalam hukum 

adat, suatu pengakuan akan kesetaraan kedudukan individu dengan 

komunitas dalam kehidupan bersama. Keseimbangan batin, dalam karakter 

atau jiwa, merujuk pada pemahaman tidak adanya gejolak kejiwaan lagi, 

dan telah tercapai persesuaian atau keselarasan antara keinginan dan 

kemampuan memenuhinya, atau antara dorongan emosi dan kehendak.
 
“ 

43
  

 

Deskripsi Herlien Budiono tersebut telah menunjukkan bahwa  asas 

keseimbangan pada satu sisi dibatasi oleh kehendak, yang dimunculkan oleh 

pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan. Sedangkan pada sisi lain asas 

keseimbangan dibatasi oleh keyakinan terhadap pengejawantahan dari hasil yang 

dikehendaki. Berkaitan dengan kehendak dan keyakinan dalam suatu janji 

misalnya, harus dialami sebagai sesuatu yang layak dan nalar. Oleh karena itu 

apabila terjadi sebaliknya yaitu kondisi yang tidak layak dan tidak nalar, berarti 

telah terjadi ketidakseimbangan karena tidak sesuai dengan bayangan yang 

diharapkan. Janji para pihak hanya akan dianggap mengikat sepanjang adanya 

                                                      
42

   Lihat W.J.S.  Purwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan Ke- .., 

2007, hlm. 263. 
43

  Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Penerbit Citra Aditya  

Bakti, Bandung, Cetakan Ke-1, 2006, hlm. 305.   
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keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan 

umum, atau adanya keseimbangan antara kedua belah pihak sebagaimana 

diharapkan. Keseimbangan merupakan tuntutan etis dalam melakukan 

perjanjian.
44

   

Berdasarkan asas keseimbangan berarti telah terjadinya keadaan 

kesepadanan yang diharapkan oleh dua pihak dalam mengikatkan suatu perbuatan 

hukum, yang didasarkan atas kehendak dan keyakinan secara wajar dan layak 

dengan memperhatikan nilai etik, sosial dan hukum yang berlaku di masyarakat. 

Pendapat lain berkaitan dengan asas keseimbangan adalah dengan 

mengaitkannya terhadap salah satu mentalitas hukum adat yaitu komunal. 

Diskursus tentang makna komunal mengandung makna bahwa di dalamnya 

terdapat unsur asas kewajaran, kebersamaan, asas persaudaraan, asas keserasian, 

asas harmonisasi, dan asas perlindungan yang keseluruhannya diarahkan guna 

menjaga dan jaminan terselenggaranya hak dan kewajiban secara wajar dan patut 

dalam tatanan komunal. Pengikatan diri pada suatu kontrak misalnya, maka hak 

dan kewajiban yang muncul  harus dipahami dalam konteks dari semangat 

komunal. Oleh karena itu proses pemahaman terhadap asas keseimbangan sebagai 

asas universal, tetap berada di dalam batas-batas pilihan asas partikular yang 

urgen, relevan, patut, dan wajar dalam mendukung kepentingan komunal.  

Bahwa asas keseimbangan sebagai asas bersifat universal  di dalam hukum, 

dapat dibuktikan dari adanya perbedaan nuansa manakala asas keseimbangan 

diterapkan pada bidang-bidang hukum yang berbeda. Terdapat titik berat 

pemaknaan seturut kepentingan atau kebutuhan yang berbeda.  
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   Lihat Ibid, hlm. 304-307. 
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 Asas Keseimbangan dalam Hukum Administrasi Negara: lebih menitik 

beratkan pemikiran pada persoalan antara ganjaran hukuman dan kelalaian 

pegawai. Muncul tuntutan agar terdapat  ketegasan kriteria  berkaitan dengan 

kualifikasi kesalahan sejalan dengan kepastian hukum. Berdasarkan asas 

keseimbangan dapat dimunculkan kriteria atau norma berupa pelanggaran disiplin 

pegawai dengan kualifikasi ringan, sedang, atau berat. Dengan demikian asas 

keseimbangan mendapat daya dukung dari asas kepastian hukum agar dapat 

dikatakan sebagai berkeadilan.
 45

 

 Asas Keseimbangan dalam Hukum Perdata: lebih menitik beratkan 

pemikiran pada persoalan penyelarasan diantara pranata-pranata hukum 

keperdataan. Penyelarasan perlu dilakukan antara pola pikir individual yang 

mendasari penerbitan norma Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pola pikir 

komunal dalam hukum perdata adat. Muncul tuntutan agar terdapat  ketegasan 

kriteria  berkaitan dengan kualifikasi prestasi yang harus diimbangi dengan 

kontraprestasi dalam bentuk konkret dan kontan. Berdasarkan asas keseimbangan 

dapat dimunculkan kriteria atau norma kontrak dengan kualifikasi bahwa semua 

kontrak dilakukan secara terbuka. Dengan demikian asas keseimbangan mendapat 

daya dukung dari asas keterbukaan agar dapat dikatakan sebagai berkeadilan.
46

 

 Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas 

keseimbangan sangat penting di dalam semua bidang hukum, karena dengan asas 

kesimbangan ini nilai-nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat 
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   Lihat Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di 

Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke-2, 2014, hlm. 124-134 
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diwujudkan secara nyata dalam bentuk norma-norma baik hukum maupun non 

hukum. 

2. Asas-Asas Kemanfaatan, Asas Kepastian Hukum Dan Asas 

Pengayoman  

a. Asas Kemanfaatan 

 Diskursus tentang asas kemanfaatan di dalam hukum tidak dapat dilepaskan 

dari pemikiran madzab utilitis. Secara umum pemikiran utilitis dalam konteks 

hukum dapat dikonstruksikan, bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan benar 

apabila dapat menciptakan kebahagiaan bagi mayoritas anggota masyarakat. 

Apabila suatu perbuatan ternyata menciptakan kesengsaraan bagi mayoritas 

anggota masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai salah. 

Benar atau tidaknya suatu perbuatan manusia selalu berdasarkan kriteria 

kemanfaatan yang diterima oleh mayoritas anggota masyarakat. 

 Berkaitan dengan tujuan akhir hukum berupa keadilan, dapat dinyatakan 

bahwa keadilan akan sangat bergantung kepada seberapa jauh hukum dapat 

memberikan kebahagiaan terhadap mayoritas anggota masyarakat. Tugas hukum 

adalah menjadikan mayoritas anggota masyarakat mendapatkan kebahagiaan. Di 

dalam sejarah perkembangan madzab utilitis, terdapat dua tokoh yang sangat 

berpengaruh, yaitu Jeremy Bentham dan John Stuart Mill yang secara singkat 

pemikirannya dapat diuraikan di bawah ini. 

(1) Jeremy Bentham 

 Hukum dapat diartikan sebagai suatu tatanan hidup bersama yang diarahkan 

guna menopang terciptanya kebahagiaan dan sekaligus menghilangkan. Hukum 

harus dapat menciptakan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi mayoritas anggota 
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masyarakat. Cara yang dapat ditempuh untuk meraih kebahagian tersebut adalah 

dengan memberikan jaminan kebebasan dan keamanan secara individual, yang 

sekaligus berbarengan dengan pengembangkan sikap toleransi saling hormat 

menghormati diantara individu manusia.  

 Secara lebih konkrit dapat dikatakan bahwa di dalam masyarakat harus 

tercipta jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajiban terhadap masing-

masing individu secara terpadu dan serasi. Untuk itu norma hukum yang 

diciptakan harus mampu memberi jaminan terciptanya keseimbangan-

keseimbangan terhadap berbagai kepentingan. Di dalam masyarakat pada 

dasarnya tidak terdapat aktivitas yang dilarang, terkecuali aktivitas yang dapat 

merugikan individu lainnya. Secara lebih rinci berkaitan dengan konsep 

kemanfaatan di dalam hukum, maka antara lain perlu dipahami secara baik aspek 

sumber hukum, kekuatan hukum, gagasan hukum ideal, dan moral dan perundang-

undangan, sebagai berikut: 

 Sumber Hukum: Hukum sebagai alat kontrol masyarakat seyogyanya  

bersumber dari proses legilatif. Cara elegan yang ditawarkan adalah ciptakan 

regulasi berdasarkan paradigma ketaatan tanpa paksaan. Dengan cara demikian  

dengan sendirinya akan mengatur manusia untuk taat hukum, terlindung dari 

godaan, dan bertindak berdasarkan rasionalitasnya. Kontrol sosial melalui hukum 

dijalankan sekaligus dalam tataran kehendak, pengetahuan, dan kekuasaan. 

Legislator dapat dikatakan hanya sebagai faktor pemulai atau perangsang (trigger) 

saja, sebab secara hakiki yang sebenarnya menjadi sumber hukum adalah 

akumulasi kehendak, pengetahuan, dan kekuasaan. 
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 Kekuatan Hukum: berkaitan erat dengan prinsip-prinsip yang membolehkan 

menciptakan akibat sesuai target-target tertentu. Dengan demikian akan sekaligus 

didiskusikan antara kebaikan dan kejahatan yang berkaitan dengan kesenangan 

dan kesusahan. Target hukum adalah memelihara kebaikan dan menghilangkan 

kejahatan di dalam masyarakat.  

 Gagasan Hukum Ideal: Setiap individu harus ditempatkan pada pemahaman 

yang sama yaitu memiliki tujuan. Nilai dan tujuan yang dimiliki setiap individu 

akan menciptakan kebebasan secara maksimum, sehingga diikhtiarkan dapat 

mengikuti apa yang baik bagi dirinya dan masyarakat. Hukum harus mengabdi 

kepada kepentingan seluruh individu di dalam masyarakat. Untuk itu perlu 

ditekankan bahwa hukum harus diketahui semua orang, konsisten, 

pelaksanaannya jelas, sederhana, dan perlu ditegakan.  

 Moral dan Perundang-undangan: Perundang-undangan diciptakan untuk 

menghasilkan kebahagiaan. Oleh karena itu suatu perundang-undangan harus 

berupaya mencapai empat tujuan sekaligus, yaitu: memberikan nafkah kehidupan, 

memberikan makanan yang berlimpah, memberikan perlindungan, dan 

menciptakan persamaan. Seluruh nilai dan tujuan individu harus dapat 

dikendalikan, dan pemikiran individu harus selalu berpusat pada dua kondisi 

utama, yaitu menyingkirkan kesusahan dan mendatangkan kebahagiaan.
47

 

(2) John Stuart Mill  

 Terdapat dua catatan penting yang perlu disimak dalam pandangan Mill 

berkaitan dengan asas kemanfaatan, yaitu: (a) bahwa kesenangan dan kebahagiaan 
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tidak dapat semata-mata diukur berdasarkan parameter kuantitatif. Sebab kualitas 

kesenangan dan kebahagiaan individu sangat beragam. Kesenangan dan 

kebahagiaan sokrates tentunya lebih bermutu daripada kesenangan dan 

kebahagiaan orang bodoh;  (b) Dimaksudkan dengan kebahagiaan dan kesenangan 

adalah untuk semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian. Dengan demikian 

semua orang harus diperlakukan sama tanpa melihat perbedaan latar belakang 

status sosialnya. Kebahagian dan kesenangan satu orang tidak diperkenankan 

sebagai lebih penting diantara individu-individu yang ada. 

 Tolok ukur kebahagian dan kesenangan bukanlah oleh pelaku saja namun 

berlaku untuk semua. Kebahagian dan kesenangan selalu memiliki karakter 

kuantitatif dan kualitatif sekaligus. Konsep utilitis sangat berbeda dengan konsep 

oportunis, dimana utilitis akan selalu memilih apa yang paling bermanfaat. 

Tuntutan asas kemanfaatan bukan agar setiap orang mengusahakan 

kebahagiannya untuk individu, namun mengusahakan kebahagian sebesar-

besarnya untuk semua manusia yang terkena dampak suatu tindakan.
48 

 
Konsep utilities dengan mengacu pada pendapat Jeremy Bentham  pada 

intinya berdasarkan semboyan: “the greatest happiness for the greatest number 

atau kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar”.
49

 Meskipun manusia 

secara kodrat tidak mungkin terbebas dari  dinamika antara kesusahan dan 

kebahagiaan, namun harus diikhtiarkan berupaya membebaskan diri dari 

kesusahan.
50
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 Kebaikan diidentikan dengan kebahagiaan dan kejahatan diidentikan dengan 

kesusahan. Apabila kebahagiaan  dialami oleh mayoritas anggota masyarakat 

berarti telah menciptakan kemanfaatan. 
51

 

 Pengembangan lain terhadap teori utilitis adalah dengan membedakan antara 

utilitarisme perbuatan dan utilitarisme aturan. Stephen Toulmin menegaskan 

bahwa suatu kemanfaatan tidak selalu harus diterapkan pada perbuatan, tetapi 

dapat dilekatkan pada aturan moral yang mengatur suatu perbuatan. Contoh: 

apabila “tepat janji” merupakan aturan yang bermanfaat sehingga membahagiakan 

masyarakat, maka harus diterima sebagai suatu aturan moral.  Penerimaan 

terhadap “tepat janji” dapat diartikan sebagai bermanfaat bagi masyarakat pada 

umumnya.
52

  

 Seperti telah dituliskan di atas, pada intinya asas kemanfaatan tidak dapat 

memberikan kebahagian sebesar-besarnya kepada setiap orang, namun hanya 

dapat menberikan sebanyak-banyaknya kebahagian kepada sebanyak-banyaknya 

orang, dalam arti bahwa tidak semua orang dapat menjadi bahagia atas 

diwujudkannya nilai dari asas kemanfaatan.
 

b. Asas Kepastian Hukum 

Diskursus tentang asas kepastian di dalam hukum tidak dapat dilepaskan 

dari pemikiran madzab positivisme hukum dan madzab hukum murni. Kedua 

madzab hukum ini telah memberikan kontribusi yang besar pentingnya kepastian 

hukum di dalam masyarakat. Secara singkat kedua madzab ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 
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(1) Madzab Positivisme Hukum 

Kemunculan madzab positivisme hukum diawali oleh pemikiran legisme, 

yang selalu mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Legisme berpendirian 

tidak ada hukum selain undang-undang, tidak ada hukum di luar undang-undang, 

dan satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.  

Pemahaman terhadap positivisme hukum dapat mengacu pada pendapat 

John Austin sebagaimana diuraikan oleh Lili Rasjidi, intinya hukum terdiri atas 

dua bagian, yaitu hukum ciptaan Tuhan dan hukum ciptaan manusia. 

Persoalannya adalah, hukum yang mana diantara keduanya yang secara 

substansial dan pasti dapat disebut sebagai hukum. Austin menyatakan bahwa 

hukum yang betul-betul hukum dan menciptakan kepastian adalah hukum positif, 

yang disebut undang-undang atau peraturan pemerintah. Sebab di dalam hukum 

harus terdapat unsur perintah, sanksi kewajiban dan kedaulatan. Apabila terdapat 

ketentuan yang tidak memenuhi ketiga unsur ini, maka tidak dapat disebut hukum 

positif namun hanya dinamakan sebagai moral positif.
53

   

Theo Huijbers mencatat tiga keutamaan dalam positivisme hukum, yaitu: (a) 

hukum hanya berlaku oleh karena hukum mendapat bentuk positifnya dari yang 

berwenang; (b) hukum hanya hanya dipandang dalam bentuk formal yang terpisah 

dari hukum material; (c) ilmu pengetahuan hukum tidak mengenal material 

hukum.
54
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   Lihat Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Op.Cit., hlm. 56-59. 
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Mashab positivisme hukum oleh John Austin, menekankan bahwa hanya 

hukum tertulis yang berlaku di tempat tertentu dan waktu tertentu yang dapat 

disebut sebagai hukum, inilah yang disebut hukum positif. 

(2) Madzab Hukum Murni 

 Hans Kelsen sebagai pengembang madzab hukum murni juga mendapat 

inspirasi dari pemikiran legisme. Istilah dan madzab positivisme hukum muncul 

karena pengaruh Inggris, meskipun memiliki nuansa berbeda karena Inggris 

menganut common law yang tidak tertulis. Terdapat dua konsep utama yang 

dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu konsep hukum murni dan konsep stufenbau 

des recht. Konsep hukum murni menyatakan, bahwa hukum harus dibersihkan 

dari anasir-anasir yang tidak yuridis sebagaimana etika, sosiologi, politik dan 

sebagainya. Ajaran hukum murni semata-mata hanya memandang hukum sebagai 

keharusan yuridis dan tidak diperkenankan berbaur dengan kenyataan sosial. 

Dalam pandangan Hans Kelsen, hukum harus dapat memberikan kepastian 

karena hukum memiliki kategori das sollen dan bukan das sein. Hukum harus 

ditaati karena sebagai kewajiban kehendak negara. Hukum adalah kaidah atau 

norma ketertiban yang mewajibkan orang taat sebagaimana seharusnya. Contoh: 

Setiap orang yang membeli barang wajib membayar, dan apabila pada 

kenyataannya pembeli tidak membayar adalah bukan wewenang ilmu hukum. 

Sedangkan berkaitan dengan stufenbau des recht adalah, bahwa suatu sistem 

hukum dipastikan merupakan hirarkhi dari ketentuan hukum tertentu secara 

berjenjang. Suatu ketentuan hukum yang ada harus memiliki dasar berpijak dari 
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ketentuan hukum yang lebih tinggi. Norma dasar dan tertinggi dari keseluruhan 

hirarkhi disebut grundnorm yang bersifat hipotesis.
55

 

 Ilmu hukum adalah normatif, yang berarti berada pada wilayah das sollen, 

bersifat hipotesis dan lahir semata-mata karena keinginan dan akal sehat manusia 

saja, sehingga yang dapat memberikan kepastian hukum adalah hanya hukum 

positif yang dibuat oleh manusia.
56

  

Madzab Positivisme Hukum dan Madzab Hukum Murni sebagaimana 

dikembangkan oleh John Austin dan Hans Kelsen, pada intinya hendak 

mengajarkan bahwa tata hukum atau hukum positif yang diterbitkan oleh otoritas 

negara adalah satu-satunya yang dapat memberikan kepastian hukum dan itulah 

yang disebut hukum dalam artian sesungguhnya.  

c. Asas Pengayoman   

 Diskursus tentang asas pengayoman di dalam hukum tidak dapat dilepaskan 

dari paradigma ilmu hukum Indonesia. Arief Sidharta menyatakan bahwa 

paradigma ilmu hukum Indonesia dieksplisitkan agar secara sadar dapat 

mengakomodir kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan hukum yang 

fungsional. Tujuan hukum pengayoman berdasarkan asas pengayoman merupakan 

bagian dari paradigma ilmu hukum Indonesia. Untuk sampai pada pemahaman 

asas pengayoman, maka terlebih dulu dipahami Cita Hukum Pancasila dan 

Konsepsi Hukum Pancasila.
57
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Dimaksudkan dengan cita hukum adalah gagasan dan pikiran berkaitan 

dengan persepsi makna hukum, yang terdiri atas unsur keadilan, kehasil-gunaan, 

dan kepastian hukum. Dalam dinamika kehidupan masyarakat, cita hukum akan 

mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani, norma 

kritik atau evaluasi, dan faktor yang memotivasi. Dengan demikian seyogyanya 

tata hukum atau hukum positif merupakan bagian ramifikasi cita hukum dalam 

berbagai asas dan kaidah yang tertata dalam suatu sistem. Berbarengan dengan itu 

ilmu hukum diantaranya mempelajari tata hukum, sehingga akan bertemu dengan 

cita hukum yang terdapat di dalam tata hukum. 

Cita hukum bangsa Indonesia berakar di dalam Pancasila, yang berakar pada 

pandangan hidup Pancasila dan dengan sendirinya akan bersentuhan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945. Pandangan hidup Pancasila dirumuskan dalam 

kesatuan lima sila yang masing-masing mengungkapkan nilai fundamental dan 

sekaligus menjadi lima asas operasional kehidupan termasuk pengembanan 

hukum praktis. Berdasarkan konstruksi demikian, maka cita hukum Pancasila 

memiliki inti:  

“(a) Ketuhanan Yang Maha Esa; (b) Penghormatan atas martabat manusia; 

(c) Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara; (d) Persamaan dan 

Kelayakan; (e) Keadilan Sosial; (f) Moral dan budi pekerti yang luhur; (g) 

partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik.” 
58

 

 

Konsepsi hukum Pancasila mengajarkan bahwa struktur keberadaan 

manusia adalah dalam kebersamaan dengan sesama manusia. Struktur keberadaan 

manusia demikian selalu menghadirkan hukum didalamnya, atau keberadaan 

hukum inheren dalam keberadaan manusia. Hukum terbentuk dan berkembang 
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sebagai suatu produk yang sekaligus mempengaruhi. Akan tercermin di dalamnya 

suatu dinamika proses interaksi yang berlangsung secara terus-menerus  antara 

berbagai kenyataan kemasyarakatan. Dalam masyarakat yang sudah teratur dan 

terorganisir, proses pembentukan hukum berlangsung melalui proses politik yang  

menghasilkan perundang-undangan, proses peradilan menghasilkan yurisprudensi, 

putusan birokrasi menghasilkan ketetapan pemerintah, perilaku masyarakat 

menghasilkan hukum tidak tertulis dan pengembanan ilmu hukum.
59

 

Setelah memahami Cita Hukum Pancasila dan Konsep Hukum Pancasila, 

barulah dapat dipahami asas hukum pengayoman. Tujuan hukum berdasarkan cita 

hukum Pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia. Ini berarti 

melindungi manusia secara pasif dengan jalan mencegah tindakan sewenang-

wenang, dan melindungi secara aktif dengan jalan menciptakan kondisi yang 

manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar 

dan adil untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. 

Pelaksanaan pengayoman ini dilaksanakan dengan upaya-upaya mewujudkan:  

“(a) ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas; (b) 

kedamaian dan ketenteraman; (c) keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, 

protektif); (d) kesejahteraan dan keadilan sosial; (e) pembinaan ahlak luhur 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
60

 

 

Asas hukum Pengayoman ini yang kini menjadi asas yang sering digunakan 

di dalam pembentukan perundang-undangan, di mana keseimbangan antara asas 

kepastian hukum dan asas keadilan hukum menjadi tujuan utama pembentukan 

hukum untuk mengayomi manusia dari kesewenang-wenangan. 
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3. Asas Keseimbangan Dikaitkan Dengan Asas Kemanfaatan, Asas 

Kepastian Hukum dan Asas Pengayoman 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas antara asas pokok dengan 

ketiga asas pendukung, maka dibawah ini akan dituliskan kaitan antara asas 

keseimbangan dengan asas kemanfaatan, dengan asas kepastian hukum dan 

dengan asas pengayoman. 

a. Asas Keseimbangan Dikaitkan Dengan Asas Kemanfaatan 

Asas keseimbangan pada dasarnya dikonstruksikan sebagai suatu pemikiran 

yang memiliki nilai atau tujuan baik, yang mengarah pada terselenggaranya 

aktivitas secara wajar dan patut, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan keadilan. 

Untuk itu proses pemahaman terhadap asas keseimbangan berkaitan erat dengan 

makna keterpaduan,  keserasian, kesepadanan, persamaan, kesetimbangan dalam 

hak dan kewajiban secara proporsional.  

 Apabila asas Keseimbangan dikaitkan dengan Asas Kemanfaatan, maka titik 

temunya adalah pada aspek persamaan, di mana asas kemanfaatan diantaranya 

juga mengedepankan perlakuan sama terhadap semua anggota masyarakat. Makna 

yang muncul dengan dipenuhinya asas keseimbangan akan dapat memberikan 

kebahagian dan kesenangan bagi masyarakat.  

 Dengan terciptanya keamananan, kesenangan, dan kebahagiaan di dalam 

masyarakat, beraarti asas keseimbangan menjadi bermanfaat bagi masyarakat. 

Norma hukum yang dibuat dan ditegakan berdasarkan asas keseimbangan, 

mengandung makna bahwa keberadaan hukum yang bersangkutan telah sesuai 

dengan nilai kemanfaatan di dalam masyarakat. 
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b. Asas Keseimbangan Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum 

Asas keseimbangan pada dasarnya dikonstruksikan sebagai suatu pemikiran 

yang memiliki nilai atau tujuan baik, yang mengarah pada terselenggaranya 

aktivitas secara wajar dan patut, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan keadilan. 

Untuk itu proses pemahaman terhadap asas keseimbangan berkaitan erat dengan 

makna keterpaduan,  keserasian, kesepadanan, persamaan, kesetimbangan dalam 

hak dan kewajiban secara proporsional.  

Apabila asas Keseimbangan dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum, 

maka titik temunya adalah pada aspek persamaan, di mana asas kepastian hukum 

diantaranya mengedepankan perlakuan sama pemberlakuan perundang-undangan 

atau hukum positif terhadap semua anggota masyarakat. Makna yang muncul 

dengan dipenuhinya asas keseimbangan akan dapat memberikan jaminan 

ketegasan kaidah dan sanksi penegakan hukum terhadap masyarakat. Dengan 

terciptanya norma, sanksi, dan penegakan hukum yang tegas di dalam masyarakat, 

beraarti asas keseimbangan menjadikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. 

Norma hukum yang dibuat dan ditegakan berdasarkan asas keseimbangan, 

mengandung makna bahwa keberadaan hukum yang bersangkutan telah sesuai 

dengan nilai kepastian di dalam masyarakat. 

c. Asas Keseimbangan Dikaitkan Dengan Asas Pengayoman 

Asas keseimbangan pada dasarnya dikonstruksikan sebagai suatu pemikiran 

yang memiliki nilai atau tujuan baik, yang mengarah pada terselenggaranya 

aktivitas secara wajar dan patut, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan keadilan. 

Untuk itu proses pemahaman terhadap asas keseimbangan berkaitan erat dengan 
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makna keterpaduan,  keserasian, kesepadanan, persamaan, kesetimbangan dalam 

hak dan kewajiban secara proporsional.  

Apabila asas Keseimbangan dikaitkan dengan Asas Pengayoman, maka titik 

temunya adalah pada aspek persamaan, dimana asas pengayoman mengedepankan 

perlindungan yang sama terhadap semua anggota masyarakat, baik berkaitan 

dengan perlindungan pasif maupun perlindungan aktif. Makna yang muncul 

dengan dipenuhinya asas keseimbangan akan dapat memberikan perlindungan 

secara pasif maupun aktif bagi masyarakat. Dengan terciptanya perlindungan  di 

dalam masyarakat, berarti asas keseimbangan dapat mengayomi seluruh lapisan  

masyarakat. Norma hukum yang dibuat dan ditegakan berdasarkan asas 

keseimbangan, mengandung makna bahwa keberadaan hukum yang bersangkutan 

telah sesuai dengan nilai pengayoman di dalam masyarakat. 

 

E. PENUTUP 

Keberadaan kaidah hukum selalu beriringan dengan keberadaan  asas yang 

dimengerti sebagai dasar berpijak pembentukan kaidah. Setiap pembentukan 

kaidah perundang-undangan harus didasarkan pada asas tertentu. Oleh karena itu 

suatu kaidah harus selalu taat terhadap asas yang mendasarinya. 

Untuk memahami hukum dapat dapat dimulai dengan  memperkenalkan 

definisi hukum. Namun demikian upaya pemahaman terhadap hukum  

seyogyanya melibatkan dan memperbandingkannya berdasarkan beberapa 

definisi. Difinisi hukum oleh Mochtar Kusumaatmadja: Hukum adalah 

keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam 

masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga 
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dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam 

masyarakat. 

Membangun pengertian asas selalu berkaitan dengan pengertian nilai sebab 

nilai  tertentu selalu terkandung di dalam suatu asas tertentu pula. Hukum  

berwujud sebagai suatu kumpulan kaidah, dan di dalam kaidah selalu terkandung 

asas dan nilai tertentu, sehingga hukum yang telah berwujud perundang-undangan 

layak untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Asas hukum ada yang memiliki sifat 

universal, luas, atau umum dan ada yang memiliki sifat partikular, sempit, atau 

khusus. Asas hukum universal dapat diberlakukan terhadap semua bidang hukum, 

sedangkan asas hukum partikular hanya dapat diberlakukan dan dikembangkan di 

dalam bidang-bidang hukum tertentu saja. Oleh karena itu terdapat asas yang 

dapat diketemukan atau diberlakukan terhadap semua bidang hukum, namun 

terdapat pula asas yang secara spesifik hanya diberlakukan terhadap bidang 

hukum tertentu saja. Bahwa asas keseimbangan sebagai asas bersifat universal  di 

dalam hukum, dapat dibuktikan dari adanya perbedaan nuansa manakala asas 

keseimbangan diterapkan pada bidang-bidang hukum yang berbeda. 

Asas keseimbangan pada dasarnya dikonstruksikan sebagai suatu pemikiran 

yang memiliki nilai atau tujuan baik, yang mengarah pada terselenggaranya 

aktivitas secara wajar dan patut, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan keadilan. 

Untuk itu proses pemahaman terhadap asas keseimbangan berkaitan erat dengan 

makna keterpaduan,  keserasian, kesepadanan, persamaan, kesetimbangan dalam 

hak dan kewajiban secara proporsional.  Sedangkan asas kemanfaatan  hukum 

dikonstruksikan bahwa keadilan akan tercipta apabila hukum yang diciptakan 
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dapat memberikan kebahagiaan dan kesenangan terhadap anggota masyarakat, 

terutama mayoritas anggota masyarakat.  

Apabila asas Keseimbangan dikaitkan dengan Asas Kemanfaatan Hukum, 

maka titik temunya adalah pada aspek persamaan, dimana asas kemanfaatan 

hukum di antaranya juga mengedepankan perlakuan sama terhadap semua anggota 

masyarakat. Makna yang muncul dengan dipenuhinya asas keseimbangan akan 

dapat memberikan kebahagian dan kesenangan bagi masyarakat. Dengan 

terciptanya keamananan, kesenangan, dan kebahagiaan di dalam masyarakat, 

beraarti asas keseimbangan menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Norma hukum 

yang dibuat dan ditegakan berdasarkan asas keseimbangan, mengandung makna 

bahwa keberadaan hukum yang bersangkutan telah sesuai dengan nilai 

kemanfaatan di dalam masyarakat. 

Apabila asas Keseimbangan dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum, 

maka titik temunya adalah pada aspek persamaan, dimana asas kepastian hukum 

diantaranya mengedepankan perlakuan sama pemberlakuan perundang-undangan 

atau hukum positif terhadap semua anggota masyarakat. Makna yang muncul 

dengan dipenuhinya asas keseimbangan akan dapat memberikan jaminan 

ketegasan kaidah dan sanksi penegakan hukum terhadap masyarakat. Dengan 

terciptanya norma,  sanksi, dan penegakan hukum yang tegas di dalam 

masyarakat, berarti asas keseimbangan menjadikan adanya kepastian bagi 

masyarakat. Norma hukum yang dibuat dan ditegakan berdasarkan asas 

keseimbangan, mengandung makna bahwa keberadaan hukum yang bersangkutan 

telah sesuai dengan nilai kepastian di dalam masyarakat. 
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Apabila asas Keseimbangan dikaitkan dengan Asas Pengayoman, maka titik 

temunya adalah pada aspek persamaan, dimana asas pengayoman mengedepankan 

perlindungan yang sama terhadap semua anggota masyarakat, baik berkaitan 

dengan perlindungan pasif maupun perlindungan aktif. Makna yang muncul 

dengan dipenuhinya asas keseimbangan akan dapat memberikan perlindungan 

secara pasif maupun aktif bagi masyarakat. Dengan terciptanya perlindungan  di 

dalam masyarakat, beraarti asas keseimbangan dapat mengayomi seluruh lapisan  

masyarakat. Norma hukum yang dibuat dan ditegakan berdasarkan asas 

keseimbangan, mengandung makna bahwa keberadaan hukum yang bersangkutan 

telah sesuai dengan nilai pengayoman di dalam masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




