
NOMODINAMIC

Muchamad Ali Safa’at



NORMA STATIS DAN NORMA DINAMIS

• Norma Statis Validitas pada norma itu
sendiri

• Norma Dinamis Validitas tidak pada isi
norma itu sendiri
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VALIDITAS NORMA

• Validitas norma tidak dapat diukur dengan realitas.
• Validitas norma hukum tidak dapat dipertanyakan atas

dasar isinya tidak sesuai dengan beberapa nilai moral
atau politik.

• Norma hukum valid jika dibuat sesuai dengan aturan
tertentu.

• Validitas norma bersandar pada norma lain yang lebih
tinggi (chain of creation).

• Suatu norma yang validitasnya tidak dapat dilacak dari
norma lain yang lebih tinggi adalah norma dasar.

• Validitas norma tidak dapat diukur dengan realitas.
• Validitas norma hukum tidak dapat dipertanyakan atas

dasar isinya tidak sesuai dengan beberapa nilai moral
atau politik.

• Norma hukum valid jika dibuat sesuai dengan aturan
tertentu.

• Validitas norma bersandar pada norma lain yang lebih
tinggi (chain of creation).

• Suatu norma yang validitasnya tidak dapat dilacak dari
norma lain yang lebih tinggi adalah norma dasar.



PEMBENTUKAN NORMA

• NORMA UMUM
– Legislasi
– Kebiasaan

• NORMA INDIVIDUAL
– Tindakan judisial/administratif
– Transaksi/Perikatan
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NORMA DASAR

• Norma Dasar
• Konstitusi Pertama
• Konstitusi …
• Konstitusi saat ini
• Norma umum
• Norma Individual
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NORMA DASAR

• Tidak dibuat dalam prosedur hukum oleh
organ pembuat hukum.

• Valid tidak karena dibuat dengan cara
tindakan hukum, tetapi valid karena
dipresuposisikan valid,

• Dipresuposisikan valid karena tanpa
presuposisi ini tidak ada tindakan manusia
dapat ditafsirkan sebagai hukum, khusus nya
norma pembuathukum.
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HIRARKI NORMA DALAM TATA HUKUM

• Norma tetap valid sepanjang belum
dinyatakan invalid dengan cara yang
ditentukan oleh tata hukum itu sendiri.
(Prinsip legitimasi).

• Prinsip legitimasi ini tidak berlaku pada kasus
revolusi atau juga disebut dengan coup d’Etat.

• resepsi (reception): tata aturan yang baru
menerima, atau mengadopsi, norma dari tata
aturan lama.
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TATA HUKUM
• Setiap norma hukum selalu berada dalam tata

hukum tertentu.
• Tata hukum berlandaskan pada norma dasar

tertentu.
• Norma hukum kehilangan validitasnya ketika

keseluruhan tata hukum norma tersebut
kehilangan ke berlakuannya.

• Desuetudo adalah efek hukum negatif dari
kebiasaan. Norma mungkin ditiadakan (annulled)
oleh kebiasaan, yaitu kebiasaan yang bertentang
an dengan norma.
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