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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Peran Bea Cukai Terkait Larangan Impor 

Pakaian Bekas. 

1. Peran Bea Cukai dalam melakukan Tugas dan Fungsinya. 

a. Tugas  

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi 

negara di bidang kepabeanan dan cukai dengan ketentuan 

perundang – undangan. 

b. Wewenang 

Menurut Undang – Undang Kepabeanan, secara umum wewenang 

kepabeanan Pejabat Bea dan Cukai terbagi atas kewenangan dalam 

hal: 

1. Penegahan barang dan saraa pengangkut; 

2. Pengawasan dan penyegelan; 

3. Pemeriksaan atas barang; 

4. Pemeriksaan pembukuan; 

5. Pemeriksaan Bangunan dan tempat lain; 

6. Pemeriksaan sarana pengangkut; 

7. Pemeriksaan badan. 

c. Fungsi 
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1. Perumusan kebijakan dibidang penegakan hukum, pelayanan 

dan pengawasan, optimalisasi negara di bidang kepabeanan dan 

cukai; 

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan hukum, pelayanan 

dan pengawasan, optimalisasi negara di bidang kepabeanan dan 

cukai; 

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi 

negara di bidang kepabeanan dan cukai; 

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi 

negara di bidang kepabeanan dan cukai; 

5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang  

pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi 

negara di bidang kepabeanan dan cukai;  

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jederal Bea dan Cukai; 

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Kuangan.
10

 

d. Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: 

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui 

pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat; 

                                                           
10

Logcit. Admin, tugas pokok dan fungsi bea cukai, http://beacukai.go.id/, diakses pada tanggal 17 

Mei 2017, jam 14.00 

http://beacukai.go.id/
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2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan 

memeperlancar logistik impor dan ekspor melalui 

penyederhanaan proswdur kepabeanan dan cukai serta 

penerapan sistem manajemen risiko yang handal; 

3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan 

nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya 

impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif 

dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi; 

4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekpos dan kegiatan 

dibidang kepabeanan dan cukai lainnyasecara efektif dan 

efesien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang 

handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan 

yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat; 

5. Membatasi, mengawasi dan/atau mengedalikan produksi, 

peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat 

dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, 

ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai 

yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan;dan 

6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk nea masuk, 

bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan 

nasional.
11

 

                                                           
11

 Admin, visi, misi dan fungsi utama, http://beacukai.go.id/, diakses pada tanggal 18 Mei 2017, 

jam 14.30 

http://beacukai.go.id/
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e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan 

Indonesia) adalah suatu instansi yang juga memiliki peran yang 

cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya 

untuk : 

1. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang 

berbahaya; 

2. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan 

yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri; 

3. Memberantas penyelundupan; 

4. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang 

berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui 

batas-batas negara; 

5. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara 

maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.
12

 

2. Peran Bea Cukai dalam melakukan Tugas dan Fungsi Terkait 

Larangan Impor Pakaian Bekas.  

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bea Cukai dilindungi 

dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 dan Undang-Undang 

Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan serta Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 

2007 Tentang Cukai. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia 

                                                           
12

 Sasono Budi Herman. 2012. Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor. Yogyakarta. 

CV Andi Offset. Hal 63 

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1995/10tahun~1995uu.htm
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/17Tahun2006UU.htm
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/17Tahun2006UU.htm
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1995/11tahun~1995uu.htm
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1995/11tahun~1995uu.htm
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2007/39TAHUN2007UU.htm
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2007/39TAHUN2007UU.htm
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Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

Ketentuan pada Pasal 53 ayat (1), ayat (2) san ayat (3) menyebutkan 

beberapa Peran dari Bea Cukai yang berbunyi sebagai berikut : 

a. Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan 

larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan 

peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor 

wajib memberitahukan kepada Menteri. 

b. Ketentuan mengenai pelaksaan pengawasan peraturan larangan 

dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 

c. Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi 

syarat untuk di impor atau diekspor, jika telah diberitahukan 

dengan pemeberitahuan pabean, atas permintaan importir atau 

eksporir: 

(1) Dibatalkan ekspornya; 

(2) Diekspor kembali; atau 

(3) Dimusnakan dibawah pengawasan pejabat bea dan cukai. 

Kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk di impor atau diekspor 

yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar 

dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud 

ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan yang 

berlaku.  

 

Dalam pasal ini telah disebutkan bahwa Bea Cukai mempunyai 

peran mengawasi serta dapat memusnahkan barang yang dilarang 

untuk di impor. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 

51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas pada 

pasal 2 yang berbunyi: 

“ Pakaian bekas dilarang untuk impor ke dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia “ 
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Bahwa pakaian bekas yang berada di Indonesia haruslah 

dimusnahkan karena tidak hanya merugikan Negara juga berpengaruh 

bagi kesehatan masyarakat Indonesia. 

B. Tinjauan Umum Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. 

1. Tinjauan Tentang Impor secara Umum 

a. Para Importir Pada Umumnya 

1. Pengusaha Impor 

Pengusaha impor, atau lazim disebut dengan import-merchant 

adalah badan usaha yang diberi ijin oleh pemerintah dalam bentuk 

TAPPI (Tanda Pengenal Pengakuan Importir) untuk menimpor 

barang yang khusus disebut dalam ijin tersebut, dan tidak berlaku 

untuk barang lain diluar yang disebut dalam TAPPI tersebut. 

2. Approved Importer ( Apporoved Trades ) 

Yang dimaksud dengan Approved Importer atau lebih dikenal 

dengan istilah Approved Traders, sesungguhnya hanyalah 

pengusaha impor biasa yang secara khusus di istimewakan oleh 

pemerintah Cq Departemen Perdagangan untuk mengimpor 

komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu 

oleh pemerintah. Approved Importers ini misalnya importir 

cengkeh, baku plastik, importir gandum, dan lain-lain. 

3. Importir Terbatas 

Untuk memudahkan perusahaan – perusahaan yang didirikn dalam 

rangka UU-PMA/PMDN maka pemerintah telah memberikan ijin 
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khusus pada perusahaan PMA dan PMDN untuk mengimpor 

mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukannya sendiri (bukan 

untuk diperdagankan). Ijin ini berikan dalam bentuk APIT (Angka 

Perngenalan Importir Terbatas), dikeluarkan BKPM (Badan 

Koordinasi Penanaman Modal) atas nama Menteri Perdagangan. 

4. Importir Umum

Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka mata dagangan 

dapat memperoleh kedudukan sebagai Importir umum ini 

kebanyakan hanyalah Persero Niaga atau perushaan dagang Negara 

yang lazim juga disebut sebagai Trading House atau Wisma 

Dagang yang mengimpor barang – barang mulai dari barang 

kelontong sampai instalasi lengkap suatu pabrik. 

5. Sole Agent Importer

Perusahaan asing yang berminat memasarkan hasil produksinya di 

Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai 

Kantor Perwakilannya atau menunjuk suatu Agen Tunggal yang 

akan mengimpor hasil produksinya ke Indonesia. Alat – alat besar 

dan kendaraan bermotor serta barang eletrik, elektronik dan 

komputer umumnya mempunyai sole agent yang bertugas 

mengimpor mesin dan suku cadangnya dari negara asalnya.
13

b. Ketentuan dan Persyaratan Impor

13
 Amir MS. 1993. Ekspor impor teori dan penerapannya. Jakarta Pusat. PT Pustaka Binaman 

Pressindo. Hal 64-66 
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Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Nomor 229/MPP/Kep/7/1999 tanggal 4 Juli 1997 tentang 

Ketentuan Umum Di Bidang Impor serta Kebijakan Umum di 

Bidang Impor yang sudah disusun oleh Departemen Perdagangan 

dan diterbitkan berupa buku akhir tahun 2008, maka ketentuan dan 

persyaratan impor meliputi: 

1) Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah 

memiliki API, kecuali : Barang pindahan dan barang impor, 

sementara barang kiriman, barang contoh tidak 

diperdagangkan, hadiah, barang perwakilan, negara asing, dan 

barang untuk badan internasional/pejabat yang bertugas di 

Indonesia. 

2) Barang Impor harus dalam keadaan baru, kecuali: Kapal pesiar 

dan kapal ikan, atau ditetapkan lain oleh Menteri Perdagangan 

dan barang tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Menteri 

Perdagangan. 

3) Angka Pengenal Impor (API).
14

 

c. Barang yang Dilarang Impornya. 

                                                           
14 Tanjung Marolop. 2011. Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor. Jakarta. Salemba Empat. Hal 381 
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Table 1.1 

Barang yang Dilarang Impor 

 

No. Komoditas Pos Tarif/HS 

1 Udang 0306.13.00.00 

0306.23.30.00 

2 Daging Sapi 0102.90.10 

3 Gombal baru dan bekas Ex. 6310.90.000 

4 Limbah Bahan Berbaya dan beracun (B3)  

5 Sisa reja dan skrap dari plastik  

6 Produksi industri percetakan Ex. Bab 49 

7 Pestisida etilin dibrimoda  

8  Barang bukan baru (bekas) termasuk pakaian bekas  

9 Turunan halogenisasi, sulfonasi, nitrasi, atau 

nitrosasi dari fenol atau fenol alkohol yang hanya 

mengandung halogen dan garamnya. 

 

10 Psikotropika   

11 Narkotika  

12 Bahan senjata kimia  

Sumber data : Buku Tanjung Marolop berjudul Aspek dan 

Prosedur Ekspor- Impor tahun 2011 hal 281. 

 

d. Fasilitas Jalur Hijau dan Jalur Merah untuk Barang Impor 

Ada 2 fasilitas jalur yang telah digunakan oleh pihak bea dan cukai 

terkait dengan barang impor, yaitu: 

1. Jalur hijau adalah mekanisme pelayanan kepabeanan dibidang  

impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi 

baik dan memenuhi persyaratan/kriteria yang ditentukan 

sehingga terhadap importasinya hanya dilakukan penelitian 
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dokumen. Perusahaan yang mendapatkan fasilitas jalur hijau 

lazimnya adalah perusahaan atau pabrik yang secara rutin 

mengimpor barang yang sama. 

2. Jalur merah adalah mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang  

impor terhadap suatu importasi yang dilakukan melalui 

penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Untuk barang 

– barang atau komoditas impor yang berwujud seperti jenis – 

jenis tekstil dengan berbagai kualitas dan berbagai harga, barang 

– barang elektronik dengan berbagai kualitas dan berbagai 

tingkat harga, barang – barang mekanik dengan berbagai 

kualitas dan berbagai tingkat harga dan lainnya yang berpotensi 

terjadinya illegal activities maka proses pengurusan dokumen di 

Bea Cukai dimasukkan dalam kelompok Jalur Merah.
15

 

2. Larangan Impor Pakaian Bekas diatur secara Khusus  

a. Menurut Permendag No. 52/M-Dag/Per/10/2009 tentang Ketentuan 

Umum di Bidang Impor. 

Ketentuan pasal 6 menyebutkan bahwa: 

(1) Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru 

(2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang 

diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan: 

a. Peraturan perundang-undangan; 

b. Kewenangan Menteri; dan/atau 

c. Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah 

lainnya. 

 

Ketentuan pasal 7 menyebutkan bahwa: 

                                                           
15

 Opcit. Hal 71 
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(1) Terhadap impor barang tertentu dapat ditetapkan pengaturan 

impor tersendiri, kecuali barang yang secara tegas dilarang 

untuk diimpor berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengaturan impor atas barang tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan dalam 

rangka: 

a. Perlindungan keamanan; 

b. Perlindungan keselamatan konsumen; 

c. Perlindungan kesehatan yang berkaiatan dengan kehidupan 

manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan; 

d. Perlingdungan lingkungan hidup; 

e. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual; 

f. Perlindungan sosial, budaya dan moral masyarakat; 

g. Perlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional 

lain, termasuk upaya peningkatan taraf hidup petani 

produsen, penciptaan kondisi perdagangan dan pasar 

dalam negeri yang sehat, dan iklim usaha yang kondusif; 

dan/atau 

h. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Ketentuan pasal 12 yang menyebutkan bahwa: 

Importir yang melanggar ketentuan pasal 3 dan pasal 6, dikenakan 

sanksi berupa: 

1. Pembekuan atau pencabutan API; dan/atau 

2. Pembekuan atau pencabutan pengakuan, penetapan, dan/atau 

persetujuan impor. 

 

b. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7.2015 

tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. 

Ketentuan pasal 2 dalam permen ini adalah: 

Pakaian Bekas dilarang untuk impor ke dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Dan ketentuan pasal 3 yaitu: 

Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku 

wajib dimusnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan. 

 

Ketentuan pasal 4 yaitu: 

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenai sanksi administratif 

dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. 
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C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem, tidak dapat 

dipisahkan dengan substansi hukum (legal substamce) dan budaya hukum 

(legal culture). Roger Cotterell dari University Of London telah mengkaji 

terhadap hubungan hukum dalam instrumen perubahan sosial. Hal ini 

adalah sejalan dengan pendapat William Evan yang telah mengemukakan 

teorinya tentang struktur hukum dalam huungan interaksi antara lembaga-

lembaga hukum dan lembaga-lembaga non hukum yang saling 

mempengaruhi.  

1. Faktor – faktor menurut Soerjono Soekanto 

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada bagaimana 

mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 

kaidah-kaidah yang baik dan menyelaraskan dengan sikap tindak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai, dan pertahankan kedamaian 

pergaulan hidup. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor – faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga 

dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. 

Faktor – faktor tersebut, antara lain sebagai berikut: 

a. Faktor Hukumnya Sendiri ( Undang – Undang ) 

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang 

berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang 

sah. Undang-undang dalam materil mencakup : 



28 

 

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau 

suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di 

sebagian wilaya negara. 

2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau 

daerah saja.  

Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang 

tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak 

positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai 

tujuannya, sehingga efektif. Asa-asas tersebut antara lain:  

1. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang 

hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam 

undangundang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu 

dinyatakan berlaku.  

2. Undang-undang hanya dibuat oleh penguasa yang tinggi, 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. 

3. Undang-undang bersifat khusus menyampingkan undang-

undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama. 

Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-

undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi undang-

undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luasa ataupun 

lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus 

tersebut. 
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4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan 

undangundang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang 

lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal 

tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang 

berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan 

tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan 

undangundang lama tersebut. 

5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. 

6. Undang-undang merupakan suatu saran untuk mencapai 

kesejateraan spritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, 

melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, agar 

pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya 

undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati.  

Sebagai contoh yaitu di dalam asas pertama dinyatakan, bahwa 

undang-undang tidak berlaku surut, padahal di dalam Pasal 284 ayat 1 

KUHAP dinyatakan, bahwa : “Terhadap perkara yang ada sebelum 

undang-undang diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan 

undang-undang ini”;  

Pasal tersebut didalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, 

membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa 

undangundang tidak berlaku surut. Masalah lain yang dapat terjadi 

terhadap undang-undang yaitu adanya undang-undang yang belum 

mempunya peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang 
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tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan pelaksanaan 

sebagaimana yang diperintahkan, akan mengganggu keserasian antara 

nilai-nilai kehidupan, sehingga seringkali terjadi masalah dalam 

penegakan hukum. Selain itu masalah yang mungkin timbul didalam 

undang undang, adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang 

dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan 

hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat 

ditafsirkan secara luas sekali, atau karena berbahasa asing yang kurang 

tepat.  

Gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang 

yaitu pertama, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. 

Kedua, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan 

untuk menerapkan undang-undang. Ketiga, ketidakjelasan arti katakata 

di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di 

dalam penafsiran serta penerapannya.
16

 

Dalam hal ini ada beberapa undang – undang dan peraturan 

menteri yang mengatur tentang permasalahan ini, yaitu: 

1. Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 

2. Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. 

3. Undang – Undang N0. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  

         Konsumen. 

4. Undang – Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 

                                                           
16

 Soerjono Soekanto. 2008. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. 

Rajawali Pers. Hal 5 
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5. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 54/M-Dag/Per/10/2009  

         tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. 

6. Peraturan Menteri Perdagangan RI No.51/M-Dag/Per/7/2015  

        Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. 

b. Penegak Hukum 

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai 

institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. 

Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam 

proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat 

hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap 

aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan 

pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penuntutan, pembuktian, 

penjatuhan dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan 

kembali (resosialisasi) terpidana.  

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai 

kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) 

merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang 

mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan 

tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan 

kewajiba-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu merupakan 

peranan atau role. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai 

kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (role 
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occupant). Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau 

tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu 

peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam usur-usur yaitu 

peranan yang ideal (ideal role), peranan yang seharusnya (expected 

role), peranan yang dianggap oleh diri sendiri 

(perceived role) dan peranan yang sebenarnya dilakukan (actual 

role).  

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga 

negara masyarakat lainnya, harus mempunyai beberapa kedudukan 

atau peranan sekaligus. Namun apabila terjadi kesenjangan antara 

peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya 

dilakukan atau peran an aktual, maka terjadi suatu kesenjangan 

peranan. Dalam penegakan hukum yang seringkali menjadi 

masalah yaitu mengenai peranan penegak hukum itu sendiri. 

Penegak hukum dilihat dari segi pengambilan keputusan atau 

bagaimana ia menjalankan peranannya. Pengambilan keputusan ini 

dilakukan karena tidak ada perundang-undangan yang sedemikian 

lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia, 

adanya kelambatan dalam menyesuaikan perundang-undangan 

dengan perkembangan di dalam masyarakat, sehingga 

menimbulkan ketidakpastian, kurangnya biaya untuk menerapkan 

perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh 
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pembentuk undang-undang, adanya kasus-kasus individual yang 

memerlukan penanganan secara khusus.  

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum 

tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa undang-undang. 

Disamping itu, di dalam undang-undang tersebut juga dirumuskan 

perihal peranan yang Ideal. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 

tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kepolisian Negara:  

Pasal 1 ayat 1 yang isinya adalah: “Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah 

alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara 

keamanan di dalam negeri”  

Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah : “Kepolisian Negara dalam 

menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi 

rakyat dan hukum negara”. 

Pada Pasal 2 yang isinya adalah : “Dalam melaksanakan ketentuan-

ketentuan dalam Pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai 

tugas :  

1. Ayat 1 

a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  

b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-

penyakit masyarakat; 

c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari 

dalam; 

d. Memelihara keselamatan orangmbenda,dan masyarakat, 

termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan 

e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat 

terhadap peraturan-peraturan negara. 

2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan 

dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam 

UndangUndang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan 

negara; 

3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat 

membahayakan masyarakat dan negara; 

4. Melaksankan tugas-tugas khusus lain yang diberikan 

kepadanya oleh suatu peraturan negara”. 

 

Di dalam melaksanakan peranan yang aktual, maka penegak 

hukum sebaiknya mampu untuk mengambil suatu keputusan serta 
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bertindak sesuai dengan fakta dan menjunjung tinggi keadilan. 

walaupun dalam kenyataannya banyaknya penegak hukum yang 

dipengaruhi oleh hal-hal lain, seperti misalnya, interest groups dan 

juga public opinion yang mungkin mempunyai dampak positif 

ataupun negatif. Penegak hukum merupakan golongan panutan 

dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-

kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka 

harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari 

golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau 

menjalankan peranan yang dapat diterima. 

c. Faktor Sarana dan Fasilitas  

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak 

mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. 

Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga 

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. 

Kalau hal-hal ini tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum 

akan mencapai tujuannya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas maka 

tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang 

seharusnya dengan peranan yang aktual. Faktor sarana atau 

fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat 

keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.  
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Pendidikan yang diterima oleh penegak hukum dewasa ini 

cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam 

banyak hal penegak hukum mengalami hambatan di dalam 

tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan 

komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih 

diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara 

teknis yuridis penegak hukum dianggap belum mampu dan belum 

siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban 

oleh polisi begitu luas dan banyak.
17

 

d. Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, 

dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat 

mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Baik dari masyarakat 

tentu ada hubungan dengan faktor-faktor lainnya, yaitu undang-

undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Masyarakat 

indonesia pada khususnya, mempunya pendapat tertentu mengenai 

pengertian hukum. Ada pandangan yang mengatakan hukum 

adalah ilmu pengetahuan,hukum sebagai norma atau kaidah, 

hukum sebagai jalinan nilai, hukum sebagai keputusan pejabat atau 

penguasa.  

                                                           
17

 Ibid.  
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Dari sekian banyaknya pengertian hukum yang diberikan, 

terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk 

mengartikan dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. 

Salah satu akibatnya, bahwa baik-buruknya suatu hukum dinilai 

dengan pola perilaku penegak hukum tersebut dimana menjadi 

cerminan terhadap hukum sebagai struktur maupun proses. Salah 

satu contoh penegak hukum adalah polisi. Polisi dianggap sebagai 

hukum oleh masyarakat luas.  

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar 

polisi dengan serta mesta dapat menanggulangi masalah yang 

dihadapi tanpa perhitungan apakah polisi tersebut baru saja 

menamatkan pendidikan atau merupakan polisi yang sudah 

berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang 

mempunyai pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi. Di 

dalam kehidupan sehari-hari akan sering dicumpai macammacam 

latar belakang manusia mengenai hukum. Di antara mereka ada 

yang menaati hukum, ada yang pura-pura taat terhadap hukum, dan 

ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali, serta adapula yang 

secara terang-terangan melawan hukum. Masalah yang sering 

timbul ketika mereka yang pura-pura menaati hukum, karena 

mencari peluang di mana penegak hukum berasa dalam kurang 

siaga maka ia berpotensi melakukan pelanggaran begitupula 
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dengan mereka yang tidak mengacuhkan hukum ataupun yang 

terang-terangan melawan hukum. 

e. Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan 

faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam 

pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang 

menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Sebagai 

suatu sistem , maka hukum mencakup, struktur,substansi, dan 

kebudayaan (Lawrence M. Friedman, 1977). Struktur mencakup 

wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut. Termasuk cakupan 

tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara 

lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibankewajibannya.  

Susbstansi ini mencakup isi norma-norma hukum beserta 

perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang erlaku 

bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan 

(sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-niai yang merupakan 

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang 

dianggap buruk. Khususnya di indonesia memiliki hukum adat, 

dimana hukum adat sangat berkembang di masyarakat. Tiap daerah 

memiliki hukum adatnya masing-masing. Hukum adat merupakan 

hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. 

Disamping itu, berlaku pula hukum tertulis yang timbul dari 
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golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai 

kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-

undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilainilai yang 

menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundangundangan 

dapat berlaku secara efektif.
18

 

2.  Faktor Sosial, Ekonomi dan Politik terhadap Penegakkan Hukum di  

     Indonesia.  

Suatu lembaga penegak hukum akan bekerja sebagai respon 

terhadap peraturan – peraturan hukum merupakann fungsi dari 

peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan 

kompleks dari kekuatan-kekuatan social, politik dan lain lain yang 

bekerja atasnya, serta umpan balik yang datang dari para pemegang 

peran. Ini mennjukkan bekerjanya hukum dan penegaknya tidaklah 

steril dari masalah non-hukum. Kekuatan – kekuatan lain, utamanya 

ekonomi, sosial  dan politik akan menentukan kehidupan hukum. 

a. Ekonomi  

Faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi penegakan hukum di 

Indonesia, antara lain: 

1. Penghasilan kurang mencakupi kebutuhan hidup yang wajar 

2. Kebutuhan hidup yang mendesak 

3. Gaya hidup konsumtif dan materialistis 
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4. Tak dipungkiri, pola hidup seperti ini menghinggapi sebagian 

besar penduduk bumi ( dibenaknya hanya terpikir uang ) 

5. Rendahnya gaji PNS 

6. Sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara tidak 

halal  

b. Hukum dan Politik 

Selain terlepasnya keadilan sebagai sukma hukum yang bersum 

bersumber dari moral dan etika, masalah lain yang dihadapi  adalah 

hubungan antara hukum dan politik sebagai dua subsistem 

kemasyarakatan. Dalam hal – hal penting tertentu hukum lebih 

banyak didominasi oleh politik sehingga sejalan dengan 

melemahnya dasar etik dan moral. Pembuatan dan penegakkan 

hukum lebih banyak diwarnai oleg kepentingan –kepentingan 

politik kelompok dominan yang bersifat teknis, tidak substansial 

dan bersifat jangka pendek. 

c. Faktor Sosial Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian dalam masyrakat. Oleh karena itu, dipandang 

dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi 

penegakan hukum tersebut. Masyarakat indonesia mempunyai 

kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan  bahkan 

mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak 

hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik 
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buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku 

penegak hukum tersebut. 

Proses peradilan  bukan hanya proses penerapan dan pasal 

–pasal dan bunyi undang- undang, melainkan proses yang 

melibatkan perilaku – perilaku masyarakat dan berlangsung dalam 

struktur social tertentu. 
19
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