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PERBANDINGAN SEJARAH 

PERKEMBANGAN

SISTEM HK COMMON LAW &

SISTEM HK ROMAWI GERMANIA
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Sejarah & Perkembangan Hk Inggris

• Terbagi dalam tiga kelompok hukum:

– Common Law

– Equity Law

– Statute Law
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Common Law

• Adalah:

• Part of the law of England formulated, 

developed, and administrated by the old 

Common Law courts, based originally on the 

common customs of the country and 

unwritten.
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• Jadi, ciri-ciri Common Law dlm Sistem Hk Inggris:

– Developed by courts/judges

– Case law

– Cases decided based on principles of law shaped and 

developed in preceding cases (azas Preseden/stare 

decisis)

– Very rigid. Kasus2 yg tdk sesuai dg Precedents dan 

tidak memenuhi syarat2 teknis English courts sering 

tidak diterima.

– Sbg upaya mempertahankan judiciary independency

dari Raja.
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Equity Law

• Rakyat Inggris yg merasa tidak memperoleh
keadilan karena terlalu rigidnya Statute Law dan
asas Preseden dalam Common Law maka
berusaha mencari keadilan di hadapan Royal 
Court yg disebut sbg Chancery.

• Chancery dipimpin oleh Chancellor (penasehat
Raja) yg memutus kasus2 di hadapannya
berdasarkan pertimbangan atau kebijakannya
sendiri, TIDAK TERPENGARUH pada Common 
Law.
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• Keputusan2 Chancery menjadi dasar 

berkembangnya Equity Law.

• Kasus2 yg diputus dg Equity Law pada 

umumnya terkait dg kasus2 dimana 

penggugatnya merasa bahwa ganti rugi uang 

yang diterimanya tidak layak, karena terlalu 

kakunya Common Law atau Statute Law di 

Inggris.
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• Pada akhir abad 17, keputusan2 Chancery mulai 

tertata dan konsisten (seperti dalam azas 

Precedent) sehingga menimbulkan kelompok 

hukum baru yang disebut Equity Law yg 

dikompilasikan secara berkala.  
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Statute Law

• Adalah hukum tertulis Inggris yg dibuat oleh 

Parlemen.

• Parlemen dpt menyimpang dari Common Law

atau Case Law.

• Tetapi juga dapat mengkodifikasikan hukum 

Common Law atau Case Law yg sudah 

“established”.
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Hukum Acara Perdata

dlm Sistem Hk Inggris

• Dlm sejarahnya terdapat pemisahan 

pengadilan antara pengadilan yg 

menggunakan Common Law atau Statute Law

dengan pengadilan yg menggunakan Equity 

Law.

• Sekarang ini, pengadilan tidak lagi dipisahkan.
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• Yg masih menjadi perbedaan dlm kasus 

Common Law dan Equity Law adalah 

penggunaan JURI dalam proses beracara 

perdata.

• Bilamana penggugat menggugat ganti rugi 

uang melebihi ketentuan yg ditetapkan dlm 

Statute Law (kasus Equity) berarti, sengketa 

harus diputuskan oleh Juri.
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• Dalam Equity Law juga dikenalkan upaya hukum 

bernama INJUNCTION (putusan sementara).

• Dg Injunction, hakim memerintahkan pihak 

tergugat utk tidak melakukan sesuatu atau 

melakukan sesuatu SELAMA/SEMENTARA proses 

pengadilan sedang berjalan.

• Injunction berbeda dari uitvoerbaar bij voorraad

( putusan serta merta atau putusan tetap 

meskipun kasusnya masih dlm proses banding/ 

kasasi)� Dikenal dlm sistem Civil Law
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• Contoh Injunction yg sekarang dikenal yg berasal 

dari sistem hukum Inggris adalah yg diterapkan 

dalam sengketa kepemilikan HaKI.

• Pemilik sah suatu HaKI, misal Hak Cipta, dpt 

memohon pengadilan utk menerbitkan 

Injunction Order bagi tergugat yg diduga 

membajak karya ciptanya supaya tergugat tsb 

utk sementara tidak memproduksi, 

mengedarkan, barang yg diduga bajakan,selama/ 

sementara proses persidangan berlangsung 

sampai kasusnya diputus pengadilan.
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Sejarah & Perkembangan Hk 

Romawi Germania
• Berlaku di Eropa Kontinental.

• Menggantikan hukum asli/kebiasaan negara-

negara di Eropa Kontinental

• Dipengaruhi oleh natural law

– Baca lagi slides kuliah sebelum ini yg menjelaskan ttg 

Natural Law.
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Natural Law

• Natural law “menantang” konsep “hak Raja yg 

absolut sbg wakil Tuhan”.

• Natural law memunculkan konsep “kontrak 

sosial”, “hukum positif” dan “pemerintahan 

dalam bentuk Republik”

• Natural law menghasilkan NATURAL RIGHTS yg 

tidak dapat dihapuskan oleh pemerintah.
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Natural Rights

• Life

• Liberty/Freedom

• Property
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PERBANDINGAN

• Konsep Natural Law yg tumbuh dlm sistem Eropa 

Kontinental (Romawi Germania) menyebabkan 

perbedaan dg sistem Hukum Inggris:

– Negara-negara di Eropa Kontinental beralih pada 

bentuk pemerintahan Republik

– Negara Inggris masih bertahan pada bentuk 

pemerintahan monarki (walau tidak absolut)
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PERBANDINGAN

• Konsep Natural Law yg memberikan Natural 

Rights, mengakibatkan sangat dihargainya 

hukum HAK MILIK KEBENDAAN INDIVIDUAL di 

Eropa.

• Property atau hak milik adalah bagian dari 

Freedom.

• Budak yg tdk memiliki property right juga tdk 

memiliki freedom.
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• Konsep Natural Law dan Natural Rights ini tidak 

dikenal dalam sistem hukum Negara Sosialis 

Komunis.

• PERTANYAAN:

�Bagaimana Hk Adat dan Hk Islam memandang 

konsep Natural Law dan Natural Rights ini?

�Apakah sistem Hk Adat dan sistem Hk Islam juga 

memiliki konsep yg sama tsb?
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Sejarah & Perkembangan Hk

Romawi Germania (lanjutan)

• Hk Romawi Germania berkembang di Eropa 

karena dukungan universitas/lembaga 

pendidikan tinggi di Eropa.

• Menekankan filosofi hukum yg abstrak, yg 

hanya bisa dikonsepkan oleh orang yg 

berpendidikan sangat tinggi
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• Misal: 

– Konsep badan hukum

– Konsep benda bergerak dan benda tidak bergerak

– Konsep benda berwujud dan benda tidak berwujud

– Konsep konsensualisme

– Konsep badan hukum (rechtspersoon) sbg subyek hk

– Konsep kecakapan

– dsb
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• Hal ini yg membedakan sistem Hk Romawi 

Germania dg sistem hukum lain di dunia, 

seperti: Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum 

Cina, Hukum India, dsb.

• Baik dalam bidang hk benda, hk perjanjian, hk 

orang, tampak sekali ada perbedaan 

pengaturan antara Sistem Hk Romawi Germania 

dg sistem hukum Adat, hk Islam, dsb.
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