
13 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Mengenai Dana Pensiun 

1. Pengertian Dana Pensiun 

       Dana pensiun pada dasarnya merupakan lembaga yang berasal dari 

sistem hukum Anglo Saxon. Lembaga ini berkembang di Indonesia seiring 

dengan berkembangnya bisnis dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Karena timbul pemikiran untuk membentuk tabungan jangka panjang 

karyawan yang hasilnya akan dinikmati setelah pensiun. 

Penyelenggaraannya dilakukan dalam suatu program, yaitu program 

pensiun. Program pensiun dilakukan oleh pemberi kerja melalui suatu 

yayasan, sebagai wadah penghimpunan dana. Wadah ini kemudian di 

kenal dengan nama Yayasan Dana Pensiun. 

Menurut sistem hukum Anglo Saxon Dana Pensiun adalah dana yang 

sengaja di himpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan 

manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun, 

meninggal dunia atau cacat. Dana tersebut kemudian di kelola oleh suatu 

lembaga yang disebut trust, sedangkan pengelolanya disebut trustee. 

Namun konsep trust ini tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. 

Maka bentuk trust ini kemudian di adaptasi sehingga menjadi dana 

pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 

tentang Dana Pensiun.
7
  

                                                             
7
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Pengertian Dana Pensiun secara umum merupakan lembaga atau 

badan hukum yang mengelola program pensiun. Program Dana Pensiun 

bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan di sebuah 

perusahaan terutama karyawan yang telah mencapai usia pensiun sesuai 

dengan perjanjian kerja, artinya Dana Pensiun dikelola oleh suatu lembaga 

atau badan hukum dengan sistem memungut dana dari sebagian 

pendapatan para karyawan perusahaan yang kemudian dana tersebut 

dibayarkan kembali dalam bentuk manfaat pensiun setelah jangka waktu 

tertentu sesuai dengan perjanjian kerja. Dalam hal ini manfaat pensiun 

baru dapat diberikan apabila karyawan tersebut sudah memasuki usia 

pensiun atau sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk 

mendapatkan manfaat pensiun.
8
 

Bila merujuk kepada Pasal 1 Undang-undang nomor 11 tahun 1992 

tentang Dana Pensiun, pengertian Dana Pensiun yaitu 

“Badan   hukum   yang   mengelola   dan   menjalankan   program   

yang menjanjikan   manfaat   pensiun.   Sebagai   suatu   badan   

hukum,   dana pensiun  bertanggung  jawab  menghimpun  dan  

mengelola  dana  milik peserta program pensiun”. 

 

Dana pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan 

tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dana Pensiun. Sebelum 

adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) status badan hukum Dana Pensiun 

diperoleh dengan mengajukan permohonan dan mendapatkan pengesahan 

dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Keuangan. Dana pensiun 

                                                             
8
 Kashmir, S.E., M.E. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta. PT Raja Grafindo 

Persada. Hlm. 306 



15 

 

memiliki status sebagai suatu lembaga dana pensiun sejak tanggal 

pengesahan Menteri Keuangan. Pembentukan tersebut wajib diumumkan 

pada Berita Negara Republik Indonesia agar diketahui oleh khalayak yang 

berkepentingan. 

Setelah adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

13/POJK.05/2016 tetang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan 

Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan 

Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang telah diundangkan 

pada tanggal 23 Februari 2016, pasal 2 yang menyebutkan bahwa : 
9
 

“Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan perubahan  atas  

Peraturan  Dana  Pensiun  dari  Dana  Pensiun  Pemberi Kerja wajib 

mendapat pengesahan OJK” 

 

Maka status badan hukum Dana Pensiun tersebut diperoleh dengan 

mengajukan permohonan kepada Otoritas jasa Keuangan (OJK) selaku 

lembaga pengawas jasa keuangan. 

2. Jenis Lembaga Pengelolaan Dana Pensiun 

Pengelolaan Dana Pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja (DPPK) 

atau lembaga keuangan (DPLK).
10

 

a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) 

       Dana pensiun pemberi kerja adalah unit organisasi dalam suatu 

perusahaan yang khusus menangani dana pensiun bagi pegawai 

perusahaan tersebut. DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang 

                                                             
9
Pasal 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tetang Tata Cara 

Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Pengesahan Atas Perubahan 

Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pemberi Kerja. 
10

Sigit Triandaru. 2006. Bank Dan lembaga Keuangan lain edisi 2. Jakarta. Salemba Empat. Hlm. 
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memperkerjakan karyawan, untuk menyelenggarakan program pensiun. 

Pendirian dan penyelenggaraan program pensiun melalui Dana Pensiun 

oleh pemberi kerja sifatnya tidak wajib. Akan tetapi, mengingat dampak 

dan peranan yang positif dari program Dana Pensiun kepada para 

karyawan, pemerintah sangat menganjurkan kepada setiap pemberi 

kerja untuk mendirikan Dana Pensiun. Pembentukan Dana Pensiun 

Pemberi Kerja didasarkan pada: 

1. Pernyataan tertulis Pendiri yang menyatakan keputusannya untuk 

mendirikan Dana Pensiun dan memberlakukan Peraturan Dana 

Pensiun; 

2. Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh Pendiri; 

3. Penunjukan pengurus, dewan pengawas, dan penerima titipan. 

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 

Menurut Pasal 1 Butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 

tentang Dana Pensiun menjelaskan bahwa Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh Bank atau 

perusahaan Asuransi Jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun 

iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan, maupun pekerja mandiri 

yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau 

perusahaan asuransi yang bersangkutan. Pihak yang diperkenankan 

untuk mendirikan Dana Pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan 

asuransi jiwa. Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat 

menjalankan program pensiun iuran pasti. Program ini terutama 
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diperuntukkan bagi para pekerja mandiri atau perorang, misalnya 

dokter, pengacara, pengusaha yang bukan merupakan karyawan dari 

lembaga atau orang lain. Biasanya mereka memiliki penghasilan yang 

berasal dari pemberi kerja tetapi dari usahanya.
11

 

3. Fungsi Dana Pensiun 

Lembaga Dana Pensiun menjalankan 3 fungsi, yaitu: 

a. Mendata peserta dan mengumpulkan iuran 

           Dana Pensiun mengelola data peserta dan ahli waris yang berhak 

berdasarkan data dari pemberi kerja atau pekerja dan data tersebut harus 

selalu diperbarui. Kemudian, dana pensiun secara berkala menerima 

atau menagih iuran dari pekerja sebagai peserta dan iuran dari pemberi 

kerja. 

b. Mengembangkan atau menginvestasikan uang yang dikelolanya 

Kumpulan iuran diinvestasikan melalui tabungan, deposito, Surat 

Utang Negara, obligasi, saham, reksadana, properti, anak perusahaan 

atau investasi lain yang diperbolehkan dalam Undang-undang Dana 

Pensiun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Menteri Keuangan/ 

Bapepam-LK) serta peraturan-peraturan lain yang mengatur masing-

masing Dana Pensiun. Dana yang dikelola harus diinvestasikan dalam 

portofolio yang dibolehkan dan diatur di dalam arahan investasi 

masing-masing pendiri dana pensiun. 

                                                             
11

 Ibid. 



18 

 

c. Membayarkan manfaat pensiun sesuai aturan dan hak masing-masing 

pesertanya 

Salah satu kewajiban peserta setelah pensiun maupun ahli waris 

yang mempunyai hak menerima manfaat pensiun adalah melaporkan 

secara periodik bahwa dirinya masih hidup dengan cara mengirimkan 

borang (format) isian dan lampirannya baik melalui kurir maupun 

secara elektronik kepada dana pensiun. Apabila tidak ada laporan yang 

benar, maka untuk sementara pembayaran ditangguhkan agar dana 

pensiun terhindar dari kesalahan membayar manfaat pensiun.
12

 

4. Tujuan Dana Pensiun  

Tujuan penyelenggaraan suatu program pensiun, terutama dari sisi 

pemberi kerja, dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek ekonomis dan 

aspek sosial. Yang dimaksud dengan aspek ekonomis adalah usaha 

pemberi kerja untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan 

yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif, yang dapat 

diharapkan untuk mengembangkan perusahaan. Sedangkan aspek sosial 

berkaitan dengan tanggung jawab sosial pemberi kerja bukan saja kepada 

karyawannya pada saat karyawan yang bersangkutan tidak lagi mampu 

bekerja, tetapi juga kepada keluarganya pada saat karyawan tersebut 

meninggal dunia. Kedua aspek tersebut sebenarnya hanya dilihat dari sisi 

perusahaan (pemberi kerja). Tujuan penyelenggaraan program pensiun 

                                                             
12

Kusumaningtuti S. Soetiono. 2016. DANA PENSIUN : Untuk Masa Tua Mandiri dan Sejahtera. 

Jakarta. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Hlm. 5 



19 

 

baik dari kepentingan pemberi kerja maupun dari karyawan dapat 

dijelaskan sebagi berikut :  

a. Kewajiban moral. Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk 

memberikan ras aman kepada karyawan pada saat mencapai usia 

pensiun 

b. Loyalitas. Dengan diadakannya program pensiun, karyawan diharapkan 

akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan 

c. Kompetensi pasar tenaga kerja. Dengan memasukkan program pensiun 

sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai 

lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan 

professional di pasaran tenaga kerja. 

Tujuan pengadaan suatu program pensiun bagi karyawan atau peserta 

antara lain adalah :
13

 

a. Rasa aman terhadap masa yang akan datang, dalam arti tetap memiliki 

penghasilan pada saat mencapai pensiun. 

b. Kompensasi yang lebih baik karena karyawan mempunyai tambahan 

kompensasi, meskipun baru bias dinikmati pada saat mencapai usia 

pensiun / berhenti bekerja.
14

 

Menurut Zulaini Wahab maksud dan  tujuan  dibentuknya  suatu Dana 

Pensiun dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu :
15
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 Ibid. Hlm. 10 
14

 Sigit Triandaru. Op.cit. Hlm. 268 
15

 Zulaini wahab. 2005. Segi hukum dana pensiun. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm.11 
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1. Sisi Pemberi Kerja  

       Dana Pensiun sebagai usaha untuk menarik  atau  mempertahankan  

karyawan perusahaan yang  memiliki potensi, cerdas, terampil   dan 

produktif yang diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan 

perusahaan, disamping sebagai tanggung jawab moral dan social 

pemberi kerja kepada karyawan serta keluarganya  pada saat karyawan 

tidak  mampu  lagi  bekerja  atau  pensiun  atau meninnggal dunia.  

2. Sisi Karyawan   

Dana Pensiun adalah untuk memberikan rasa aman terhadap masa 

yang akan datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat 

memasuki masa pensiun.   

3. Sisi Pemerintah  

Dengan adanya Dana Pensiun, bagi karyawan akan  mengurangi  

karyawan sosial. Kondisi ini merupakan unsur yang sangat penting 

dalam menciptakan kesetabilan Negara.  

4. Sisi Masyarakat  

Adanya Dana Pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpul  

dana yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya 

akumulasi  dana  yang  tersmber  dari  dalam  negeri  tersebut  dapat  

membiayai  pengembangan nasional dalam rangka menciptakan 

kesejahteraan masyarakat. 
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Adapun peranan dana pensiun adalah sebagai berikut: 

1. Dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. 

2. Berguna untuk memelihara kesinambungan pembangunan ekonomi. 

3. Memberi kelanjutan penghasilan setelah persyaratan pensiun. 

4. Memberi motivasi kerja bagi para peserta agar hari tuanya terjamin. 

5. Menghilangkan kekhawatiran di hari tua. 

6. Mendorong peningkatan produktivitas kerja. 

5. Manfaat Dana Pensiun 

Adanya kontribusi iuran yang bersumber dari pemberi kerja 

membedakan dana pensiun dari tabungan, asuransi atau investasi pribadi 

lainnya. Manfaat program dana pensiun bagi peserta antara lain:
16

 

1. Tabungan dan investasi, yaitu seluruh akumulasi iuran peserta dan 

pemberi kerja beserta hasil investasinya semata-mata diperuntukkan 

bagi peserta. 

2. Pensiun, dalam pengertian bahwa seluruh iuran dan hasil 

pengembangannya baru akan bisa dibayarkan setelah peserta pensiun 

dalam bentuk manfaat pensiun. Tergantung dari dana pensiunnya, 

apabila peserta yang telah pensiun meninggal dunia maka manfaat 

pensiun bulanan bisa diterimakan kepada janda/ duda atau anak yang 

masih berhak. 

3. Asuransi, yaitu dalam hal peserta meninggal dunia atau sakit sehingga 

tidak bisa bekerja sebelum usia pensiun normal, maka dalam 

                                                             
16
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perhitungan manfaat pensiun bisa dianggap bahwa masa kerjanya 

mencapai hingga usia berhak menerima manfaat pensiun. 

Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan 

Dana Pensiun. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi 

ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Manfaat 

Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada 

saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. 

Besarnya Manfaat Pensiun Peserta tergantung pada: 

a. Akumulasi dana yang telah disetor. 

b. Jangka waktu kepesertaan. 

c. Hasil pengembangan dana yang terkumpul. 

Menurut Zulaini Wahab manfaat pensiun terdiri sebagai berikut.
17

 

1. Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang 

mulai dibayarkan pada saat peserta  pensiun  setelah  mencapai  usia  

normal  atau  sesudahnya.  Usia  pensiun  normal ditetapkan 56 tahun, 

usia wajib pensiun ditetapkan 60 (enam puluh) tahun; 

2. Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang 

berh enti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 46 tahun; 

3. Manfaat  pensiun  cacat  adalah  manfaat  pensiun  bagi  peserta  yang  

berhenti  bekerja  karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk 

oleh pemberi kerja; 
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4. Manfaat  pensiun  ditunda  adalah  hak  atas  pensiun  ditunda  yang  

dibayarkan  pada  saat  usia pensiun dipercepat atau setelahnya. Hak 

atas pensiun ditunda diberikan kepada peserta yang berhenti  bekerja  

sebelum  mencapai  usia  pensiun  dipercepat  dan  mempunyai  masa  

kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. 

5. Manfaat Pensiun Janda atau Duda atau Anak 

 

B. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Good Pension Fund Governance 

1. Pengertian Prinsip 

Prinsip atau dapat dikatan juga sebagai asas hukum, merupakan suatu 

sarana yang dapat membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang 

serta menunjukan bahwa hukum itu bukan hanya sebuah peraturan yang 

tersusun dengan rapi layaknya hiasan, suatu prinsip hukum tidak akan 

habis kekuatannya untuk membuat suatu peraturan hukum, melainkan 

akan ada peraturan-peraturan hukum yang akan dibuat selanjutnya. Prinsip 

atau asas hukum menjadi alat anasir untuk mengisi kekosongan dan 

kesenjangan hukum, suatu asas hukum akan menghindari keterbelakangan 

aturan normatif dari realistis, dengan istilah lain Het Recht Hink Achter De 

Feiten Aan
18

. 

       Prinsip adalah suatu asas atau nilai yang diyakini kebenarannya, yang 

menjadi dasar atau pedoman untuk berpikir, bersikap dan berperilaku. 

Asas atau prinsip hukum penting dalam suatu peraturan perundang-

                                                             
18

 Damang S.H., M.H. Prinsip-Prinsip Hukum. www.negarahukum.com. diakses tanggal 6 

Agustus 2017 
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undangan. Dengan adanya asas hukum sebuah peraturan akan menjadi 

kuat dengan sosiologis dan filosofisnya yang berfungsi sebagai patokan 

dalam penerapan penegakan hukum. 

2. Prinsip Good Pension Fund Governance  

Pengelolaan dana pensiun harus memenuhi prinsip-prinsip kepatutan 

pengelolaan dana pensiun yang baik atau Good Pension Fund 

Government. Good Pension Fund Governance merupakan kaidah atau 

norma yang harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggungjawab 

oleh seluruh jajaran dana pensiun dengan memperhatikan kepentingan 

stakeholder, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-

nilai etika. Prinsip-prinsip Good Pension Fund Governance yaitu:
19

 

a. Transparansi (Transparency) 

       Untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan kegiatannya, Dana 

Pensiun harus menerapkan keterbukaan dan transparansi dalam semua 

penyampaian dan pengungkapan informasi yang materiil dan relevan 

mengenai Dana Pensiun secara tepat waktu, memadai, jelas dan dapat 

dipercaya. 

Pedoman Umum 

a. Dana Pensiun harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, 

memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah 

diakses oleh pihak terkait sesuai dengan haknya. 

                                                             
19

 Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2016 Lampiran Penjelasan. 

Hlm.10 
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b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, kondisi 

keuangan, susunan Pengurus, Dewan Pengawas, manajemen risiko, 

sistem pengawasan dan pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan 

GPFG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi 

Dana Pensiun dan informasi lainnya yang relevan. 

c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Dana Pensiun tidak 

mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seperti 

kerahasiaan mengenai data masing– masing peserta. 

d. Kebijakan Dana Pensiun harus tertulis dan dikomunikasikan kepada 

pihak yang terkait dan berhak memperoleh informasi tentang 

kebijakan tersebut. 

b. Akuntabilitas (Accountability) 

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana 

Pensiun harus ditetapkan secara tertulis. Pengelolaan Dana Pensiun 

dilaksanakan dengan penetapan fungsi, kegiatan dan tugas yang harus 

dijalankan, sesuai dengan arah dan tujuan pendirian Dana Pensiun. 

Penerapan prinsip akuntabilitas disertai dengan menerapkan sistem 

kontrol dan pengawasan serta penilaian kinerja bagi semua jajaran Dana 

Pensiun.
20
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Pedoman Umum 

a. Dana Pensiun menetapkan tugas dan tanggungjawab yang jelas dari 

masing – masing perangkat organisasi yang selaras dengan visi, misi 

dan dengan berpedoman pada panduan perilaku (code of conduct). 

b. Dana Pensiun meyakini bahwa semua perangkat organisasi 

mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya 

serta memahami perannya dalam pelaksanaan Good Pension Fund 

Governance. 

c. Dana Pensiun memastikan terdapatnya checks and balances system 

dalam pengelolaan Dana Pensiun. 

d. Dana Pensiun memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya 

berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati secara konsisten dan 

memiliki reward and punishment system. 

c. Responsibilitas (Responsibility) 

Dana Pensiun mempunyai tanggungjawab terhadap Peserta dan 

Pendiri/Pemberi Kerja serta mentaati Undang Undang Nomor 11 Tahun 

1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaan lainnya dalam 

rangka terjaminnya kesinambungan pembayaran manfaat pensiun. 

Pedoman Umum 

Dana Pensiun berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pengendalian 

risiko dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
21
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d. Independensi (Independency) 

Dana Pensiun dikelola secara profesional tanpa benturan 

kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun, dengan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip pengelolaan kegiatan yang sehat. 

Pedoman Umum 

a. Dana Pensiun menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun 

dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari 

benturan kepentingan. 

b. Dana Pensiun dalam mengambil keputusan obyektif dan bebas dari 

segala tekanan pihak manapun. 

c. Jajaran Dana Pensiun melaksanakan fungsinya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan tidak saling mendominasi dan atau 

melempar tanggungjawab antara satu dengan yang lain sehingga 

terjadi check and balance. 

e. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) 

Dana Pensiun senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pihak 

terkait berdasarkan asas perlakuan yang setara dan asas manfaat yang 

wajar. Kesetaraan dan kewajaran di dalam memenuhi hak-hak pihak 

terkait yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
22
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Pedoman Umum 

a. Dana Pensiun harus memberikan kesempatan kepada pihak terkait 

untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat bagi 

kepentingan Dana Pensiun serta membuka akses terhadap informasi 

sesuai dengan prinsip transparansi. 

b. Dana Pensiun memberikan perlakuan yang wajar kepada pihak terkait 

sesuai dengan manfaat dan risiko yang diperoleh Dana Pensiun. 

c. Dana Pensiun memberikan perlakuan yang setara kepada Karyawan untuk 

berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa diskriminasi.
23

  

 

C. Teori Efektifitas Hukum 

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu 

teori, efektivitas, dan hukum. Didalam kamus besar bahasa indonesia, ada dua 

istilah yang berkaitan dengan efetivitas, yaitu efektif dan keefektivan. 

Efektif artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), Manjur 

atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil berguna (tentang usaha guna, 

atau tindakan), mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan), 

24
sedangkan Keefektivan artinya keadaan berpengaruh, hal berkesan, 

kemanjuran, kemujaraban, keberhasilan (usaha, tindakan) dan mulai 

berlakunya (undang-undang, peraturan).
25
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Bila kita melihat efektifitas dalam bidang hukum, Achmad Ali 

berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari 

hukum, maka pertama-tama kita harus dapat mengukr sejauh mana aturan 

hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati. Lebih lanjut Achmad Ali pun 

mengemukakan bahwa pada umumnya factor yang banyak mempengaruhi 

efektifitas suatu Perundang-undangan adalah profesional dan optimal 

pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum baik 

didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun 

dalam menegakan Perundang-undangan tersebut
26

.  

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan.Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari 

pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau 

modern.Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya 

hukum berlaku efektif. 

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul “Law 

andSociety”, efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat 

dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, 

dimana ketiga faktor tersebut adalah:
27
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a. Substansi Hukum 

       Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu 

sendiri.Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa 

sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh 

hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa 

masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan 

ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga 

adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek 

hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum 

(law enforcement) yang baik. 

b. Struktur Hukum 

Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah 

kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang 

penegakan hukum tersebut.Yang dimaksud dengan substansinya adalah 

aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system 

itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi 

pedoman bagi aparat penegak hukum. 

c. Budaya Hukum 

Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat 

hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi 

peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan 

menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi 
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peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat 

utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.Kultur hukum 

menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk 

budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem 

hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan 

hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang 

dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat 

dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan 

secara efektif.  

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas 

dalam penegakan hukum pada lima hal yakni : faktor hukumnya sendiri, 

faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan 

faktor kebudayaan Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu 

berfungsi dalam masyarakat, yaitu :
28

 

a. Faktor Hukumnya Sendiri 

       Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya 

terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini 

disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang 

bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur 

yang telah ditentukan secara normatif. 

       Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya 

berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang 
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kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka 

pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup low 

enforcement saja, namun juga peace maintenance, karena 

penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian 

antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk 

mencapai kedamaian. 

Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya 

dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin 

ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh 

tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat 

yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan 

peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya. 

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain 

hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum 

adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu 

harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal 

maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan 

yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan 

tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang 

terkena perundang-undangan itu. 

b. Faktor Penegak Hukum  

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum 

mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas 
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pada strata atas, menengah, dan bawah.Artinya, di dalam melaksanakan 

tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliiki 

suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup 

ruang lingkup tugas-tugasnya.  

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas 

penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah 

baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.Oleh karena itu, 

salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
29

 

Kepribadian dan mentalitas penegak hukum selama ini ada 

kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan 

hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum 

diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak 

hukum.Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul 

persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui 

wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan 

wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah 

dari aparat penegak hukum tersebut. 

Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala 

yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang 

melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia 

(dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. 
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Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan 

erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang 

dan sangat minim.
30

 

c. Faktor Sarana/Fasilitas  

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu 

aturan tertentu.Ruang lingkup sarana dimaksud yaitu sarana fisik yang 

berfungsi sebagai faktor pendukung.Misalnya, bila tidak ada kertas dan 

karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana petugas 

dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.Bagaimana polisi 

dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan 

dan alat-alat komunikasi yang proporsional.Kalau peralatan dimaksud 

sudah  ada, faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran yang 

sangat penting. 

Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, 

padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula 

bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya 

kemacetan. Mungkin ada baiknya, ketika hendak menerapkan suatu 

peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, 

dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada :
31

 

1) Apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi;  

2) Apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan 

jangka waktu pengadaannya;  
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3) Apa yang kurang, perlu dilengkapi;  

4) Apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti;  

5) Apa yang macet dilancarkan;  

6) Apa yang telah mundur, ditingkatkan. 

d. Faktor Masyarakat 

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah 

warga masyarakat.Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk 

mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut 

derajat kepatuhan.Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat 

kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

e. Faktor kebudayaan 

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan 

soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai 

fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur 

agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, 

dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang 

lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang 

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus 

dilakukan, dan apa yang dilarang. 

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, 

tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau 
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mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk 

efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa 

optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.
32
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