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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Konseptual 

Peraktek pungutan liar merupakan merupakan serangkaian tingkah laku yang 

dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di mana 

tidak di fungsikan akses yang dapat mempermudah masyarakat dan sebagai 

prioritas menciptakan pelayanan umum yang lebih baik. Berkembangnya praktek 

pungutan liar merupakan sebuah pekerjaan bagi pemerintah, maka menangani hal 

tersebut di keluarkan terkait pemberantasan pungutan liar dengan dibentuknya 

satgas melalui perpres 87 tahun 2016. sebagai bentuk upaya pemberantasan 

pungutan liar yang tegas, efektif dan efisien. Dengan tujuan pembentukan sebagai 

upaya percepatan di berbagai bidang, salah satunya reformasi dibidang hukum 

meliputi 3 pilar utama, yakni: 

1. Penataan Regulasi 

2. Pembentukan lembaga/aparat dan penegakkan hukum 

3. Pembangunan budaya hukum, menciptakan budaya hukum yang kuat 

saat ini. 

Dengan melakukan reformasi dibidang hukum tersebut diatas, dapat 

menimbulkan dampak positif bagi perkembangan ekonomi, sosial dan keamanan 

serta ketertiban masyarakat. Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah 

menetapkan nawacita sebagai agenda prioritas pembangunan, guna mewujudkan 

Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Sehingga salah satu faktor 

perwujudan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian adalah dengan 
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pembentukan tim tugas saber pungli yang sasaran kerjanya adalah pelayanan 

publik yang bersih. Dari kualitas Satuan Tugas Saber Pungli yang diharapkan 

adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatnya pengetahuan (knowledge) mengenai Perpres saber 

pungli, sebagai satuan tugas yang melakukan penindakan terhadap 

tindakan pungutan liar.  

b. Pada aspek keterampilan (skill), mampu menjadi komunikator untuk 

menyampaikan pesan terkait dengan Pelayanan Publik pada Lembaga 

dan Pemerintah Daerah yang terbebas dari Pungli. 

c. Memiliki sikap (attitude) tanggung jawab, proaktif, konselor dan 

mampu menjadi tauladan bagi semua pihak di Kota Batam. 

Tingginya ketidakpastian pelayanan publik kepada masyarakat, membuat 

masyarakat menyerah dengan pelayanan publik karenanya salah satu 

permasalahan diatas juga menyebabkan maraknya praktek pungutan liar. Efektif 

atau tidaknya pemberantasan Pungutan Liar (pungli) tidak akan tercapai tanpa 

dukungan dan peran serta masyarakat, baik dalam pencegahan maupun pelaporan 

kepada aparat penegak hukum, karena masyarakat merupakan pengguna 

pelayanan publik. Satgas saber pungli berdasarkan ketentuan pasal 2 perpres 87 

tahun 2016 “ Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan 

pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan 

personil, satuan kerja dan prasarana, baik yang berada di kementrian/lembaga 

dan pemerintahan daerah”. 
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Menindak lanjuti peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 di provinsi kepulauan 

riau telah di keluarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 2317 tahun 

2016 tentang satgas saber pungli diprovinsi kepri. Keputusan gubernur nomor 

2317 merupakan langkah lanjutan untuk menunjuk pembentukan tim UPP di 

setiap kabupaten/kota yang ada di provinsi kepri yang berjumlah 7 daerah tugas 

yang terdiri dari 5 wilayah kabupaten, 2 wilayah kota. Tujuan pembentukan unit 

pemberantas pungutan liar (UPP) pemerintahan daerah pasal 8 Peraturan presiden 

nomor 87 tahun 2016 pembentukan unit pemberantasan pungutan liar berdasarkan 

rekomendasi satgas saber pungli disetiap instansi penyelenggara pelayanan publik. 

Fungsi unit pemberantasan pungutan liar di daerah sama dengan pelaksanaan 

tugas satgas saber pungli sebagai berikut: 

1. Fungsi Intelijen 

2. Fungsi Pencegahan 

3. Fungsi Penindakan  

4. Fungsi Yustisi 

Unit pembentukan secara berkala menyampaikan laporan kepada saber pungli 

terkait penindakan pungutan liar di daerah. Setiap fungsi yang di yang telah di 

tetapkan oleh peraturan presiden maka telah terbentuk 4 bagian tersebut yang 

tidak hanya dari kepolisian tetapi termasuk di dalamnya golongan akademisi dan 

tokoh masyarakat. Kesiapan fasilitas unit pemberantasan pungutan liar juga sangat 

penting berupa pemanfaatan teknologi informasi sebagai media penyampaian 

laporan dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menjadikan masyarakat 
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sebagai korban pelaku pungutan liar, karena masyarakat merupakan pengguna 

pelayanan publik.  

Sehubungan pemaparan di atas, maka penulis menguraikan lebih dalam lagi 

mengenai hal-hal sebagai berikut: 

1. Pelayanan publik 

a. Pengertian umum pelayanan publik 

Pelayanan seperti yang terdapat di dalam (KBBI) adalah berupa suatu 

kegiatan yang bertujuan untuk membantu, menyiapkan atau bahkan 

mengurus apa yang diperlukan masyarakat yang berkaitan dengan jasa. 

Sedangkan didalam pengertian peraturan perundang-undangan 25 tahun 

2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan “ serangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik”. Penyelenggara pelayanan publik merupakan bentuk 

pelayanan dalam bidang jasa baik itu pelayanan yang bertujuan komersil 

atau yang tidak bersifat komersil. Namun dalam 2 bentuk tujuan pelayanan 

tersebut terdapat perbedaan penerapan pelayanan yakni jika dalam bentuk 

komersial pengelolaan dilakukan oleh pihak swasta sebagai penyedia 

pelayanan dengan tujuan salah satunya mencari keuntungan . Sedangkan 

bentuk pelayanan yang non komersial dilakukan oleh organisasi  

pemerintah dengan fokus pelayanan ke masyarakat yang berorientasi 

kepada sebuah pengabdian.  

b. Unsur-unsur pelayanan publik 
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Ada 4 unsur penting yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Terkait dengan Metode pelaksanaan aktivitas pelayanan publik  yang 

menyangkut sistem pelaksanaan, proses yang diterapakan dan metode 

penerapan yang sesuai, sehingga sebagai suatu tujuan pelayanan maka 

sistem, perosedur dan metode yang digunakan dapat mendukung 

jalannya pelayanan yang diberikan. 

2. Tindakan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang 

professional, perilaku disiplin sebagai aparatur yang dapat di jadikan 

contoh, dan terbuka dalam hal kritik dan saran dari penerima 

pelayanan publik.  

3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai faktor 

penting terhadap pelayanan yang diberikan. 

4.  Faktor masyarakat sebagai penerima pelayanan publik dengan status 

sebagai pelanggan mampu menerima informasi yang sesuai karena 

bersifat heterogen dari perilaku dan pendidikan.  

c. Asas, perinsip dan standar pelayanan 

Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memudahkan masyarakat 

dalam melakukan kewajibanya sebagai warga negara, kemudian lijan 

poltak sinabela (2008:6) sebagai tujuan dari pelayanan yang diberikan 

adalah memberikan kepuasan kepada pengguna jasa. Maka terkait asas-

asas dalam pelayaanan publik, yaitu: 
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a. Pelayanan yang transparan artinya pelayanan yang diterapkan oleh 

aparatur pemerintah secara terbuka, memberikan informasi yang jelas 

dan mudah dimenegerti oleh pengguna pelayanan.  

b. Akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu ranah 

organisasi pemerintah. 

c. Partisipatif, yang menjadi sarana bagi masyarakat dengan mendorong 

peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

d. Persamaan kedudukan sebagai warga negara yang mempunyai 

kesamaan hak, serta tidak diskriminatif 

e. Keseimbangan antara hak dan kewajiban anatara penyedia dan 

pengguna pelayanan publik. 

Berdasarkan keputusan menteri pemberdayaan dan aparatur negara mengenai 

perinsip pelayanan publik nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 memuat hal sebagau 

berikut: 

a. Prosedur pelayanan yang sederhana, mudah dipahami serta tidak berbelit-

belit. 

b. Kejelasan dalam menjalankan persyaratan teknis pelayanan administratif 

kepada masyarakat mengenai pelaksanaan. 

c. Ketepatan waktu dalam menerapkan pelayanan. 

d. Keamanan dalam memberikan pelayanan serta sebagai bentuk kepastian 

hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. 
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e. Pempinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggung jawab atau penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan dan persoalan dalam pelayanan publik. 

f. Sarana dan fasilitas yang disediakan merupakan faktor penting  

sebagaimana tersedianya sarana dan prasarana yang memadai termasuk 

sarana teknologi dan informatika. 

g. Akses yang disediakan dapat mempermudah masyarakat dengan 

memanfaatkan peran teknologi dan informasi yang bermanfaat. 

h. Sikap aparatur pelayanan publik yang ramah, disiplin dan santun yang 

dapat memuihkan kepercayaan serta memperbaiki hubungan pemerintah 

dengan masyarakat. 

i. Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan prosedur, pelayanan yang 

tertib, teratur serta fasilitas pendukung pelayanan seperti tempat parkir, 

toilet tempat ibadah dan lain sebagainya.  

d. Jenis-jenis pelayanan publik 

Kegiatan pelayanan memuat berbagai macam kepentingan sebgaimana yang 

termuat dalam putusan mentri pemberdayaan aparatur negara, nomor 

63/KEP/M. PAN/7/2003, pelayanan tersebut antara lain: 

a. Pelayanan administratif 

Merupakan bentuk pelayanan  yang menghasilkan dokumen resmi 

yang disahkan oleh negara yang dibutuhkan penentuan status 

kewarganegaraan, sertifikat kompetensi dan dokumen penting antara 

lain kartu tanda penduduk, akte kelahiran, akte kematian, surat tanda 
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kendaraan bermotor (STNK), buku pemilik kendaraan bermotor 

(BPKB), ijin mendirikan bangunan (IMB), paspor, sertifikat, dan lain 

sebagainya. 

b. Pelayanan Jasa 

Segala bentuk pelayanan yang menghasilkan jasa yang kemudian 

dibutuhkan oleh publik sebagai pengguna pelayanan berupa jasa 

pendidikan, pelayanan transfortasi dan jasa pelayanan kesehatan yang 

diberikan. 

Untuk menciptakan kegiatan pelayanan yang professional dan berkualitas melalui 

putusan mentri pemberdayaan aparatur negara, nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 

pola penyelenggara aktivitas pelayanan publik, antara lain: 

a. Fungsional 

Penyelenggara pelayanan sesuai dengan fungsi pelayanan yang di bentuk 

yakni sesuai tugas dan kewenangan.  

b. Terpadu, meliputi pelayanan terpadu satu pintu, terpadu satu atap dan 

gugus tugas. 

c. Terpusat, fokus penyelenggara pelayanan sesuai denga pelimpahan 

kewenangan dari pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Pungutan Liar 

a. Pungutan Tanpa Dasar Hukum.  

Alenia keempat pembukaan undnag-undang dasar 1945 yang berbunyi “ 

kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintahan yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
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memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan 

kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara republik 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 

ketuahanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 

persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah 

kebijaksanaan dalam permusyawaratad atau perwakilan ”.  

Penyebab pungutan liar dalam suatu instansi pemerintah yang 

melaksanakan tugas pelayanan disebabkan oleh faktor-faktor berikut: 

1. Penyalahgunaan wewenang. 

Jabatan yang dipegang dalam suatu instansi menjadi alasan 

dilakukannya pungutan liar sehingga seseorang dapat melakukan 

pelanggaran disiplin berupa pungutan liar 

2. Faktor mental 

Ketidak mampuan seseorang dalam mengontrol diri terhadap 

kesempatan yang melakukan kebiasaaan buruk merupakan penyakit 

mental dalam diri seseorang. 

3. Faktor ekonomi 

Kebutuhan hidup yang tidak sebanding dengan tugas dan jabatan yang 

diembankan membuat sesorang terdorong melakukan pungutan liar. 

4. Faktor kultural & Budaya 
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Kebiasaan yang buruk yang berkembang terus-menerus dalam 

kepengurusan administrasi kependudukan dalam suatu pelayanan 

publik merupakan kebiasaan yang menimbulkan pungutan liar. 

5. Terbatasnya sumber daya manusia 

6. Lemahnya sistem pengawsaan dari atasan. 

d. Tindak Pidana Pungutan Liar 

Perincian tidak pidana pungutan liar secara khusus tidak terdapat secara 

pasti dalam kuhp, namun perbuatan pungutan liar dapat diketegorikan 

sebagai tindak pidana pemerasaan, penipuan dan korupsi. Adapun 

pengelompokan jenis pungutan liar (pungli) yaitu: 

1. Pungli jenis tindak pidana, diantaranya: 

a.  Korupsi uang negara.  

b.  Pemerasan. 

c.  Penyuapan. 

2. Pungli jenis pidana yang sulit dibuktikan, diantaranya: 

a. Komisi tender proyek. 

b. Imbalan jasa, dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, 

penggunaan SKO dan sebagainya. 

c. Pungutan gaji pegawai. 

d. Pungutan terhadap uang perjalanan. 

e. Pungutan oleh pos-pos pencegatan. 

Mungkinkah pungli seperti itu bisa diberantas. Tentunya memerlukan operasi 

satuan tugas seber pungli yang bersasaran dapat merubah keadaan dan sikap 
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mental, yang berkaitan dengan berbagai faktor mutlak memerlukan pengertian dan 

dukungan masyarakat. 

3. Pemberantasan 

Pemberantasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:
5
 

a. orang yang memberantas. 

b. Alat untuk memberantas 

Pemberantasan berupa Pencegahan, pengucilan perkembangan, atau 

pemusnahan penyakit dalam hal ini penyakit masyarakat. Didalam ketentuan 

Pasal 1 angka 1 undang-undang negara republik indonesia Nomor 30 Tahun 2002 

tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyebutkan: 

“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ”. 

Karakteristik tindak pidana korupsi di atas mensyaratkan bahwa 

pelakunya, tersangka atau bahkan terdakawanya mewakili dari suatu instansi 

publik sebagai aparatur penyelenggara negara yang diangkat oleh pemerintah 

melalui Surat keputusan resmi sehingga ada kaitannya dengan tindak pidana 

korupsi yang di lakukan. 

4. Kantor pemerintahan 

Kantor menurut terjemahan kamus besar bahasa Indonesia, adalah: 

                                                           
5
 Anonim. 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Kbbi.web.id. diakses pada tanggal 4 Mei 

2017 
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1. Balai tempat pertemuan (gedung, rumah, ruangan) tempat mengurus 

sebuah pekerjaan  

2. Tempat bekerja 

Pemerintah menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah
6
: 

a. Pelayanan kepada masyarakat 

Pelayanan dapat diartikan sebagai pemberian layanan, untuk memenuhi 

keperluan orang/masyarakat pada suatu instansi publik sesuai dengan 

aturan yang berlaku. 

b. Pelayanan berupa pengabdian pemerintahan 

1. Tugas pokok dan Fungsi 

Pengertian tugas pokok dan fungs secara umum merupakan suatu 

keharusan yang mesti dijalankan untuk menyelesaikan program kerja 

dalam suatu organisai pelayanan publik yang di lakukan oleh pegawai 

negeri berdasarkan tujuan tujuan, visi dan misi suatu organisai 

pelayanan publik. Tugas pokok merupakan tanggung jawab 

pemerintah yang berupa satu kesatuan pekerjaaan dalam pelaksanaan 

jabatan. Sedangkan fungsi di artikan fungction dalam bahsa inggris 

berupa kekuasaan berupa hak dan tugas yang diembankan kepada 

seseorang sesuai dengan peran dan kedudukannya. Fungsi 

lembaga/instansi publik adalah sebagai pedoman atau haluan bagi 

                                                           
6
 KBBI ibid 
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organisai dalam melaksanakan peran tugas sebagaiman yang menjadi 

tujuan organisasi.
7
 

2. Transparansi, akuntabilitas, dan Tanggungjawab. 

Transparansi adalah sesuatu hal yang nyata, jelas terbuka dapat di 

pertanggungjawabkan keberadaannya. Arti transparansi dalam sebuah 

organisasi pemerintah adalah kondisi dimana aturan dan alasan di balik 

langkah-langkah pengaturannya bersifat bebas, jelas dan terbuka, 

sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. ketersedian 

informasi yang lengkap, kolaborasi kerja sama dan pengambilan 

keputusan yang kolektif. 

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan 

Administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif, pemerintah, 

lembaga legislatif parlemen, dan lembaga yudikatif adalah 

kehakiman), Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat 

merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban tehadap tiap 

tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya 

administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup 

peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu 

kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan 

bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan. 

5. Perlindungan 

Perlindungan menurut terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:
8
 

                                                           
7
 Muammar Himawan. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 38 
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a. Tempat berlindung 

b. Hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi menjadikan atau 

menyebabkan berlindung. 

Sehingga dalam perlindungan yang dikaitkan dengan terjadinya peristiwa hukum 

pada pungutan liar (pungli), memberikan pengertian pada: 

1. Perlindungan Pada Saksi memberatkan dan meringankan 

a. Saksi memberatkan 

Saksi yang memberatkan adalah saksi (petugas) saber pungli yang memiliki 

legalitas untuk menjalankan tugasnya yang melakukan operasi tangkap 

tangan (OTT) kepada pelaku oknum aparat pemerintah dan oknum 

masyarakat yang melakukan suap dan penerima suap dengan cara yang tidak 

prosedural/tidak umum sesuai dengan pola kerja yang ada/aturan yang telah 

ada. 

b. Saksi meringankan 

Peran saksi yang meringankan terhadap subtansi keterangan yang 

mendukung pembelaan terhadap terdakwa yang di yakini melakukan 

pungutan liar oleh satgas pungli. Dalam ketentuan pidana keterangan saksi 

yang di ambil dari slah satu tersangka atau terdakwa,  

2. Perlindungan bagi Penegak Hukum 

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upaya 

menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang aman, damai dan sejahtera. Tanpa 

adanya penegakan hukum maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan 

                                                                                                                                                               
8
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bagi kehidupan setiap warga negara Indonesia. Maka proses penegakan hukum 

harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian terhadap 

aturan hukum, merosotnya wibawa hukum sebagai pembatasan tinngkah laku 

manusia sehingga melahirkan krisis hukum yang dampaknya dapat berakibat pada 

terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan 

bangsa dan negara. Pungutan Liar sangat identik dengan dunia kriminal dan 

kekerasan, karena memang kegiatan pungutan liar tidak lepas dari kedua hal 

tersebut. Karena itu untuk menegakkan hukum yang bermanfaat, memiliki 

kepastian dan keadilan, diperlukan pemimpin yakni figur terbaik.  

6. Pengertian korupsi 

Korupsi ialah: “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk 

memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan 

hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau 

karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau 

untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain ” 

pada pengertian diatas ada 3 pengertian luas mengenai pembahasan pengetian 

korupsi: 

1. Pertama, pengertian korupsi yang melihat dari  pusat pelayanan berupa 

tindakan yang menyimpang yang dialkukan oleh pejabat pelayanan 

publik dalam menjalankan tugas, menyimpang dari ketentuan yang 

berlaku, mencari keuntungan melalui peran jabatan yang diembankan. 

2. Kedua, pengertian korupsi yang melihat dari dampak korupsi yang 

dilakukan terhadap kepentingan umum. Korupsi baru dapat dikatakan 
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sebagai sebuah tindakan korupsi jika pemegang kekuasaan melalui 

fungsinya sebagai pelayanan publik melakukan perbuatan tertentu, 

memberikan imbalan yang dapat merusak citra baik pelayanan publik. 

3. Ketiga, pengertian korupsi yang berpusat pada pasar (marketcentered). 

Konsep marketcenterer sebagai pusat korupsi adalah digunakan individu 

atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan. Karena itu eksistensi 

korupsi jelas mengindikasikan hanya individu dan kelompok yang 

terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin 

melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain. 

2.2 Landasan Yuridis 

Sesuai dengan hirarki perundang-undangan, maka penulis mengurut landasan 

yuridis yang diawali dengan: 

A. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D ayat 1 berbunyi: 

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum”. 

B. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah berdasarkan 

Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi:  

1. Ketentuan pasal 2 berbunyi :  

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
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paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.  

2. Pasal 3 berbunyi: 

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 

Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 

3. Pasal 5 berbunyi: 

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang“ 

yang: 

a.  “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 
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penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”. 

a. “memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara 

negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang 

bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan 

dalam jabatannya”. 

4. Pasal 12 E berbunyi: 

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 

atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang 

memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran 

dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya 

sendiri”.  

5. Pasal 12 F berbunyi: 

“Menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong 

pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 

yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau 

penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai 

utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan 

merupakan utang” . 

C. Undang-undang  No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

Pasal 87 ayat 4 butir b berbunyi: 
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“Bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum 

penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada 

hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum” . 

D. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pasal 368 KUHP: 

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu 

barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau 

supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, 

karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan 

tahun".  

Pasal 415 KUHP: 

"Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara 

waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat 

berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang 

atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau 

menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, 

diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun" . 

Pasal 418 KUHP: 
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 "Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal 

diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji 

itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan 

dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi 

hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam 

dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah" .  

Pasal 423 KUHP: 

 "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan 

kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, 

melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu 

pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, 

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun" . 

E. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Adminisrasi 

kependudukan pasal 79A dan Pasal 95B: 

“Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut 

biaya”.  

Pasal 95B 

“Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT, 

Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan 

dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada 

Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)” . 

F. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016. 

Pasal 1 

“Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih 

Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.”  

Pasal 2 

“Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan 

pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang 

berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah”. 

G. Keputusan gubernur kepulauan riau 

Melalui Instruksi Mendagri Nomor: 180/3935/ SJ terkait pengawasan 

pungli, provins kepulauan riau telah di keluarkan surat keputusan 

gubernur nomor 2317 maka di kota batam dan kota/kabupaten di 

kepulauan riau telah di lantik Tim satuan sapu bersih pungutan liar, 

yang merupakan pelaksanaan atas Peraturan presiden nomor 87 tahun 

2016. 

2.3 Landasan Teoritis 

Landasan teoritis ini yang digunakan oleh penulis menggunakan 2 (dua) hal 

diantaranya teori pembuktian terbalik dan teori efektifitas hukum, dimana penulis 

menguraikan tentang: 
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1. Teori Pembuktian 

a. Teori pembuktian terbalik 

Dalam sistem hukum pidana konsep pembuktian terbalik dilatarbelakangi oleh 

layaknya terhadap penegakan hukum dalam kasus korupsi. Tindakan korupsi 

seringkali merupakan tindakan terencana oleh oknum tertentu yang mempunyai 

kewenangan jabatan, birokrat ataupun pengusaha yang secara politis dan ekonomi 

mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Sehingga dalam prakteknya ditemukan 

permainan aturan hukum dalam sebuah badan peradilan. Akibatnya, pembuktian 

kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sulit dilakukan. Penerapan sistem 

pembalikan beban pembuktian secara terbatas diatur dalam pasal 12 B ayat (1) 

huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dianggap sebagai instrument luar 

biasa disebabkan karena cara ini menyimpang dari prinsip umum hukum pidana 

yang dirumuskan dalam KUHAP. Perbedaan asas pembuktian terbalik dengan 

asas pembuktian yang dalam KUHAP di Indonesia adalah dengan mengetahui 

tentang beban pembuktian. Beban pembuktian adalah suatu kewajiban yang 

dibebankan kepada salah satu pihak untuk memberikan suatu fakta didepan sidang 

pengadilan untuk membuktikan kebenaran atas suatu tuduhan atau pernyataan. 

Untuk dapat membedakan pembuktian biasa dengan pembuktian terbalik dapat 

dilihat dari macam-macam pembuktian yang ada. 

Ketentuan lain yang termasuk didalam ketentuan hukum acara berkaitan 

dengan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan didalam sidang peradilan telah 

diatur khusus sebagaimana undang-undang nomor 31 tahun 1999, didalam pasal 

25 sampai ketentuan pasal 40 yang merupakan penambahan atas undang-undang 
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yang sebelumnya mengatur yaitu undnag-undang nomor 8 tahun 1981, dan 

merupakan pembuktian terbalik sebagaimana dijelaskan mengenai beban 

pembuktian terbalik, pasal 37:
9
 

a) “ Hak terdakwa dalam membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak 

pidana”. 

b) “Sebagaimana terdakwa membuktikan bahwasanya ia tidak bersalah 

tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan yang 

diberikan merupakan suatu yang menguntungkan baginya”. 

c) “Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta 

bendanya dan harta benda istri atau suami anak dan harta benda 

setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan 

dengan perkara yang bersangkutan”. 

d) “Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan 

yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber 

penambahan kekayaannya maka keluarga tersebut dapat digunakan 

untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah 

melakukan tindak pidana korupsi, dan”.   

e) “ Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) 

ayat (3) dan ayat (4) penuntut umum tetap berkewajiban untuk 

membuktikan dakwaannya”. 

Hal ini merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk, didalam undang-undang 

nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum pidana. Selain itu 

                                                           
9
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pelaku juga dapat dibebaskan dari segala tuntutan apabila, pembuktian yang di 

lakukan bukan merupakan bentuk tindak pidana.  

Salah satu bentuk penerapan asas praduga tak bersalah adalah pembuktian 

yang dilakukan oleh penuntut umum bukan terletak pada terdakwa. Namum 

karena sulitnya untuk membuktikan pada kasus-kasus korupsi, maka timbulah 

suatu upaya luar biasa, yaitu sistem pembuktian terbalik, dengan demikian maka 

beban pembuktian bukan lagi pada penuntut umum melainkan kepada terdakwa.  

Asas negatif wettlijk pasal 189 ayat 4 KUHAP, bahwasanya keterangan 

terdakwa saja dalam proses pembuktian pidana yang membuktikan bahwa yang 

bersangkutan tidak bersalah, sebagaimana perbuatan yang didakwakan kepadanya 

maka pembuktian tersebut harus disertai dengan alat bukti yang lain.  

b. Beban Pembuktian Biasa 

Pembuktian dalam hukum pidana pada hakikatnya merupakan sesuatu yang 

sangat penting, hal ini dikarenakan pembuktian adalah langkah yang digunakan 

untuk dapat menentukan sesorang bersalah atau tidak. Proses pembuktian adalah 

proses yang terjadi dalam rangkaian prosedur beracara di pengadilan sehingga 

dapat diambil kesimpulan untuk di jatuhi hukuman atas tindak pidana yang 

dilakukan. selain itu pelaku dapat juga dibebaskan dari segala tuntutan hukum 

apabila dalam pembuktian yang dilakukan terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut 

bukan merupakan suatu tindak pidana. Dikaji secara umum, kata pembuktian 

berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang 
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cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut).
10

 

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi 

(memperhatikan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, 

menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. 

Proses pelaksanaan pembuktian pada dasarnya sudah dapat dilaksanakan sejak 

proses penyidikan terhadap suatu perkara pidana dilakukan. Tindakan penyidikan 

yang dilakukan bertujuan mencari dan menentukan suatu kejadian/peristiwa yang 

diduga sebagai suatu tindak pidana untuk langkah lebih lanjut dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan. Dalam hal ini telah dilakukan suatu tahap pembuktian,sama 

dengan halnya melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik 

sebagaimana dijelaskan dalam kuhap untuk mencari dan menemukan suatu alat 

bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang kemudian ditentukan 

tersangkanya. Peroses pembuktian pada dasarnya lebih dominan pada tahapan 

beracara di pengadilan membuktikan kebenaran materil suatu tindak pidana dan 

memberikan keyakinan kepada hakim untuk memberikan putusan yang seadil-

adilnya. Proses pembuktian harus saling terkait mengenai penafsiran oleh hakim 

dalam menentukan kebenaran materil yang dilakukan melalui tahapan 

pembuktian. Alat buti dalam proses pembuktian diantaranya sebagai berikut: 

a) Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti? 

b) Melalui pembuktian yang dilakukan, apakah terdakwa bersalah 

sebagaimana ataa dalil dakwaaan kepada terdakwa? 

c) Delik apa yang dilanggar? 
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d) Sangksi pidana apa yang dijatuhkan kepada terdakwa?
11

 

Berhubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas dalam proses 

pembuktian adanya interaksi antara majelis hakim dalam menangani perkara. 

kemudian ada penuntut umum yang melakukan penuntutan dan terdakwa beserta 

penasehat hukumnya. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui apa yang menjadi tujuan 

dengan adanya pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam 

proses beracara, yaitu: 

1) Bagi penuntut umum sesuai dengan tugas dan melakukan penuntutan, 

pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan hakim sesuai dengan 

alat bukti yang diterima untuk menyatakan seseorang bersalah sesuai 

dengan dalil dakwaan. Dalam hal ini pandangan penuntut umum adalah 

pandangan subjektif dari sisi objektif. 

2) Bagi terdakwa atau penasehat hukumnya, proses pembuktian merupakan 

usaha yang sebaliknya, berupaya untuk meyakinkan hakim sesuai dengan 

bukti yang ada, sehingga pembuktian itu dapat meringankan atau bahkan 

membesakan dirinya dari tuntutan pidana. Maka dari itu dalam proses 

pembuktian pidana bagi terdakwa harus mengajukan alat-alat bukti yang 

menguntungkan baginya. Dalam hal ini pandangan terdakwa adalah 

pandangan subjektif dari posisi objektif. 

3) Bagi hakim, sebagai penentu dalam proses persidangan proses 

pembuktian menilai alat bukti yang disampaikan oleh penuntut umum 
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dan terdakwa/penasehatnya sebagai dasar untuk membuat suatu 

keputusan. Dalam hal ini pandangan hakim merupakan pandangan 

objektif dari sisi objektif pula. 

B. Penjatuhan pidana pada pasal (183 KUHAP) yang menentukan: 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa 

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya”. 

Pada hakikatnya hukum pembuktian pada dasarnya dapat dikategorikan kepada 

hukum pembuktian yang bersifat umum dan khusus. Dalam undang-undang 

nomor 8 tahun 1981 kitab undang-undang hukum acara pidana menjelaskan 

hukum pembuktian dalam proses persidangan dilakukan aktif oleh jaksa untuk 

membuktikan kesalahan terdakwa. Sebaliknya demikian juga yang dilakukan oleh 

terdakwa dan penasehat hukumnya dalam proses persidangan untuk membuktikan 

bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentang tindak pidananya 

tidak terbukti. Pasal 66 kuhap di nyatakan “Tersangka atau terdakwa tidak 

dibebani kewajiban pembuktian.” 

Sebagaimana juga dijelaskan didalam beberapa ketentuan pokok kekuasaan 

kehakiman (undang-undnag nomor 14 tahun 1970 jo undang-undang nomor 35 

tahun 1999, pasal 8 yang menyatakan: 

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan 

di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan 

Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempeloleh hukum yang tetap”. 
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Penjelasan pasal 66 KUHAP dinyatakan bahwa “Praduga tak bersalah” dalam hal 

ini berarti bahwa yang berhak dalam melakukan pembuktian adalah Jaksa 

penuntut umum. Penuntut umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang 

bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah menyakinkan hakim 

tentang kesalahan terdakwa. 

2. Teori Efektivitas Hukum 

a. Efektivitas Hukum 

Soerjono sukanto adalah pakar yang mengemukaan teori efektivitas hukum. 

Efektif dilihat dari taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. 

Peran hukum dapat dikatakan efektif jika suatu keberlakukan hukum memberikan 

dampak positif, sehingga saat itu hukum mencapai sasaranya dalam membimbing 

perilaku masyarakat.  

Melihat sasaran efektivitas hukum maka ,identiknya hukum diberlakukan 

tidak hanya satu arah dengan unsur paksaan external saja, akan tetapi juga dengan 

proses di pengadilan. Terhadap ancaman paksaan dapat dikatakan sebagai suatu 

keharusan yang mutlak, agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai sangksi 

hukum sehingga hal ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu 

ketentuan tersebut. Hukum dapat dikatakan bekerja secara efektif jika cara kerja 

hukum memenuhi faktor-faktor berfungsi sebaik-baiknya: 

Efektifas hukum menurut soerjono sukanto ditentukan (5) faktor daya kerja 

hukum yang bersifat megatur dan memaksa, yaitu:
12

 

1 Faktor undang-undang, sebagai hukumnya sendiri 
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 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2008, hal. 8. 
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2 Faktor aparat penegak hukumnya baik itu pihak yang membentuk dan 

menerapkan. 

3 Faktor fasilitas penunjang pelaksanaan 

4 Faktor lingkungan masyarakat, dimana hukum diberlakukan 

5 Faktor kebudayaan yang berkembang. 

Dasar taraf efektivitas hukum dari kelima faktor tersebut diatas merupakan esensi 

dari penegak hukum sebagai tolak ukur efektif penegakan hukum. Pada elemen 

pertama berfungsinya hukum tertulis dengan baik atau bahkan sebaliknya, 

tergantung dari aturan hukum itu sendiri.  

Teori efektivitas hukum yang diekemukakan oleh soerjono sukanto sangat 

relevan dengan teori yang dkemukakan oleh Romli atmasasmita tentang faktor-

faktor yang mengahambat efektif penegakan hukum yang menilai penegakkan 

hukum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor mental aparat penegak hukum seperti 

hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukumnya, akan tetapi sosiliasi hukum yang 

tidak merata tersampaikan bahkan sering diabaikan. Pada elemen pertama 

efektivitas hukum disebabkan oleh:
13

 

1. peraturan-peraturan tertentu yang mengatur bidang kehidupan masyarakat 

sudah cukup sitematis. 

2. Peraturan-peraturan yang dibuat dan diterapkan sudah cukup sinkron tidak 

menimbulkan pertentangan baik secara hierarki dan segi horizontal. 

3. Baik seacara kulitatif dan secara kuntitatif aturan mengenai bidang 

kehidupan masyarakat sudah terpenuhi. 
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 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bandung : Bina Cipta, Bandung, 1983, hal. 80. 
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4. Pertimbangan terhadap isi peraruran-peraturan yang mengatur kehidupan 

masyarakat sudah sesuai dengan pertimbangan yuridis sebuah aturan 

hukum.  

Elemen pertama menilai dari sisi penting lahirnya peraturan yang prosedural. 

Sedangkan di elemen kedua menilai kinerja hukum tertulis yang dijalankan 

oleh aparat penegak hukum. Tuntutan aparatur yang handal dan professional 

merupakan upaya yang mampu melaksanakan tugas dengan baik. ada 

beberapa sebab yang mempengaruhi efektif berkembangnya hukum dari sisi 

aparatur penegakan hukum di antaranya: 

1. Sejauh mana aparatur penegak hukum terikat dengan aturan yang ada. 

2. Kebijaksanaan aparat dalam menjalankan kewenangan. 

3. Contoh yang seperti apa yang diberikan kepada masyarakat sehingga 

menjadi teladan yang baik bagi masyarakat 

4. Sejauh mana hubungan dapat terjalin dengan baik sesuai dengan 

penugasan sehingga memberikan batasan yang tegas terhadap 

wewenangnya. 

Dari penilaian tersebut tentu dapat diberikan evaluasi sikap dan kebijakan 

tertentu yang mempengaruhi efektif berlakunya suatu aturan, sehingga dari 

evaluasi tersebut dapat memberikan petimbangan hukum yang lebih baik ke 

depan. Elemen ketiga dari dua elemen penting yang dijelaskan dinilai dari 

sarana dan prasana yang tersedia dan sehingga dapat diukur efektivitasnya. 

Patokan efektivitas pada elemen ketiga berkaitan dengan sarana dan prasarana 
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merupakan bagian yang memberukan kontribusi untuk kelancaran penerapan 

hukum oleh aparat. Adapun yang menjadi elemen tersebut adalah: 

1. Apakah sarana yang ada telah terpelihara dengan baik? 

2. Pentingnya pengadaan barang yang berguna dengan menghitung angka 

pengadaan. 

3. Apakah prasarana perlu dilengkapi. 

4. Apakah dengan prasarana yang tersedia perlu di perbaiki 

5. Apakah perlu peningkatan prasarana dari kemunduran fungsi. 

Sehingga dari ketiga elemen di atas dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai 

efektivitas hukum dinilai dari beberapa elemen diantaranya: 

a. Faktor tesebut disebabkan oleh masyarakat sendiri, aturan tersebut telah 

baik akan tetapi masyarakat tidak mematuhi. 

b. Faktor masyarakat tidak mematuhi aturan sudah cukup sistematis aparatur 

telah berwibawa. 

c. Kebijakan telah baik, aparatur berwibawa dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi serta prasarana telah memadai akan tetapi masyarakat tidak juga 

mematuhi.  

Elemen-elemen penting yang merupakan suatu kesimpulan terhadap efektivita 

penerapan hukum sehingga memberikan pemahaman bahwa kepatuhan 

masyarakat tergantung dari motivasi yang diberikan melalui serangkaian 

tindakan yang muncul secara internal. Dalam faktor internalisasi merupakan 

displin yang ada pada setiap individu yang masyarakat yang merupakan 

elemen kecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu dalam hubungan disiplin 
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dan kepatuhan pendekatan yang paling tepat adalah melalui motivasi yang 

ditanamkan. Dalam hal ini tingkat kepatuhan masyarakat menjadi salah satu 

tolak ukur tentang efektif atau tidanya hukum itu diberlakukan. 

b. Kompleksitas bekerjanya hukum. 

Studi penelitian sebuah hukum dalam efektif berlakunya mencakup 3 hal 

yakni, secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Sedangkan bagi studi hukum 

dalam masyarakat peroses berlakunya hukum dipandang dari sudut pandang 

sosiologis dengan inti efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan 

perbandingan ideal hukum dengan realitas hukum yang terjadi dengan strategi 

perumusan masalah, secara spesifik akan terlihat jenjang antara hukum dalam 

tindakan dengan hukum dalam teori (law in theory), atau dengan perkataan 

lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara law in book dan law in 

action.
14

 Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu 

dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang 

sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang 

tidak sesuai dengan (ideal)  hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang 

ada pada undang-undang atau keputusan hakim (case law), dapat berarti bahwa 

diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku.  Bekerjanya hukum 

sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor 

sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran 

yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. 
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