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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan tentang Implementasi 

   Perhatian masalah dari implementasi dilatar belakangi oleh suatu 

kenyataan akan penerapan kebijakan yang telah ditetapkan namun tidak 

atau kurang mencapai sebagai mana mestinya. Pengertian implementasi 

dengan singkat dirumuskan “to implement (mengimplementasikan) berarti 

to provide the means force carrying out (menyediakan sarana untuk 

melakukan sesuatu). To give practical effect to (menimbulkan 

dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Dari pandangan ini dijelaskan bahwa 

implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses melaksanakan 

keputusan kebijakan, baik dalam bentuk undang-undang, keputusan 

peradilan atau dekrit presiden. Dimana dalam implementasi kebijakan di 

pengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi.
8
 

  implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

(organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara 

kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.
9
 Implementasi 

merupakan aspek oprasional dari beberapa rencana yang telah disusun 

sebelumnya, mulai dari awal hingga hasil pencapaian suatu tujuan. Dari 

pengertian diatas dapat kita lihat ada tiga unsur yang harus diperhatikan 

yaitu : 

                                                           
8
 Zulfian. 2014. Implementasi Kebijakan Program Pendapatan Keluarga Sejahterah Dalam 

Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang. Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi. 

Vol. 1 No. 2. Pogram Pascasarjana. Hal. 35. 
9
 Haedar Akib. 2010. Jurnal Administrasi Publik. Makassar. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1 

No. 2. Ilmu Administrasi. Universitas Negri Makassar. Hal. 2. 
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1. Adanya program kegiatan ataupun kebijaksanaan yang dilakukan.  

2. Kelompok masyarakat menjadi target sasaran yang diharapkan 

dapat menerima manfaat dari program tersebut. 

3. Organisasi atau perorangan sebagai implementer yang bertanggung 

jawab atas pengawasan dan proses implementasi tersebut  

Dalam memahami implementasi sebagai konsep yang sangat luas dan 

kompleks, banyak dari para ahli yang mempelajari implementasi sebagai 

manajemen terbaik terhadap suatu program sosial yang jelas dan merupakan 

suatu keharusan yang segera di ambil setelah keputusan di tetapkan.   

 

B. Tinjauan Tentang Perizinan 

  Dalam pernyataan E. Utrecht dikatakan bahwa pembuat peraturan 

tidak melarang ataupun memperkenankan suatu perbuatan asalkan diadakan 

sesuai hal yang ditentukan. Keputusan administrasi negara dalam 

memperbolehkan suatu perbuatan harus tetap memperkenankan perbuatan 

tersebut dalam sifat izin (Vergunning), yang berarti suatu peristiwa dari 

pemerintah dalam memperbolehkan melakukan suatu tindakan ataupun 

melarangnya harus berdasarkan aturan yang ada.
10

 

  Adapun pengertian dari perizinan merupakan salah satu bentuk dari 

suatu pelaksanaan fungi pengaturan atas kegiatan yang dilakukan oleh 

masyarakat baik dalam bentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, 

penetuan kuota dan memberikan izin usaha yang pengendaliannya dimiliki 

atau dilakukan oleh pemerintah.
11

 

                                                           
10

 E. Utrecht Dalam Ridwan H.R. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta. Rajagrafindo 

Persada. Hal. 207 
11

 Adrian Sutedi. 2011. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta. Sinar Grafika. 

Hal. 168. 
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  Menurut  pendapat dari N.M.  Spelt  dan  J.B.J.M.  ten  Berge 

dalam mengartikan sebuah izin yaitu merupakan persetujuan dari 

pemerintah ataupun penguasa berdasarkan peraturan pemerintah yang 

dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan peraturan yang ada. 

Dalam arti yang sempit izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat 

melakukan suatu kegiatan kecuali mendapatkan izin dari pemerintah. Dari 

situ dapat kita lihat bahwasannya pemerintah mengikat perannya dalam 

kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.
12

 

  Dalam mengendalikan prilaku masyarakat, pemerintah 

menggunakan izin sebagai suatu alat yang bersifat yuridis preventif. 

Dimana fungsi izin itu dapat berfungsi sebagai instrument untuk 

menanggulangi masalah yang di sebabkan oleh manusia yang melekat 

dengan dasar perizinan. Dimana jika suatu usaha yang memperoleh izin 

atas pengelolahan lingkungan di wajibkan melakukan penanggulangan 

pencemaran atau perusakan lingkungan jika di timbulkan dari aktifitas 

usahannya.
13

 Berikut uraian dari sifat izin yaitu : 

1. Sifat Izin 

Izin merupakan keputusan dari pejabat ataupun badan tata usaha 

negara yang berwenang yang isinya memiliki sifat sebagai berikut
14

: 

a) Izin bersifat bebas 

 izin bersifat bebas merupakan izin suatu keputusan tata 

usaha negara yang dimana penerbitnya tidak terikat pada suatu 

                                                           
12

 Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. Perizinan. Problem dan Upaya Pembenahan. Jakarta : Grasindo. Hal. 

7. 
13

 Helmi. Kedudukan Izin Lingkungan dalam system perizinan di Indonesia. Jambi Luar Kota. 

Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 2. Hal. 3. 
14

 Adrian Sutedi, Op.cit. Hal.173 
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aturan yang tertulis maupun tidak tertulis serta organisasi yang 

berwenang memiliki kebebasan dalam memutuskan pemberian 

sebuah izin. 

b) Izin bersifat terikat 

 Izin yang bersifat terikat adalah sebagai keputusan tata 

usaha negara yang dalam penerbitan sebuah izin tersebut terikat 

pada suatu aturan dan hukum yang tertulis maupun tidak 

tertulis. Sehingga dalam penerbitannya tergantung dari sejauh 

mana peraturan pemerintah mengaturnya. Contohnya adalah 

izin IMB, HO dan Izin Industri, dimana dalam izin yang terikat 

ini pemerintah dapat mencabut kembali izin yang telah di 

berikan jika pihak yang bersangkutan melanggar aturan yang 

ada. 

c) Izin yang bersifat menguntungkan 

 Izin yang bersifat menguntungkan merupakan izin yang 

berisi keputusan dari pemerintah yang memberikan kepada 

yang bersangkutan suatu kemudahan atau anugerah dengan 

memberikan hak-hak tertentu atau pemenuhan tuntuan yang 

tidak dapat ada tanpa adanya izin tersebut. Contohnya adalah 

Surat Izin Mengendarai. 

d) Izin yang memberatkan 

Izin  yang bersifat memberatkan merupakan izin yang isinya 

mengandung unsure - unsur memberatkan dalam bentuk 

ketentuan - ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping 
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itu, izin yang bersifat memberatkan juga merupakan   izin   

yang memberi   beban   kepada   orang   lain   atau   masyarakat 

sekitarnya.  Izin  yang  bersifat  memberatkan,  antara  lain  

pemberian  izin  kepada perusahaan tertentu. 

e) Izin yang segera berakhir 

 Merupakan suatu izin yang memiliki masa berlaku pendek 

yang menyangkut suatu tindakan sementara atau tindakan yang 

akan berakhir. 

f) Izin yang berlangsung lama 

 Izin yang berlangsung lama adalah izin yang menyangkut 

suatu tindakan yang masa berakhirnya relative lama biasanya 

terdapat dalam izin usaha industry ataupun yang berhubungan 

dengan lingkungan 

g) Izin bersifat pribadi 

Izin bersifat pribadi merupakan suatu izin yang dapat 

ditentukan dengan melihat kualitas diri pribadi. Misalnya Surat 

Izin Mengendarai, dimana dalam mendapatkan izin tergantung 

dari kualitas pemohon izin. 

h) Izin bersifat kebendaan 

Izin yang bersifat kebendaan merupakan suatu izin yang isinya 

tergantung dari sifat dan objek izin yang diajukan. Misalnya 

izin HO, SITU dan lainnya. 
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2. Proses dan Prosedur Perizinan 

 Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan 

perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakanm proses 

internal yang dilakukan oleh apparat/ petugas. Dalam setiap tahapan 

pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran 

masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan. 

 Proses awal dalam pelaksanaan perizinan dibutuhkan adanya 

pengetahuan yang tidak hanya dari aspek legal dari perizinan tersebut, 

melainkan lebih jauh lagi contohnya adalah sebelum memberikan suatu 

izin maka pelaksana harus memperhitungkan dampak jangka pendek 

atau jangka panjang yang dapat ditimbulkan dari memberikan izin 

tersebut.
15

 Dalam menyikapi dampak multidimensi diperlukan 

seseorang yang mempunyai pengetahuan luas baik dari segi konsep 

ataupun teknis. Karena dalam beberapa kasus masih banyak di temui 

beberapa aparatur pelaksana yang tidak berkopenten dalam hal yang 

dimaksud. Dengan begitu dikhawatirkan izin yang diberikan dapat 

menimbulkan dam[ak yang buruk dimasa yang akan datang.
16

 

 Kedua, dalam proses perizinan diperlukan hal-hal yang mendukung 

kelancaran perizinan itu sendiri, misalnya dengan pengoptimalan 

penggunaan teknologi komputerisasi. Dalam penerapannya aparatur 

yang berkewenangan wajib dapat mengoprasikannya, namun dalam 

beberapa hal masih banyak di temui di lapangan aparatur yang tidak 

                                                           
15

 Adrian Sutedi, Op.cit. hal.185 
16

 Ibid. hal, 186 
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memiliki keahlian tersebut, hal tersebut akan menjadi ganjalan dalam 

proses kelancaran perizinan.
17

 

 Ketiga, dalam proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara 

pemberi izin dengan pemohon izin, dimana dalam hal tersebut 

terkadang muncul prilaku menyimpang yang biasanya dipicu 

kepentingan bisnis pribadi pemohon atau sebaliknya, sehingga dalam 

hal ini antara pemohon dan pemberi izin di tuntut untuk memiliki 

prilaku positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi mendapatkan 

keuntungan pribadi. Masih sering kita dijumpai praktik-praktik yang 

tercela dalam proses perizinan seperti suap dan sebagainya. Di 

samping itu, masalah prilaku juga menjadi persoalan manakala prinsip 

good governance dituntut untuk dilakukan dalam pelayanan perizinan. 

Sebab, masih jarang ditemukan aparatur pelayanan yang memiliki sifat 

profesionalisme dan mengedepankan prinsip customer relationship 

manakala berhubungan dengan pihak yang diberi layanan.
18

 

3. Izin Sebagai Bentuk Ketetapan 

 Mengupayakan kesejahterahan umum merupakan tugas dan 

wewenang pemerintah selain menjaga ketertiban dan keamanan. 

Dengan memberikan wewenang kepada pemerintah dalam bidang 

pengaturan, dimana dalam pengaturan tersebut muncul sebuah 

instrument yuridis dalam menghadapi pristiwa individual dan konkret 

yaitu dalam bentuk ketetapan. Dimana ketetapan tersebut merupakan 

instrument utama dalam penyelenggaraan pemerintah atau sebagai 

                                                           
17

 Ibid. 
18

 Ibid. 
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norma penutup dalam rangkaian norma hukum yang salah satu wujud 

ketetapan tersebut adalah izin.
19

 

 Berdasarkan jenis ketetapan, izin merupakan ketetapan yang 

konsitutif yang menimbulkan hak baru atau ketetapan yang 

memperkenankan sesuatu yang sebelumnya di larang. Dengan begitu 

izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang 

berbentuk konstitutif yang oleh pemerintah di gunakan untuk 

menghadapi peristiwa konkret. Sebagai suatu ketetapan maka izin 

dibuat dengan ketentuan dan syarat yang berlaku pada umumnya.
20

 

4. Tujuan Perizinan 

 Melalui Izin, pemerintah terlibat dalam kegiatan warga negara. 

Dalam hali ini, pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen 

yuridis berupa izin. Melalui izin masayarat dapat dikontrol sesuai 

dengan apa yang di inginkan pemerintah dalam mencapai suatu tujuan 

bersama, karena izin sendiri memiliki fungsi sebagai perekayasa, 

pengarah dan perancang masyarakat agar adil dan makmur. Sesuai 

dengan alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

pemberian izin dilakukan melalui persyaratan-persyaratan yang 

merupakan sebuah pengendali pemohon izin dalam memfungsikan hal 

tersebut. Menurut Atmosudirdjo berkenaan dengan funsi modern izin 

dapat difungsikan untuk menertibkan masyarakat.
21

 

 Dalam kenyataan konkretnya sangat mempengaruhi tujuan dari izin 

itu sendiri, sehingga tujuannya dapat bermacam-macam sesuai dengan 

                                                           
19

 Ibid. hal, 179 
20

 Ibid. hal, 180 
21

 Prajudi Atmosudirdjo. 1981. Hukum Administrasi Negara. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal. 23. 
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kenyataan yang ada. Secara umum tujuan dari perizinan dapat dilihat 

sebagai berikut : 

a) Keinginan mengarahkan atau mengendalikan kegiatan 

tertentu 

b) Mencegah bahaya dari dampak lingkungan. 

c) Keinginan melindungi suatu objek tertentu. 

d) Membagi atau memeratakan benda-benda yang sedikit, 

seperti contoh izin menepati daerah padat penduduk.  

e) Menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu yang dimana 

penguruh harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
22

 

5. Waktu Penyelesaian dan Biaya Perizinan 

 Instansi yang terkait harus menentukan waktu penyelesaian izin, 

dimana dalam penetapannya harus sudah dilakukan sejak pertama 

pemohon mengajukan sampai dengan penyelesaian pelayanan. 

Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi syarat 

berikut
23

 : 

a) Disebut dengan jelas 

b) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin 

c) Prosedur dan persyaratan harus di infokan secara luas. 

Penetapan besaran biaya pelayanan harus memperhatikan hal-hal 

berikut ini : 

                                                           
22

 N.M. Spelt dan J.BJ.M.ten Berge. 1993. Pengantar Hukum Perizinan. disunting oleh Philipus M. 

Hadjon. Surabaya. Yuridika.  Hal 4. 
23

 Adrian Sutedi, Op.cit. hal.188 



24 
 

 

a) Perincian biaya harus jelas di setiap perizinan yang 

dimohonkan, khususnya dalam perizinan yang memerlukan 

tindakan seperti penelitian, pengukuran dan pengajuan. 

b) Prosedur harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
24

 

Hal yang mendasar dalam pengurusan perizinan adalah pembiayaan, 

namun meskipun terdapat pembiayaan sesungguhnya pembiayaan 

bukan hanya alat pemerintah untuk Budgetaire Negara. Sebaliknya 

pemerintah dalam mengatur aktivitas masyarakat memenuhi sifat-sifat 

sebagai pelayan publik. Oleh karena itu biaya perizinan harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
25

 : 

a) Disebutkan dengan jelas 

b) Mengikuti standar yang diatur 

c) Tidak dikenakan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek 

syarat tertentu 

d) Perhitungan sesuai dengan tingkat biaya yang sebenarnya 

e) Besar biaya di informasikan secara luas 

 

C. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi 

 Dalam peraturan bersama Mentri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan 

Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 Nomor 

07/PRT/M/2009 dan Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 yang 

                                                           
24

 Ibid. 
25

 Ibid. 
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merupakan dasar hukum dari pembangunan menara telekomunikasi 

yang berisi tentang pedoman dan penggunaan bersama menara 

telekomunikasi. Dalam menyelenggarakan telekomunikasi dibutuhkan 

infrastruktur yang mendukung, ketersediaan lahan bangunan dan 

ruang udara, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan. Menara 

telekomunikasi sendiri merupakan infrastruktur pendukung utama 

dalam penyelenggaraan pembangunan menara telekomunikasi. Izin 

pembangunan dari pendirian menara telekomunikasi diberikan kepada 

perorangan atau badan hukum sebagai penyelenggaranya yaitu : 

1. Penyelenggara Telekomunikasi 

2. Penyedia Menara atau Kontraktor Menara 

 Dalam pembangunan menara telekomunikasi di perlukan syarat-syarat 

yaitu surat domisili perusahaan, surat permohonan, fotocopy Nomor 

Peserta Wajib Pajak dan dilegalisir, fotocopy Kartu Tanda Penduduk 

penanggung jawab perusahaan dilegalisir, pas foto, akta pendirian 

perusahaan, jika status perusahaan sebagai perusahaan terbuka wajib 

menyertakan surat pencatatan dari bursa efek, memberikan surat tanda 

daftar perusahaan, memberikan bukti daftar hadir dari berita acara 

pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat yang rumahnya dua kali 

radius ketinggian menara yang diketahui lurah atau camat serta peserta 

lain yang dianggap perlu oleh Pemerintah Daerah.
26

 

 

 

                                                           
26

 Pasal 43 Butir 3 Peraturan Daerah Kota Malang No 06 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 

Menara Telekomunikasi  
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D. Jaringan Telekomunikasi 

 Jaringan telekomunikasi adalah suatu dari rangkaian beberapa 

perangkat telekomunikasi dan kelengkapanya yang digunakan dengan 

tujuan untuk berkomunikasi.
27

 Sedangkan dalam pasal 7 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi disebutkan 

penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah pihak yang 

menyediakan dan pelayanan telekomunikasi hingga memungkinkan 

terselenggaranya kegiatan telekomunikasi. Penyelenggara 

telekomunikasi yang dimaksud meliputi : 

1. Penyelenggaran jaringan telekomunikasi 

2. Penyelenggraan jasa telekomunikasi 

3. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus 

Penyelenggara dari jasa jaringan telekomunikasi yang diatur dalam 

Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) dapat dilakukan oleh suatu badan 

hukum yang di dirikan untuk maksud tersebut. Dimana badan hukum 

tersebut dapat dilihat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang diantara adalah : 

1. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN 

2. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD 

3. Badan Usaha swasta atau Koprasi. 

Dalam penyelenggaraan khusus seperti yang di maksud dari pasal 7 

ayat (1) huru (c) penyelenggaraan khusus dapat dilakukan oleh  : 

 

                                                           
27

 Pasal 1 Butir 11 Peraturan Daerah Kota Malang No 06 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 

Menara Telekomunikasi 
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1. Perseorangan 

2. instansi pemerintah 

3. badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi 

dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi. 

 Penyelenggara    jaringan    telekomunikasi    wajib    menjamin   

terselenggaranya telekomunikasi    melalui    jaringan    yang    

diselenggarakannya.  Penyelenggara jaringan  telekomunikasi  dapat  

menyelenggarakan  jasa  telekomunikasi  melalui jaringan  yang  

dimiliki  dan  disediakannya.  Penyelenggaraan  jasa telekomunikasi 

harus  merupakan  kegiatan  usaha  yang  terpisah  dari  

penyelenggaraan  jaringan yang  sudah  ada.  Untuk  

menyelenggarakan  jasa telekomunikasi penyelenggara jaringan    

telekomunikasi    wajib    mendapatkan    izin    penyelenggaraan    

jasa telekomunikasi dari menteri. 

 Dalam  Rangka  pembangunan,  pengoperasian,  dan  atau  

pemeliharaan  jaringan  telekomunikasi,  berdasarkan  Pasal 12 

Undang - Undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi  

pihak  penyelenggara  jaringan  telekomunikasi  mempunyai  hak dan 

kewajiban sebagai berikut: 

a) Penyelenggra jaringan telekomunikasi dapat memanfaatkan 

atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki 

atau dikuasai oleh pemerintah dan berlaku pula untuk sungan 

danau atau laut 
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b) Pembangunan dan pengoprasian jaringan telekomunikasi dapat 

dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari instansi 

pemerintah yang bertanggung jawab. 

c) Atas kesalahan yang menimbulkan suatu bentuk kerugian, 

maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan 

ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. 

d) Setiap penyelenggara pembangunan telekomunikasi wajib 

memberikan suatu bentuk kontribusi dalam pelayanan secara 

universal dengan memperhatikan berdasarkan prinsip berikut : 

1) Peningkatan efesiensi penyelenggaraan menara 

telekomunikasi 

2) Memenuhi standart dari pelayanan serta penyediaan 

sarana dan pra sarana 

Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  52  Tahun  2000  tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi,   untuk   menyelenggarakan   

jaringan telekomunikasi,   pemohon wajib  mengajukan  permohonan  

izin  secara  tertulis  kepada  Menteri.  Dalam  Pasal 58 Ayat (4) 

Undang - Undang    Nomor    52    Tahun 2000    tentang    

Penyelenggaraan  Telekomunikasi,  dalam  mengajukan  permohonan  

izin  pemohon  wajib  memenuhi persyaratan: 

a) Merupakan bentuk badan hukum Indonesia yang bergerak 

dalam bidang telekomunikasi. 

b) Memiliki sumber dana dan sumber daya manusia dalam bidang 

pertelekomunikasian. 
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c) Tata cara pengajuan izin di atur dalam keputussan mentri melalui 

evaluasi atau seleksi. Persyaratan yang diajukan terdiri atas prosil 

dan rencana pembangunan jaringan,jasa dan usaha. 

 

E. Teori Penegakan Hukum  

 Dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaaatan sosial menjadi nyata diperlukan suatu usaha penegakan 

hukum, dimana penegakan hukum hakikatnya merupakan proses 

dimana perwujudan ide-ide yang di tegakan sesuai dengan norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan -

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyaraakat dan bernegara. 

 Soerjono Soekanto mengemukakan, kegiatan menyerasikan nilai-

nilai yang terjebak dalam kaidah-kaidah yang baik yang terwujud dalam 

serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 

kedamaian adalah inti dari penegakan hukum. Beberapa faktor yang 

mempunyai arti netral mungkin memiliki dampak positif dalam 

keberhasilan penegakan hukum, dimana faktor tersebut merupakan 

esensi tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Adapun faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjini Soekamto yaitu
28

 : 

1. Faktor Hukum 

  Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada 

kalanya terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. 

Hal ini terjadi dikarenakan adanya konsep keadilan yang bersifat 
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abstrak. Sedangkan secraa normatif telah ditentukan prosedur 

kepastiann hukum. Maka dari itu suatu kebijakan yang tidak 

sepenuhnya berdara dari hukum merupakan sesuatu yang bisa di 

benarkan asalkan tidak melanggar aturan hukum yang ada. 

Hakikatnya penyelenggara hukum harusnya melihat peace 

maintenance bukan hanya law enforcement, karna dari 

penyelenggaraan hukum merupakan suatu proses penggabungan 

antara pola prilaku nyata dengan nilai kaedah yang bertujuan untuk 

mencapai kedamaian. 

2. Faktor Penegakan Hukum 

  Fungsi dari hukum, mentalitas dan kepribadian petugas 

penegak hukum merupakan salah satu pemegang peran penting, jadi 

ketika petugas tidak memiliki kepribadian yang baik percuma saja 

jika ada aturan hukum yang sudah baik. Maka dari itu harus 

memperhatikan dengan serius akan mentalitas penegak hukum agar 

mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum.   

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

  Dalam faktor sarana dan fasilitas pendukung dapat di bagi 

menjadi dua, yaitu mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. 

Dalam hal ini Pendidikan merupakan salah satu perangkat lunak 

yang perlu di perhatikan lebih. Pendidikan yang di terima oleh polisi 

selaku penegak hukum dewas ini cenderung masih meliputi hal-hal 

yang konvensional, sehingga masih banyak petugas kepolisian yang 

mengalami hambatan-hambatan di dalam tujuannya yang dimana 



31 
 

 

diantaranya adalah tentang kejahatan komputer, dalam hal ini jaksa 

yang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana khusus 

tersebut, dari situ dapat kita lihat bahwa secara teknis yuridis polisi 

masih dianggap belum kompeten dan belum siap. 

4. Faktor Masyarakat 

  Penegak hukum merupakan petugas keadilan yang berasal 

dari masyarakat yang mempunyai tujuan unytuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Setiap warga masyarakat 

sedikit banyak telah memiliki kesadaran akan hukum hanya saja 

yang membedakannya adalah taraf dari kepatuhannya akan hukum 

itu sendiri, baik kepatuhan yang sedang, tinggi ataupun yang kurang. 

Salah satu indikator berfungsinya suatu hukum yang ada dapat 

dilihat dari adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap 

aturan hukum yang ada.  

5. Faktor Kebudayaan 

  Menurut Soerjono Soekanto kebudayaan mempunyai fungsi 

yang sangat besar dalam mengatur masyarakat, dari kebudayaan 

mampu mengatur masyarakat agar dapat mengerti bagaimana harus 

bertindak, bagaimana harus berbuat dan bagaimana menentukan 

sikap jika berinteraksi dengan orang lain. Dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwa kebudayaan adalah garis utama atau pokok dari 

perikelakuan yang nantinya sebagai pencipta peraturan mengenai apa 

yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya dilarang.  

 


