
PERBANDINGAN EMPAT SISTEM HUKUM BESAR DI DUNIA 

 Common Law 

 

Civil Law Socialist Law Islamic Law 

Nama lain Anglo-American, Anglo-
Saxon, English, judge-made 
law 
 

Continental, Romanic-
Germanic Law 

Social atau 
Communist Law 

Sharia Law, Religious Law 

Sumber hukum Case law (yurisprudensi), 
peraturan perUUan 

Peraturan perUUan Peraturan perUUan Kitab suci, Sunnah, ijtihad, 
yurisprudensi 
 

Peranan ahli hukum Hakim hanya sbg “wasit” 
Pengacara berperan penting 
merepresentasikan kasus 

Hakim mendominasi 
pengadilan 

Hakim mendominasi 
pengadilan 

Pemimpin agama lebih 
penting dari pada lawyer/ 
ahli hukum (hakim, 
pengacara, dsb) 

Kualifikasi hakim Lawyer yg berpengalaman 
(yg lalu ditunjuk atau dipilih 
pemerintah). Jadi bisa 
lawyer yg tidak pernah jadi 
hakim sebelumnya 

Hakim karir (hakim 
professional) 

Birokrat atau anggota 
Partai Sosialis 

Mereka yg memiliki 
keahlian agama atau 
hukum umum 

Indpendensi  

Pengadilan 

Tinggi independensinya Tinggi independensinya, 
terpisah dari lembaga 
legislative dan eksekutif 
 

Independensinya 
dibatasi kebijakan 
partai 

Bervariasi, dari sangat 
dibatasi sampai sangat 
independen 

Sistem juri Disediakan dalam tingkat 
pengadilan pertama 

Tidak selalu disediakan. 
Tapi bisa diadakan oleh 
hakim dalam kasus2 
kriminal yg serius (misal dg 
ancaman hukuman 
seumur hidup) 

Sangat jarang Dibolehkan oleh mahzab 
Maliki, tetapi dilarang oleh 
mahzab2 lainnya. 

Peranan pengadilan Pengadilan memiliki 
kekuatan penyeimbang 
dalam politik negara 
(keputusan2 mereka 
berpengaruh terhadap 

Pengadilan memiliki 
kekuatan sederajat, tapi 
terpisah atau kurang 
berpengaruh terhadap 
lembaga eksekutif dan 

Pengadilan berada di 
bawahnya lembaga 
legislatif 

Sejarahnya, pengadilan 
menciptakan Shari’a, tetapi 
dewasa ini, pengadilan 
agama berada di bawah 
eksekutif 



jalannya pemerintahan) legislatif 
Contoh Australia, UK, India, Irlandia, 

Singapura, Hong Kong, 
USA, Canada, New 
Zealand, Pakistan 

Seluruh negara di Uni 
Eropa (kecuali UK, 
Irlandia, Siprus). Seluruh 
Latin Amerika. Seluruh 
Asia Timur, Turkey, 
beberapa negara Afrika 
Utara 

Uni Sovyet dan 
negara2 komunis 
lainnya 

Saudi Arabia, Afghanistan, 
Iran, UAE, Oman, Sudan. 
Banyak negara-negara 
Islam lainnya mengadopsi 
sebagian hukum Syari’a 
(dicampur dg hukum 
sekuler) 

 

Sumber bacaan: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_law_(legal_system) 

 

Permasalahan yg timbul di Indonesia : 

Indonesia mengikuti sistem Civil Law, akan tetapi UU atau hukum tertulisnya sedikit/tidak berkembang, 

khususnya di bidang keperdataan.  

Akibatnya para hakim harus membuat keputusan berdasarkan UU yang sangat minim jumlahnya atau yang sudah 

kuno (semacam BW atau AB). Akan tetapi, keputusan hakim yang bagus kemudian sering tidak diikuti oleh 

hakim-hakim lainnya karena Indonesia tidak menerapkan azas precedent sebagaimana yg ada di negara-negara 

Common Law. Sehingga, keputusan hakim di Indonesia bisa berbeda-beda satu sama lainnya dan tidak seragam 

untuk kasus yang serupa. 

Seharusnya, jika Indonesia tidak bersedia menerapkan azas precedent, Indonesia harus memiliki UU atau hukum 

tertulis yang komplit dan up to date, seperti di negara-negara Eropa Kontinental (civil law). Sehingga hakim dalam 

membuat keputusannya dapat merujuk pada UU yang lengkap, dan tidak membuat keputusan-keputusan ad hoc 

yang sering berubah-rubah. 


