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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. 1. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah 

a.  Pengertian Pajak Daerah 

 Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memkasa 

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.14 

b. Jenis-jenis Pajak Daerah 

 Lapangan pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum 

dipungut oleh Negara (pusat). Misalnya pajak atas penghasilan tidak boleh 

dipungut lagi oleh daerah. Selain itu terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah 

lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang 

lebih tinggi tingkatannya. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 

1997 (UU PDRD) pajak-pajak yang dapat dipungut oleh daerah tingkat I antara lain 

:15 

1. Pajak atas izin menangkap ikan di perairan umum dalam wilayah 

tersebut. 

2. Pajak sekolah yang semata-mata diperuntukan membiayai pembangunan 

rumah sekolah, yang menjadi beban pemerintah daerah. 

                                                 
       14 Mardiasmo, 2011, Perpajakan Edisi Revisi, Jakarta, andi yogyakarta, Hlm. 12 

       15 Darwin, Op.cit, Hlm. 100 
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3. Opsen atas pokok pajak kekayaan (Ordonasi Pajak Kekayaan 1932).16 

4. Opsen atas pajak penjualan bensin (pasal 13 UU No.11/1957). 

Sedangkan pajak-pajak yang dapat dipungut oleh daerah tingkat II antara 

lain 

1. Pajak atas pertunjukkan dan keramaian umum. 

2. Pajak atas reklame sepanjang tidak dimuat dalam majalah atau warta 

harian. 

3. Pajak anjing. 

4. Pajak atas penjualan atau pembikinan petasan dan kembang api. 

5. Pajak atas penjualan minuman yang mengandung alcohol. 

6. Pajak atas kendaraan bermotor. 

7. Pajak atas izin mengadakan perjudian. 

8. Pajak atas tanda kemewahan mengenai luas dan hiasan pekuburan. 

9. Pajak karena berdiam disuatu daerah lebih dari 120 hari dalam satu tahun 

pajak kecuali untuk perawatan sakit, menjalankan tugas Negara. 

10. Pajak atas berupa bangunan serta halamannya yang terbatas dengan jalan 

umum di darat atau di air atau yang terletak disekitarnya dan juga atas 

milik berupa tanah kosong yang berbatasan atau yang mempunyai jalan 

keluar pada jalan-jalan tersebut. Pajak atas milik berupa bangunan serta 

turutannya atau tanah kosong yang terletak dalam bagian tertentu dari 

daerah. 

                                                 
       16 Ibid, Hlm 101 
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11. Pajak atas milik berupa bangunan serta halamannya yang berbatasan 

dengan jalan umum di darat atau di air atau dengan lapangan atau pajak 

atas tanah yang menurut rencana bangunan daerah yang telah disahkan, 

akan dipergunakan sebagai tanah bangunan dan terletak dalam 

lingkungan yang ditentukan oleh DPRD. 

12. Pajak sekolah yang semata-mata diperuntukkan membiayai 

pembangunan rumah sekolah rendah untuk pelajaran umum dan 

pembelian perlengkapan pertama. 

13. Opsen atas pokok pajak daerah tingkat atasan sepanjang pemungutan 

Opsen itu diberikan dalam peraturan pajak tingkat itu.17 

Diantara pajak-pajak daerah tersebut, untuk daerah tingkat I pajak daerah 

yang memegang peranan penting adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama 

kendaraan bermotor dan lain-lain pajak daerah. Sedangkan bagi daearah tingkat II, 

pajak daerah yang terpenting adalah pajak pembangunan I, pajak tontonan, pajak 

reklame, pajak penerangan, dan lain-lain pajak daerah tingkat II. 

Dalam rangka pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah, terutama 

dibidang keuangan, kepada daerah telah diserahkan beberapa macam pajak yang 

sebelumnya adalah merupakan pajak Negara. Perincian pajak-pajak yang telah 

diserahkan itu adalah : 

1. Pajak Rumah Tangga. 

2. Pajak kendaraan bermotor. 

3. Pajak Verponding. 

                                                 
       17 Ibid, Hlm 102 
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4. Pajak Jalan. 

5. Pajak Kopra. 

6. Pajak Potong. 

7. Pajak Pembangunan I. 

8. Pajak Verponding Indonesia. 

9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

10. Pajak Bangsa Asing. 

11. Pajak Radio. 

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang 

Nomor 34 Tahun 2000, maka pembagian pajak daerah menjadi sebagai berikut :18 

1. Pajak-pajak Provinsi yang terdiri dari : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di 

Atas Air. 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Bea 

Balik Nama Kendaraan di Atas Air. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). 

d. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

2. Pajak-pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari : 

a. Pajak Hotel 

b. Restoran 

c. Pajak Hiburan 

                                                 
       18 Ibid, Hlm 104 
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d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

g. Pajak Parkir 

Pada tahun 2009, diundangkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut Undang-undang No.18 Tahun 

1997 dan Undang-undang No.34 Tahun 2000. Jenis-jenis pajak Provinsi menurut 

Undang-undang yang baru ini ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak yaitu, Pajak 

Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Walaupun demikian, 

daerah Provinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang 

telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang 

memadai. Khusus daerah yang setingkat Provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah 

Kabupaten/Kota, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat 

dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk  daerah Provinsi dan pajak untuk 

daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota ditetapkan 

sebanyak 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan. Walaupun demikian, daerah Kabupaten/Kota dapat tidak memungut 

salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan apabila potensi pajak di 

daerah Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai.19 

                                                 
       19 Ibid, Hlm 105 
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c. Pembayaran Pajak Daerah  

 Pembayaran pajak merupakan suatu tindakan dari wajib pajak untuk 

melunasi hutang pajaknya. Pembayaran pajak daerah dapat dilakukan oleh wajib 

pajak daerah segera setelah memperoleh surat pemberitahuan pajak daerah dengan 

mengacu kepada self assessment system. Sedangkan penagihan pajak daerah adalah 

suatu tindakan yang dilakukan oleh fiskus untuk menagih pajak daerah yang belum 

dibayar oleh wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran. Wajib pajak juga diberi 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak yang diterima 

dari Kepala Daerah serta mereka dapat mengajukan banding apabila pemohona 

keberatannya ditolak.20 

 Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak daerah yang 

terutang adalah paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak, kecuali PBB 

perdesaan dan perkotaan. Jatuh tempo pembayaran PBB peerdesaan dan perkotaan 

adalah dalam jangka waktu 6 bulan sejak wajib pajak/subjek pajak menerima SPPT 

PBB. Tanggal jatuh tempo ini ditentukan oleh Kepala Daerah. Apabila Wajib Pajak 

melakukan pembayaran pajak setelah lewat jatuh tempo, maka akan dikenakan 

sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dikenakan sanksi 

adminstratif berupa bunga 2% sebulan. 

 Surat-surat ketetapan maupun surat-surat keputusan tentang pajak daerah 

yang diterbitkan oleh Kepala Daerah seperti Surat Ketetapan Pajak Daearah, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, 

Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

                                                 
       20 Ibid, Hlm 157 
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Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 

dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak 

tanggal diterbitkan. Apabila pajak terutang berdasarkan surat-surat ketetapan 

maupun surat-surat keputusan tersebut di atas tidak dibayar atau kurang dibayar 

oleh Wajib Pajak pada waktunya maka dapat ditagih dengan Surat Paksa. Dalam 

Surat Paksa dasar hukum pelaksanaannya didasarkan kepada peraturan perundang-

undangan perpajakan di bidang penagihan pajak. 

 Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan 

yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 

menggusur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% 

sebulan. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan 

penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.21 

 d. Insitusi Yang Berwenang Untuk Memungut Pajak Daerah 

 Pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah 

(Dispenda). Karena adanya pajak daerah tingkat I dan tingkat II, maka dispenda 

juga meliputi dispenda tingkat I dan dispenda tingkat II22. Dinas Pendapatan Daerah 

mempunyai fungsi :23 

1. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek , 

menengah dan panjang. 

                                                 
       21 Ibid, Hlm 158 

       22 http://www.muhammadsyaroni.blogspot.co.id/jenis-jenis-pajak-dan-instasi-yang di akses 

pada tanggal 28 agustus 2016. Pukul 16.00 WIB    

       23 https://www.dispenda.palangkaraya.go.id di akses pada tanggal 28 agustus 2016. Pukul 16.20 

WIB 
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2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi 

urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian. 

3. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan 

4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang 

pendapatan dan penetapan, bidang penagihan dan bidang retribusi 

dan pendapatan lain-lain. 

5. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada 

masyarakat dalam lingkup tugasnya. 

6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup 

tugasnya. 

7. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap 

penyelenggaraan kegiatan dinas. 

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya.  

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Reklame 

a. Pengertian Pajak Reklame dan Reklame 

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah 

benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk  dan corak ragamnya dirancang 

untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau 

untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau orang, yang ditempatkan 

atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oeh umum kecuali yang 

dilakukan oleh pemerintah .24 

                                                 
       24 Darwin, Op.cit, Hlm 123 
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b. Subjek dan Objek pajak reklame 

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 

atau memesan reklame, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau 

badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan 

langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk 

kepentingan sendiri, maka wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan 

tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, 

misalnya perusahaan jasa periklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib 

pajak reklme.25 

Objek pajak reklame adalah Objek pajak reklame adalah semua 

penyelanggaraan reklame antara lain, reklame papan, billboard, videotron, 

megatron, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame 

berjalan (termasuk pada kendaraan), reklame udara, reklame apung, reklame 

suara, reklame film/slide, reklame peragaan. Tidak termasuk Objek Pajak 

Reklame adalah: 

a. Reklame yang melalui internet, televisi, radio, warta harian/ 

mingguan/bulanan dan sejenisnya. 

b. Label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, 

yang berfungsi untuk membedakan dari produk jenis lainnya. 

c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 

bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan 

ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut. 

                                                 
       25 Ibid, Hlm 124 
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d. Reklame yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah. 

e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang diatur dengan Peraturan 

Daerah26 

d. Dasar Pengenaan Pajak Reklame 

Dasar pengenaan dari pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal 

reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan 

berdasarkan nilai kontrak reklam. Apabila nilai kontrak reklame tidak diketahui 

dan/atau dianggap tidak wajar, maka nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan 

factor-faktor : jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu jangka waktu 

penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Demikian juga apabila 

reklame diselenggarakan sendiri, maka nilai sewa reklame ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah dan hasil perhitungan ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Daerah.   

Tarif pajak reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan ketetapan 

paling tinggi 25%. Besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak 

reklame adalah dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan. 

Sebagai contoh, sebuah perusahaan rokok “Monggo Ngudut” yang 

memproduksi rokok tertentu memasang beberapan papan reklame dengan berbagai 

variasi di tempat-tempat strategis. Berdasarkan Peraturan Daerah setempat Nilai 

sewa dari reklame yang dipasangnya adalah sebesar Rp. 2.500.000,000. Apabila 

tarif adalah sebesar 20% maka besarnya pajak reklame yang harus dibayar oleh 

                                                 
26 Ibid 
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perusahaan rokok tersebut adalah sebesar 20% x Rp. 2.500.000,000 = Rp. 

500.000.000.27 

C. Teori Efektivitas Hukum 

A. Pengertian Teori Efektivitas Hukum 

 Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu 

effectiveness of the legal theory, bahasa Belanda disebut dengan effectiviteit van de 

juridische theorie, bahas Jermannya, yaitu wirksamkeit der rechtlichen theorie.28 

Dikutip dalam buku yang ditulis oleh Salim dan Erlies yang juga menyalin dari 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yakni menyebutkan ada tiga suku kata 

yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektivitas, dan hukum.  

 Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan 

dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya 

(akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) manjur atau mujarab, (3) dapat membawa 

hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), (4) mulai berlaku (tentang undang-

undang, peraturan). Keefektifan artinya (1) keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2) 

kemanjuran, kemujaraban, (3) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (4) hal mulainya 

berlakunya (undang-undang, peraturan). 

 Berikut merupakan pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian 

efektivitas hukum dan teori efektivitas hukum:29 

a. Menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan Erlies 

Septiana Nurbani menyajikan definisi tentang efektivitas hukum adalah: 

                                                 
       27 Ibid, Hlm 125 

       28 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op.cit, Hlm 301 

       29 Ibid, Hlm 302 
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“Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk 

mrnghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan 

apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi 

atau tidak terpenuhi”. 

 Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan 

sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan 

hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan 

bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum 

benar-benar dilaksanakan atau tidak. 

b. Menurut Anthony Allot sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan Erlies 

Septiana Nurbani mengemukakan tentang efektivitas hukum. Ia 

mengemukakan bahwa: 

 “Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya 

dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diiginkan dapat 

menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat 

membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika sesuatu kegagalan, 

maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi 

keharusan untuk melaksanakan atau menerpakan hukum dalam suasana 

baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya”. 

 Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada 

perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang 

dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 
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c. Dengan melakukan sistesis terhadap kedua pandangan di atas, maka Salim 

HS dan Erlies Septiana Nurbani juga mengemukakan konsep tentang teori  

efektivitas hukum sebagai berikut: 

 “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, 

dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan 

hukum.” Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi: 

1. keberhasilan dalam pelaksanaan hukum; 

2. kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan 

3. faktor-faktor yang memengaruhinya.30 

d. menurut Bronislaw Malinowski sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan 

Erlies Septiana Nurbani menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial 

atau hukum. Ia menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis 

tiga masalah berikut ini, yang meliputi: 

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara 

lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, 

yaitu hukum; untuk melaksanakannya, hukum didukung oleh suatu 

sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan, dan sebagainya) 

yang diorganisasi oleh suatu negara; 

2. dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-

kadang tidak ada; dan 

3. dengan demikian, apakah dalam masyarakat primitif tidak ada 

hukum? 

                                                 
       30 Ibid, Hlm 303 
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e. Menurut Lawrence M Friedman sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan 

Erlies Septiana Nurbani mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan 

dalam penegakan hukum. Ketiga unsur itu meliputi struktur, substansi, dan 

budaya hukum. Struktur sistem hukum terdiri dari: 

1. unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu 

jenis kasus yang mereka periksa dan bagaimana serta mengapa); 

2. cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya; dan 

3. bagaimana badan legislatif ditata, berapa banyak orang yang duduk 

di Komisi Dagang Federal. Apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan, prosedur yang harus diikuti.31 

f.  Pandangan lain tentang efektivitas hukum maka Clearence J. Dias, Howard, 

dan Mummer sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana 

Nurbani yang mengemukakan lima syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem 

hukum. Kelima syarat itu meliputi: 

1. mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu 

ditangkap; 

2. uas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui 

isi aturan-aturan yang bersangkutan; 

3. efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum 

yang dicapai dengan bantuan: 

                                                 
       31 Ibid, Hlm 304-305 
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a. aparat administrasi yang menyadari kewajibannya 

untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi 

yang demikian; 

b. para warga masyarakat yang merasa terlibat dan 

merasa harus berpatisipasi di dalam proses 

mobilisasi hukum; 

    4. adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya 

harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga 

masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif 

menyelesaikan sengketa; dan 

    5. adanya anggapan dan pengakuam yang merata di kalangan 

warga msyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata 

hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.32 

g. Pendapat yang lain tentang efektivitas hukum maka Howard dan Mummers 

sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. Kedua ahli 

itu mengemukakan delapan syarat agar hukum dapat berlaku secara efektif. 

Kedelapan syarat itu, disajika seperti berikut ini: 

1. Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah 

yang mematoki harus dirumuskan dengan jelas dan dapat 

dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan yang 

jelas seperti itu, orang sulit untuk mrngrtahui apa sesungguhnya 

diharuskan, sehingga undang-undang tidak akan efektif. 

                                                 
       32 Ibid, Hlm 308 
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2. Undang-undang itu, di mana mungkin, seyogianya bersifat 

melarang, dan bukannya bersifat mengharuskan. Dapat 

dikatakan bahwa hukum prohibitur itu pada umumnya lebih 

mudah dilaksanakan ketimbang hukum mandatur. 

3. Sanksi yang diancamkan dalam undang-undang itu haruslah 

berpadanan dengan sifat undang-undang yang dilanggar. Suatu 

sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin 

saja akan dianggap tidak tepat untuk tujuan lain. 

4. Berat sanksi yang diancamkan kepada pelanggar tidaklah boleh 

terlalu berat. Sanksi yang terlalu berat dan tak sebanding dengan 

macam pelanggarannya akan menimbulkan keengganan dalam 

ahti para penegak hukum (khusus ya para juri) untuk 

menerapkan para sanksi itu secara konsekuen terhadap orang-

orang golongan tertentu. 

5. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-

perbuatan yang dikaidahi dalam undang-undang harus ada. 

Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang 

sulit untuk dideteksi, tentulah tidak mungkin efektif. Itulah 

sebabnya hukum berkehendak mengontrol kepercayaan-

kepercayaan atau keyakinan-keyakinan orang yang tidak 

mungkin akan efektif. 

6. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh 

lebih efektif ketimbang hukum yang tidak selaras dengan 
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kaidah-kaidah moral, atau yang netral. Seringkali kita 

menjumpai hukum yang demikian efektifnya, sehingga seolah-

olah kehadirannya tidak diperlukan lagi, karena perbuatan-

perbuatan yang tak dikehendaki itu juga sudah dicegah oleh daya 

kekuatan moral dan norma sosial. Akan tetapi, ada juga hukum 

yang mencoba melarang perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun 

kaidah-kaidah moral tak berbicara apa-apa tentang perbuatan 

itu, misalnya larangan menunggak pajak. Hukum seperti itu jelas 

kalah efektif jika dibandingkan dengan hukum yang 

mengandung paham dan pandangan moral di dalamnya. 

7. Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, mereka yang bekerja 

sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas 

dengan baik.ereka harus mengumumkan undang-undang secara 

luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan 

konsisten, serta sedapat mungkin senapas atau senada dengan 

bunyi penafsiran yang mungkin juga dicoba dilakukan oleh 

warga masyarakat yang terkena. Aparat-aparat penegak hukum 

harus juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk menyidik 

dan menuntut pelanggar-pelanggar. 

8. Akhirnya, agar suatu undang-undang dapat efektif, suatu standar 

hidup sosio-ekonomi yang minimal harus ada di dalam 

masyarakat. Pula, di dalam masyarakat ini, ketertiban umum 

sedikit atau banyak harus mudah terjaga. 
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 Dari delapan syarat itu, maka dapat dipilah menjadi tiga syarat supaya 

aturan hukum dikatakan efektif. Ketiga syarat itu meliputi: 

1. undang-undangnya; 

2. adanya pelaksana hukum; dan 

3. kondisi sosio-ekonomi masyarakat. 

Undang-undang yang dibuat dan ditetapkan harus: 

1. dirancang dengan baik; 

2. substansinya, meliputi: 

a. bersifat melarang; 

b. mengandung sanksinya. Sanksinya tidak terlalu berat; 

c. mengandung moralitas. 

 Pelaksana hukum adalah aparat yang melaksanakan hukum itu sendiri, 

seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pengadilan. Pelaksana hukum ini harus 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Efektivitas hukum harus dilihat pada kondisi 

sosio-ekonomi masyarakat. Semakin baik soiso-ekonomi masyarakat, maka 

semakin efektif undang-undnag tersebut, hal ini disebabkan masyarakat yang 

bersangkutan tidak ada yang akan melakukan pelanggaran hukum. Semakin rendah 

ekonomi masyarakat, maka semakin banyak terjadi pelanggaran hukum. Hal ini 

dapat dilihat dalam masyarakat, yang ekonominya rendah, maka akan tingkat 

pencurian menjadi meningkat jumlahnya.33 

 

 

                                                 
33 Ibid, Hlm 309-310 
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B. Faktor-faktor Tentang Efektivitas Hukum 

Salah satu Guru Besar Ilmu Hukum UNHAS Achmad Ali menyebutkan 

dalam bukunya yang berjudul  “Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan” 

bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-

tama harus dapat mengukur. ‘sejauh mana ukuran hukum tersebut ditaati atau tidak 

ditaati’. Tentu saja jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang 

menjadi sasaran ketaatannya, akan mengatakan bahwa aturan hukum yang 

bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan 

yang ditaati itu efektif, tetapi tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat 

efektivitasnya.  

 Achmad Ali juga beranggapan bahwa seseorang menaati atau tidak suatu 

aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Kepentingan itu ada bermacam-

macam, diantaranya yang bersifat compliance, identification, internalization, dan 

masih banyak jenis kepentingan lain. Jika ketaatan sebagian besar warga 

masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat 

compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, 

karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya 

berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yaitu ketaatan karena aturan 

hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka 

derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.34 

                                                 
       34 Achmad ali. 2009, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan 

(JudicialPrudence)”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm 375 
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 Jika mengkaji faktor-faktor apa yang memengaruhi ketaatan terhadap 

hukum secara umum, maka C. G. Howard & R. S Mumners sebagaimana dikutip 

oleh Achmad Ali, antara lain : 

a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-

orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, 

jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka 

pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan 

hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut. 

b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami 

oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi 

aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus 

ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya 

tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan 

menerapkannya. 

c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak 

boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang 

ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan 

hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga 

masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan 

hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan 

secara optimal.35 

                                                 
       35 Ibid, Hlm 376 
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d. Jika hukum yang dimkasud adalah perundnag-undnagan, maka seyogianya 

aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab 

hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan 

ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur). 

e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan 

sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita 

katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan 

lain. 

f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus 

proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, 

sanksi denda yang diancamkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Raya yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika 

dibandingkan penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda juta rupiah untuk 

pengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman 

atau pemadam kebakaran , terlalu berat untuk mampu dilaksanakan oleh 

mereka. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, 

tentunya akan berakibat, warga masyarakat tidak akan segan untuk 

melakukan kejahatan tersebut. 

g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi 

pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang 

memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, 

memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya 

memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, 
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penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum 

yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib 

atau mistik, adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakkan 

melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi bagi perbuatan yang sering 

dikenal sebagai ‘sihir’ atau ‘tenung’, adalah mustahil untuk efektif dan 

dibuktikan. 

h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif 

akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan 

nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target 

diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah 

aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang 

juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, 

norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan 

hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak 

efektif.36 

i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 

tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum 

untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap 

pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakkan hukumnya yang 

mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, 

interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus 

konkret. 

                                                 
       36 Ibid, Hlm 377 
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j.  Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan 

adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam 

masyarakat. Dan sebelumnya ketertiban umum sedikit atau banyak, harus 

telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara 

optimal, jika masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang dahsyat. 

Sebaliknya, jika yang ingin kita kaji adalah efektivitas aturan hukum 

tertentu, maka akan tampak perbedaan, factor-faktor yang memengaruhi 

efektivitas dari setiap aturan hukum yang berbeda tersebut. Akan berada factor 

yang memengaruhi larangan dan ancaman pidana untuk melakukan 

pembunuhan, dibandingkan factor yang memengaruhi efektivitas aturan hukum 

yang mengatur tentang usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yang 

sah.  

Jika yang akan kita kaji adalah efektifitas perundang-undangan, maka kita 

dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak 

tergantung pada beberapa faktor, antara lain : 

a. Pengetahuan tentang subtansi (isi) perundang-undangan. 

b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.37 

c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di 

dalam masyarakatnya. 

d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak 

boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan 

(sesaat), yang diistilahkan Gunnar Myrdall sebagai sweep 

                                                 
        37 Ibid, Hlm 378 
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legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk 

dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. 

Oleh karena itu, menurut pandangan Achmad ali, pada umumnya, 

faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan 

adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi 

dari penegak hukum, baik di dalam menjelaksan tugas yang dibebankan 

terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan 

tersebut.  

Yang jelas bahwa seseorang menaati ketentuan perundang-

undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (interest) oleh 

perundang-undangan tersebut. 

Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif : 

a. Perspektif organisatoris, yang memandang perundang–undangan    

 sebagai “institusi” yang ditinjau dari ciri-cirinya. 

b. Perpspektif individu, atau ketaatan, yang lebih banyak berfokus 

 pada segi individu atau pribadi, di mana pergaulan hidupnya diatur 

 oleh perundang-undangan.38 

a. Perspektif Organisir 

 Pada perspektif organisatoris, tidak terlalu memerhatikan pribadi-

pribadi, yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau perundang-

undangan. Beberapa isu yang dapat ditemukan disekitar perspektif 

organisatoris ini, antara lain adalah : 

                                                 
       38 Ibid, Hlm 379 
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1. Kapan timbulnya kebutuhan mendesak untuk menyusun suatu 

perundang-undangan tertentu ? 

2. Kapan timbulnya momen dibutuhkannya perubahan-perubahan 

terhadap perundang-undangan yang ada ? 

3. Dalam bidang-bidang kehidupan manakah, perundang-undangan 

tersebut dibutuhkan, dan mengapa ada kebutuhan tersebut ? 

4. Pihak-pihak manakah yang mempunyai inisiatif untuk menyusun 

atau membentuk perundang-undangan tersebut ? 

5. Golongan-golongan manakah yang merupakan pressure-groups 

dalam masyarakat ? 

6. Seberapa besarkah saham institusi-institusi pemerintah dalam 

penyusunan perundang-undangan ?39 

b. Perspektif Individu 

Perspektif individu lebih dikenal sebagai ketaatan (obedience). 

Perspektif individu ini lebih berfokus pada masyarakat sebagai kumpulan 

pribadi-pribadi. Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati 

atau tidak menaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola perilaku warga 

masyarakat yang banyak  memengaruhi efektivitas perundang-undangan. 

Adapun isu-isu yang dapat timbul dalam hubungan tersebut, antara 

lain adalah : 

1. Dapatkah perundang-undangan memengaruhi pola-pola perilaku 

warga masyarakat ? 

                                                 
       39 Ibid, Hlm 380 
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2. Sejauh manakah perilaku warga masyarakat dapat diubah oleh 

perundang-undangan ? 

3. Sejauh manakah terjadi perubahan perilaku yang positif atau negatif 

sifatnya ? 

4. Dapatkah perundang-undangan mengubah pola-pola interaksi 

sosial? 

5. Sejauh manakah perubahan-perubahan pola-pola interaksi social 

terjadi (misalnya tentang hubungan antar suku bangsa atau antar 

umat beragama di Indonesia ?.40 

Dari isu-isu tersebut, kita dapat melihat kaitannya dengan faktor-

faktor individual, baik yang bersifat objektif maupun subjektif. 

a. Faktor-faktor individual yang objektif : usia, gender, pendidikan, 

profesi dan pekerjaan, latar belakang, social, dan domisili. 

b. Faktor-faktor individual yang subjektif : penyesuaian social, 

perasaan tidak tentram, pola-pola pikir rasional atau dogmatis, dan 

lain-lain. 

Demikianlah beberapa isu yang dapat dikemukakan tentang 

hubungan efektivitas perundang-undangan dengan masyarakatnya. 

Suatu perundang-undangan jika dihubungkan dengan fenomena-

fenomena yang timbul dalam masyarakat, dapat dipandang dari duan 

prinsip, yaitu : 

                                                 
       40 Ibid 
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a. Prinsip pasif-dinamis. Dalam hal ini, yang pasif adalah 

penetapannya, sedang yang dinamis adalah masyarakatnya. Jadi 

yang dimaksud dengan prinsip pasif-dinamis adalah bahwa, hukum 

atau perundang-undangan berbunyi demikian karena masyarakat 

bertindak demikian. Oleh karena itu, dalam prinsip pasif dinamis 

ini, fenomena-fenomena masyarakat lebih dahulu timbul, barulah 

perundang-undangan dibuat, untuk mengakomodasinya yaitu 

untuk mengatasi situasi yang timbul di dalam masyarakat tersebut. 

b. Prinsip actief-oorzakelijk. Prinsip ini adalah masyarakat bertindak 

demikian, karena hukumnya atau perundang-undanganya berbunyi 

demikian. Oleh karena itu, dalam prinsip ini, perundang-undangan 

terlebih dahulu ada, barulah muncul fenomena-fenomena dalam 

masyarakat sebagai akibat atau reaksi dari adanya perundang-

undangan tersebut. Reaksi mungkin bersifat ketaatan, tetapi juga 

dapat berwujub ketidaktaatan. 

Jika menghubungkan kedua prinsip tersebut di atas, dengan konsep 

Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali yang memandang 

hukum sebagai norma atau aturan, maka dapat memandangnya dari dua 

sudut, yaitu : 

a. Pandangan norma atau aturan, yaitu fenomena-fenomena 

masyarakat apa yang dapat memengaruhi perkembangan norma 

hukum atau aturan hukum itu. Jadi menyelidiki pengaruh 

masyarakat terhadap norma hukum atau aturan hukum, yaitu dengan 



 43 

terbentuknya norma hukum atau aturan hukum itu. Penyelidikan 

terhadap pengaruh fenomena masyarakat terhadap hukum, biasanya 

disebut sebagai passieve-casualiteit.  

b. Kalau norma hukum atau aturan hukum telah terbentuk, 

bagaimanakah pengaruhnya terhadap masyarakat ? Penyelidikan 

pengaruh hukum terhadap fenomena-fenomena masyrakat, disebut 

‘actief casualitief’.41 

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Salim HS 

dan Erlies Septiana Nurbani mengemukakan ada lima faktor yang harus 

diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 

kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, 

dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor itu, 

meliputi : 

1. Faktor hukum atau undang-undang. 

2. Faktor penegak hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas.  

4. Faktor masyarakat. 

5. Faktor kebudayaan. 

Hukum atau undang-undang dalam arti materiel merupakan 

peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat 

                                                 
       41 Ibid, Hlm 381-382 
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maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam, yaitu peraturan 

pusat dan peraturan setempat. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga 

negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum 

disebagian wilyah negara. Peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat 

atau daerah saja. Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung 

yang berkecimpung dalam bidang penegakkan hukum yang tidak hanya 

mencakup law enforcement, akan tetapi juga mencakup peace maintenance 

(penegakkan secara damai). Yang termasuk kalangan penegak hukum, 

meliputi mereka yang bertugas di bidang kehakiman,kejaksaan, kepolisian, 

kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Sarana atau fasilitas merupakan 

segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses 

penegakkan hukum. Sarana atau fasilitas itu, meliputi tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka 

mustahil penegakkan hukum akan mencapai tujuannya. Masyarakat 

dimaknakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh 

suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat dalam konteks 

penegakkan hukum erat kaitannya, dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. Sedangkan faktor yang kelima dalam penegakkan hukum, yaitu 

kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
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Kelima faktor itu harus diperhatikan secara seksama dalam proses 

penegakkan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, 

maka penegakkan hukum tidak akan tercapai.42 

 

                                                 
       42 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op.cit, Hlm 307-308 


