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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual dan Operasional

1. Pengertian Perusahaan

Istilah perusahaan (bedrijf) merupakan suatu pengertian ekonomi yang

termuat dalam KUH Dagang khususnya pasal 6, namun demikian apabila

ditelusuri dalam KUH Dagang yang demikian luasnya tidak membuat

rumusan atau penafsiran otentik atau penjelasan resmi secara yuridis

mengenai arti dari perusahaan.3

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan bahwa istilah perusahaan lahir

sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang kemudian

diakomodir dalam KUH Dagang. Masuknya istilah Perusahaan dalam KUH

Dagang diawali dengan ditemukannya beberapa kekurangan atau kelemahan

dalam KUH Dagang. Namun, istilah Perusahaan ini tidak dirumuskan secara

eksplisit seperti apa yang terjadi dalam istilah pedagang dan perbuatan

perdagangan.4

Menurut Pasal 1 huruf b UU WDP, perusahaan adalah setiap bentuk

usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-

3 Kurniawan, Hukum Perusahaan, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 3.
4 H.M.N, Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum
Dagang. Cetakan  11, (Jakarta: Djambatan, 1995), Hlm. 5.
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menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan. Dalam wilayah

Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau

laba.

Menurut bahasa hukum Indonesia istilah “perusahaan” berarti lembaga

yang bergerak di bidang dagang industri, jasa, hotel, dan lain-lain. Perusahaan

besar pada umumnya berbadan hukum. Misalnya jasa adalah kegiatan

pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,

fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi

atau badan/lembaga.5

istilah “usaha” berarti kegiatan dengan mengesahkan fungsi pikiran

atau badan untuk mencapai suatu maksud, Istilah “badan” adalah sekumpulan

orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha

maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi PT, perseroan komanditer,

perusahaan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah

dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Apabila istilah “badan”

disambungkan dengan istilah “usaha” maka menjadi “badan usaha”. Badan

usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha baik yang berbentuk badan

hukum, misalnya PT maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu

5 Pipin Syarifin dan Jubaedah, Hukum Dagang di Indonesia, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm.
88.
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jenis usaha yang bersifat dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba

atau keuntungan.6

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui persamaan istilah

“perusahaan” dan “badan hukum”. Bahwa kedua istilah ini merupakan badan

atau lembaga atau organisasi yang bermaksud melakukan suatu usaha.

sedangkan badan usaha mempunyai maksud pada bentuk hukum atau bentuk

usahanya, misalnya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi dan PT. Berbeda hal dengan perusahaan

mempunyai maksud pada jenis usahanya, misalnya perusahaan yang asuransi

jiwa, perusahaan industri, perusahaan farmasi, perusahaan perkebunan,

perusahaan batik, perusahaan angkutan, dan lain-lain.7

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa badan usaha adalah badan

atau lembaga berbadan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan

kegiatan usaha, bersifat tetap dan terus-menerus yang bertujuannya untuk

memperoleh keuntungan. Badan usaha adalah badan atau lembaga berbadan

hukum yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu, keberadaan badan usaha di Indonesia ada dua

jenis, yaitu:

a) Badan usaha yang berbadan hukum, misalnya Badan Usaha Milik

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, PT, Koperasi, Yayasan.

6 Ibid
7 Ibid
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b) Badan usaha yang bukan badan hukum, misalnya persekutuan

perdata (maatschap),8 Firma, Persekutuan Komanditer, Perusahaan

Dagang.

Ali Rido telah membuat kriteria badan usaha yang dapat

dikelompokkan sebagai badan hukum jika memiliki 4 (empat) unsur, yaitu:

a) Memiliki harta kekayaan sendiri;

b) Memiliki tujuan sendiri;

c) Memiliki kepentingan sendiri;

d) Memiliki organisasi yang teratur.

Di Indonesia ada 3 (tiga) bentuk perusahaan, yaitu:

a) Bentuk perusahaan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, yaitu Persekutuan Perdata (maatschap);

b) Bentuk perusahaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang, yaitu Firma, Persekutuan Komanditer, dan PT;

c) Bentuk perusahaan yang diatur dalam peraturan Perundang-

Undang, yaitu perusahaan negara, misalnya perusahaan jawatan

(Perjan), perusahaan umum(Perum), perusahaan perseroan

(Perseroan), Perusahaan Daerah, PT, Koperasi, Yayasan,

Perusahaan Dagang.

Pengertian badan hukum menurut beberapa ahli hukum:

8 Ibid
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a) Menurut Soebekti, suatu badan hukum atau perkumpulan yang

dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti

menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan

menggugat di muka hukum.

b) Rochmat soemitro, suatu badan yang dapat mempunyai harta

kekayaan hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.

c) Sri Soedewi Masjchoen, kumpulan orang yang bersama-sama

bertujuan mendirikan suatu badan, yaitu berwujud himpunan dan

harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu dan ini

dikenal dengan yayasan.

d) Salim HS kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu,

harta kekayaan, hak dan kewajiban, serta organisasi.9

Menurut Pasal 1 huruf c UU WDP, pengusaha adalah setiap

Perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu

jenis perusahaan.

Menurut Pasal 1 huruf d UU WDP, usaha adalah setiap tindakan,

perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan

oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

9 Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, (Yogyakarta:  Penerbit Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 18-19.

Budi Suharto, Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Di Kota Batam, 2017 
UIB Repository©2017



12

Universitas Internasional Batam

2. Pengertian Daftar Perusahaan

Pendaftaran perusahaan merupakan salah satu persoalan hukum yang

berkaitan dengan perusahaan yang belum mendapat pengaturan di

Indonesia baik dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) maupun KUH

Dagang (Wetboek Van Koophandel). Di Belanda pendaftaran perusahaan

ini telah diatur sejak tahun 1918 melalui 1982 Indonesia mengatur tentang

pendaftaran perusahaan dengan UU WDP.10

Lebih konkrit, HMN. Purwosutjipto mengatakan pendaftaran

perusahaan penting agar masyarakat mengetahui keadaan solvabilitasnya

suatu perusahaan,11 meskipun tidak selalu demikian sebab insolvabilitas

tak sepenuhnya dapat diperoleh dari daftar perusahaan. Namun demikian

setidaknya dapat disimpulkan bahwa pendaftaran perusahaan penting

untuk member perlindungan kepada masyarakat dan mencegah timbulnya

penyalahgunaan perusahaan kepada masyarakat dalam hubungan atau

transaksi bisnis yang dilakukan.

Menurut Pasal 1 huruf a UU WDP, daftar perusahaan adalah daftar

catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-

Undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat

hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh

pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

10 Janus Sidabalok, Hukum Perusahaan, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012), hlm. 55.
11 Purwosutjipto, Op Cit, hal. 55.
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Didorong oleh kesadaran akan perlunya pendaftaran perusahaan tahun

1982 pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan UU WDP. Ratio dari

pembentukan UU WDP adalah:

1. Makin pentingnya informasi yang resmi mengenai perusahaan

dalam pengembangan dunia usaha dan perusahaan; dan

2. Bahan bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengarahan,

pengawasan perusahaan, dan menciptakan iklim usaha yang sehat

demi kepastian berusaha.

Daftar perusahaan yang dimaksud adalah daftar catatan resmi yang

diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau

peraturan lainnya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap

perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor

pendaftaran perusahaan.

B. Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan

Berdasarkan UU WDP, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar

perusahaan. Daftar perusahaan yang dimaksud adalah daftar catatan resmi

yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU WDP dan/atau

peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib

didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang

berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.
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Daftar perusahaan penting untuk pemerintah guna melakukan pembinaan,

pengarahanm, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat,

karena daftar perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat

secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin

perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha. Adapun daftar

perusahaan yang dimaksud adalah informasi resmi untuk semua pihak yang

berkepentingan yang memuat identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia

usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah

Negara Republik Indonesia.

Perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahan adalah setiap

perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara

Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak

perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai

wewenang untuk mengadakan perjanjian. Bentuk perusahaan yang dimaksud

adalah badan hukum (PT, CV, Koperasi), persekutuan, perorangan dan bentuk

perusahaan lainnya. Dikecualikan dari wajib daftar ialah:

1) Setiap perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);

2) Setiap perusahaan kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi

pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota

keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan

tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
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C. Tujuan dan Sifat Daftar Perusahaan

1. Tujuan Daftar Perusahaan

Sebagaimana dikemukakan oleh Sukardono, pendaftaran perusahaan

penting untuk memberi perlindungan kepada pengusaha yang bonafide

dan kepada masyarakat yang berniat mengadakan hubungan dengan

perusahaan. Menurut L.Wichers Hoet, Sukardono mengatakan dengan

didaftarkannya perusahaan dapat dicegah timbulnya persepsi yang salah

bagi masyarakat mengenai perusahaan yang dapat mempengaruhi

kegiatan-kegiatan ekonomis dari masyarakat yang hendak berhubungan

dengan perusahaan.12

Menurut Pasal 2 UU WDP, daftar perusahaan bertujuan mencatat

bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan

dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang

berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang

perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka

menjamin kepastian berusaha. Bagi dunia usaha daftar perusahaan adalah

penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang

tidak jujur. Salah satu tujuan dijalankan secara jujur (“te goeder trouw”).

Daftar perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk

kepentingan usahanya.13

12 Sidabalok, Op Cit, hal. 55.
13 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Pertama Aksara, 2013) hlm. 45.
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2. Sifat Daftar Perusahaan

Menurut Pasal 3 UU WDP, daftar perusahaan bersifat terbuka untuk

semua pihak, artinya daftar perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak

ketiga sebagai sumber informasi.

Menurut Pasal 7 UU WDP, perusahaan yang wajib didaftar dalam

daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan

menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di

dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen

dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk

mengadakan perjanjian. Dalam pengertian ini termasuk perusahaan asing

yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara

Republik Indonesia. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Menurut Pasal 5 ayat 2 UU WDP, pendaftaran wajib dilakukan oleh

pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat

diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.

Ayat (3) menyatakan bahwa apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa

orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila

salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain

dibebaskan daripada kewajiban tersebut. Ayat (4) apabila pemilik dan/atau

pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara
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Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik

Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan

perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan. Bentuk perusahaan yang

wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan itu adalah badan hukum

(termasuk koperasi), persekutuan, perorangan, dan perusahaan lainnya di

luar yang tersebut di atas. Sedangkan perusahaan yang di kecualikan dari

WDP adalah usaha non perekonomian dan noprofit, misalnya pendidikan

formal dan non formal, notaries, pengacara, jasa kesehatan dan rumah

sakit yang dikelola oleh bukan badan usaha.

Menurut Pasal 6 ayat 1 huruf b ditentukan bahwa setiap Perusahaan

Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau

dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat

serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan

hukum atau suatu persekutuan. Pasal 1 ayat 2 Perusahaan Kecil

Perorangan yang dimaksud dalam huruf b ayat (1) pasal ini selanjutnya

diatur oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.14

D. Cara dan Tempat Serta Waktu Pendaftaran

Menurut Pasal 9 ayat 1 UU WDP, pendaftaran dilakukan dengan cara

mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor

14 Kurniawan, Hukum Perusahaan, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 35.
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tempat pendaftaran perusahaan. Ayat (2) penyerahan formulir pendaftaran

dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu:

1. Di tempat kedudukan kantor perusahaan;

2. Di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan

atau kantor anak perusahaan;

3. Di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang

mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

E. Hal-Hal yang Wajib di Daftarkan

Dalam kaitan ini sukardono berpendapat ada 5 (lima) hal sebagai materi

yang sekurang-kurangnya perlu diatur dengan tegas dalam peraturan tentang

pendaftaran perusahaan yaitu:

1. Badan atau lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab

menyelenggarakan pendaftaran perusahaan;

2. Bentuk-bentuk perusahaan yang wajib didaftarkan dan hal-hal yang harus

didaftarkan;

3. Kekuatan hukum dari pendaftaran perusahaan;

4. Akibat dari belum didaftarkannya perusahaan dan hal-hal yang harus

didaftarkan terhadap hubungan perusahaan dengan pihak ketiga; dan

5. Sanksi-sanksi atau belum didaftarkannya perusahaan atau karena tidak

lengkap pendaftarannya.15

15 Sidabalok, Op.Cit., hlm. 56.
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Menurut Pasal 11 UU WDP, ayat (1) apabila perusahaan berbentuk PT,

selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang PT, hal-hal yang

wajib didaftarkan adalah:

1. a) Nama Perseroan;

b) Merek Perusahaan;

2. a) Tanggal Pendirian Perseroan;

b) Jangka waktu berdirinya Perseroan;

3. a) Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha Perseroan;

b) Izin-izin usaha yang dimiliki;

4. a) Alamat perusahaan pada waktu Perseroan didirikan dan setiap

perubahannya;

b) Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta

perwakilan Perseroan;

5. Berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris:

a) Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

b) Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 5 huruf a;

c) Nomor dan tanggal tanda bukti diri;

d) Alamat tempat tinggal yang tetap;

e) Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat

tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

f) Tempat dan tanggal lahir;
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g) Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara

Republik Indonesia;

h) Kewarganegaraan pada saat pendaftaran;

i) Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan angka 5

huruf i;

j) Tanda tangan;

k) Tanggal mulai menduduki jabatan;

6. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;

7. a) Modal dasar;

b) banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;

c) besarnya modal yang ditempatkan;

d) besarnya modal yang disetor;

8. a) Tanggal dimulainya kegiatan usaha;

b) Tanggal dan nomor Pengesahan badan hukum;

c) Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Ayat (2) apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah maupun

belum disetor secara penuh, di samping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik

pemegang saham-saham itu yaitu:

1. Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1;

3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri;
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4. Alamat tempat tinggal yang tetap;

5. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat

tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;

6. Tempat dan tanggal lahir;

7. Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik

Indonesia;

8. Kewarganegaraan;

9. Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8;

10. Jumlah saham yang dimiliki; dan

11. Jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

Ayat (3) pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta

pendirian.

Ayat (4) hal-hal yang wajib didaftarkan , khusus bagi PT yang menjual

sahamnya kepada masyarakat dengan  perantaraan pasar modal, diatur lebih

lanjut oleh Menteri.

Menurut Pasal 12 UU WDP, ayat (1) apabila perusahaan berbentuk

koperasi, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

1. a) Nama koperasi;

b) Nama perusahaan apabila berlainan dengan huruf a angka 1;

c) Merek perusahaan.
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2. Tanggal pendirian;

3. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;

4. Alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;

5. Berkenaan dengan setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa:

a) Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

b) Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (5) huruf a;

c) Nomor dan tanggal tanda bukti diri;

d) Alamat tempat tinggal yang tetap;

e) Tanda tangan;

f) Tanggal mulai menduduki jabatan.

6. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan anggota badan

pemeriksa;

7. a) Tanggal dimulainya kegiatan usaha;

b) Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Ayat (2) pada waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akta

pendirian koperasi yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat

yang berwenang untuk itu.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib

Daftar perushaan, ayat (1) Apabila perusahaan berbentuk persekutuan

komanditer, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
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1. Tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan;

2. a) nama persekutuan dan/atau nama perusahaan;

b) Merek Perusahaan;

3. a) Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;

b) Izin-izin usaha yang dimiliki;

4. a) Alamat kedudukan persekutuan dan/atau alamat perusahaan;

b) Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta

perwakilan persekutuan;

5. Jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan jumlah

sekutu pasif;

6. Berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasif:

a) Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

b) Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 6 huruf a;

c) Nomor dan tanggal tanda bukti diri;

d) Alamat tempat tinggal yang tetap;

e) Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat

tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

f) Tempat dan tanggal lahir;

g) Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara

Republik Indonesia;

h) Kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
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i) Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan angka 6

huruf h.

7. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktif dan pasif;

8. Besar modal dan/atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktif

dan pasif;

9. a) Tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;

b) Tanggal masuknya setiap sekutu aktif dan pasif yang baru bila terjadi

setelah didirikan persekutuan;

c) Tanda tangan dari setiap sekutu, aktif yang berwenang menandatangani

untuk keperluan persekutuan.

Ayat (2) apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas

saham, selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga

wajib didaftarkan hal-hal mengenai modal yaitu:

1. Besarnya modal kom anditer;

2. Banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;

3. Besarnya modal yang ditempatkan;

4. Besarnya modal disetor.

Ayat (3) pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta

pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
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Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib

Daftar Perushaan, ayat (1) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma,

hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

1. a) Tanggal pendirian persekutuan;

b) Jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada;

2. a) Nama persekutuan atau nama perusahaan;

b) Merek perusahaan apabila ada:

3. a) Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;

b) Izin-izin usaha di miliki;

4. a) Alamat kedudukan persekutuan;

b) Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta

perwakilan persekutuan.

5. Berkenaan dengan setiap sekutu:

a) Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

b) Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 5 huruf a;

c) Nomor dan tanggal tanda bukti diri;

d) Alamat tempat tinggal yang tetap;

e) Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak tinggal

tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

f) Tempat dan tanggal lahir;
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g) Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara

Republik Indonesia;

h) Kewarganegaraan pada saat pendaftaran;

i) Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan angka 5

huruf h;

6. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu;

7. Jumlah modal (tetap) persekutuan;

8. a) Tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;

b) Tanggal masuknya setiap sekutu yang baru yang terjadi setelah

didirikan persekutuan;

c) Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;

9. Tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwenang menandatangani untuk

keperluan persekutuan).

Ayat (2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma memiliki akta

pendirian, pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan-salinan resmi

akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib

Daftar Perushaan, ayat (1) Apabila perusahaan berbentuk perorangan hal-hal

yang wajib didaftarkan adalah:

1. a) Nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya;
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b) Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 1 huruf a;

c) Nomor dan tanggal tanda bukti diri;

2. a) alamat tempat tinggal tetap;

b) Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat

tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

3. a) Tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha;

b) Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik

Indonesia;

4. a) Kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran;

5. b) Setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha dahulu apabila

berlainan dengan angka 4 huruf a;

6. Nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada;

7. a) Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;

b) Izin-izin usaha yang dimiliki;

8. a) alamat kedudukan perusahaan;

b) Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta

perwakilan perusahaan apabila ada;

9. Jumlah modal tetap perusahaan apabila ada;

10. a) Tanggal dimulai kegiatan perusahaan;

11. b) Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Budi Suharto, Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Di Kota Batam, 2017 
UIB Repository©2017



28

Universitas Internasional Batam

Ayat (2) apabila perusahaan berbentuk usaha perorangan memiliki akta

pendirian, pada waktu mendaftaran wajib menyerahkan salinan-salinan resmi

akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Menurut Pasal 16 UU WDP, ayat (1) Apabila perusahaan berbentuk usaha

lainnya di luar dari pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 11, 12, 13,

14 dan 15 Undang-Undang ini, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

1. Nama dan merek perusahaan;

2. Tanggal pendirian perusahaan;

3. a) Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perusahaan;

b) Izin-izin usaha yang dimiliki;

4. a) Alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;

b) Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta

perwakilan perusahaan;

5. Berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris atau pengawas :

a) Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

b) Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 5 huruf a ;

c) Nomor dan tanggal tanda bukti diri;

d) Alamat tempat tinggal yang tetap;

e) Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat

tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

f) Tempat dan tanggal lahir;
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g) Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik

Indonesia;

h) Kewarganegaraan pada saat pendaftaran;

i) Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan angka 5

huruf h;

j) Tanda tangan;

k) Tanggal mulai menduduki jabatan;

6. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;

7. a) Modal dasar;

b) Besarnya modal yang ditempatkan;

c) Besarnya modal yang disetorkan;

8. a) Tanggal dimulainya kegiatan perusahaan;

b) Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Ayat (2) pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta

pendirian dan lain-lain surat pernyataan serta pengesahan dari pejabat yang

berwenang untuk itu.

Menurut pasal 17 UU WDP, hal-hal lain yang wajib didaftarkan

sepanjang belum diatur dalam Pasal-pasal 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 Undang-

undang ini diatur lebih lanjut oleh Menteri. Menurut Pasal 22 UU WDP,

kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam daftar

perusahaan diberikan tanda daftar perusahaan yang berlaku untuk jangka
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waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan yang wajib

diperbaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya

berakhir.

Menurut Pasal 23 UU WDP, Apabila tanda daftar perusahaan hilang,

pengusaha berkewajiban untuk mengajukan permintaan tertulis kepada kantor

pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kehilangan itu.

Jika diperhatikan ketentuan mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan

sebagaimana dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa umumnya hal-hal

yang wajib didaftarkan itu relatif sama bagi semua bentuk usaha yang

meliputi hal-hal pokok mengenai perusahaan: yang berkaitan dengan tujuan

penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sebagaimana disebut di atas yaitu

perlindungan terhadap masyarakat dan pembinaan, pengarahan, pengawasan

perusahaan, serta berkaitan dengan upaya menciptakan iklim perekonomian

yang sehat.

Perusahaan yang sudah mendaftar diwajibkan mendaftar ulang apabila

terjadi perubahan pada hal-hal di atas. Kewajiban ini dimaksudkan agar data

yang diperoleh dari pendaftaran perusahaan tetap baru.

Kepada perusahaan yang telah mendaftar diberikan bukti pendaftaran

yaitu Tanda Daftar Perusahaan (TDP). TDP inilah yang digunakan pada setiap
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kegiatan perusahaan apabila diperlukan, misalnya jika hendak mengikuti

tender pengadaan barang jasa pemerintah.

F. Perubahan dalam Perusahaan

Menurut pasal 25 UU WDP, ayat (1) Setiap perubahan atas hal-hal

yang didaftarkan sebagaimana diatur dalam bab V Undang-Undang ini, wajib

dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau

pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan

perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah

terjadi perubahan itu. Ayat (2) apabila terjadi pengalihan pemilikan atau

pengurusan atas perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu, agen dan

perwakilannya, pemilik atau pengurus baru maupun pemilik atau pengurus

lama berkewajiban untuk melaporkan. Ayat (4) apabila terjadi pencabutan

kembali kuasa kepada seorang agen. Pemilik atau pengurus perusahaan

berkewajiban untuk melaporkannya. Ayat (5) pada waktu melaporkan wajib

diserahkan salinan  akta perubahan atau surat pernyataan yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang untuk itu.

Menurut pasal 26 UU WDP, ayat (1) Daftar Perusahaan hapus apabila

terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya;

2. Perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya

kadaluwarsa;

Budi Suharto, Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Di Kota Batam, 2017 
UIB Repository©2017



32

Universitas Internasional Batam

3. Perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya

berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh

kekuatan hukum yang tetap.

Ayat (2) hal-hal yang menyebabkan hapusnya daftar perusahaan wajib

dilaporkan oleh pemilik atau pengurus perusahaan dengan cara sesuai dengan

ketentuan-ketentuan dalam bab IV Undang-Undang ini dan dengan

menyerahkan salinan dokumen-dokumen yang bersangkutan yang disahkan

oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Ayat (3) kantor tempat pendaftaran

perusahaan melakukan pengumuman atas hapusnya daftar perusahaan. (4)

cara-cara pengumuman ditetapkan lebih lanjut oleh menteri.

G. Ketentuan Pidana

Menurut pasal 32 UU WDP, (1) Barang siapa yang menurut Undang-

undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan

perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena

kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara

selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.

3.000.000,- (tiga juta rupiah). Ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam, ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan.

Menurut pasal 33 UU WDP, ayat (1) Barang siapa melakukan atau

menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam

daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga)
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bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

ratus ribu rupiah). Ayat (2) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini

merupakan pelanggaran.

Menurut pasal 34 UU WDP, (1) Barang siapa tidak memenuhi

kewajibannya menurut undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan

pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau

mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan

pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan

selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.

1.000.000,- (satu juta Rupiah). Ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

Menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang

Wajib Daftar Perushaan, ayat (1) Apabila tindak pidana sebagaimana.

Dimaksud dalam Pasal-pasal 32, 33 dan 34 Undang-Undang ini dilakukan

oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan

terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu. Ayat (2)

Ketentuan ayat (1) pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang

bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkenaan dengan pengaruh UU WDP adalah:

1. Lilin Royani, 2009. Skripsi di Universitas Negeri Sendiri. Pelaksanaan

UU WDP dalam upaya menjamin kepastian berusaha di Kota Surakarta.
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Hasil peneltian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Surakarta

melaksanakan UU WDP dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Perusahaan, Instansi

yang berwenang untuk proses penerbitan Tanda Daftar Perusahaan

berdasarkan Perda tersebut adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Surakarta. Perda tersebut kini sudah tidak sesuai dengan Peraturan

Menteri Perdagangan RI Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang

Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan yang merupakan pedoman

terbaru dalam penyelenggaraan WDP, di mana hal tersebut menjadi salah

satu hambatan dalam pelaksanaan UU WDP di Kota Surakarta. Di

samping itu, kurangnya sarana prasarana dan SDM di KPPT Kota

Surakarta serta kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha untuk memiliki

TDP. WDP mempunyai peran penting dalam upaya menjamin kepastian

berusaha khususnya di Kota Surakarta karena dengan pendaftaran

perusahaan dapat dicegah atau dihindari timbulnya perusahaan yang tidak

bertanggung jawab yang dapat merugikan perusahaan yang jujur sehingga

kepastian berusaha pun akan terjamin.

2. Mira Meidiani Suryadii, 2012, Jurnal di Universitas Gunadahrma. Asas

Pubilitas Menurut UU WDP. WDP merupakan suatu peraturan

perundang-undangan yang mengatur kewajiban melakukan pendaftaran

oleh setiap perusahaan. WDP ini dilakukan untuk menjamin kepastian

hukum dalam berusaha, melindungi perusahaan yang melakukan kegiatan
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usahanya secara jujur serta memenuhi asas publisitas sesuai dengan UU

WDP.

Asas yang terkandung dalam UU WDP merupakan suatu asas yang

menyatakan bahwa pendaftaran perusahaan yang melakukan kegiatan

usahanya secara sah menurut Undang-Undang yang telah didaftarkan di

kantor pendaftaran perusahaan melakukan pendaftaran, maka dicantumkan

di dalam daftar perusahaan dan perusahaan tersebut akan memperoleh

TDP.

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha guna meningkatkan

pertumbuhan ekonomi nasional, memerlukan adanya suatu seimbangan

dalam pengaturan pelaksanaannya. Agar perusahaan dapat menjalankan

kegiatan perusahaannya sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk

menjamin kepastian hukum atas perusahaannya. Maka perusahaan

diwajibkan melakukan Wajid Daftar Perusahaan sebagaimana diatur

dalam UU WDP.

Tujuan dibentuknya UU WDP adalah supaya pengusaha dan

perusahaannya dapat kepastian hukum dalam berusaha, perlindungan,

serta ketenangan dalam menjalankan usahanya dari pemerintah Pasal 2

UU WDP. Dengan adanya daftar perusahaan maka pemerintah dengan

mudah mengetahui dan mengikuti perkembangan dunia usaha secara

menyeluruh termasuk perusahaan-perusahaan asing. Dengan demikian

pemerintah dapat segera menentukan kebijakan ekonomi yang harus
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diambil guna menciptakan kondisi perekonomian atau usaha yang

harmonis, sehat dan tertib dalam bentuk pengarahan, pembinaan,

pengawasan dan perlindungan kepada dunia usaha.

Asas publisitas merupakan asas yang menghendaki adanya kegiatan

menyebarluaskan informasi kepada masyarakat umum. Penerapan asas

publisitas dalam menyelenggaraan pendaftaran perusahaan sudah sesuai

dengan UU WDP. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan atau ketentuan

yang ada dalam pasal 2 UU WDP. Sifat terbuka yang dimiliki oleh UU

WDP merupakan implementasi terhadap penerapa asas publisitas.

3. Wahyuni Safitri, 2012, Skripsi di WDP sebelum dan sesudah berlakunya

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(selanjutnya disebut UU PT). Sebelum berlakunya UU PT, sebagai tindak

lanjuti dari pelaksanaan UU WDP pada tahun 1998 diterbitkan Keputusan

Menperindag No.12/MPP/Kep/1998 yang kemudian diubah dengan

Keputusan Menperindag No.327/MPP/KEP/7/1999 tentang

penyelenggaraan WDP serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-

DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan WDP. Keputusan ini

dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan

penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan

perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar

perusahaan serta menunjuk penyelenggara dan pelaksana WDP.
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Jadi dasar penyelenggaraan WDP sebelum dan sewaktu berlakunya

UUPT yang lama baik untuk perusahaan yang berbentuk PT, Firma,

Persekutuan Komanditer, Koperasi, Perorangan ataupun bentuk

perusahaan lainnya diatur dalam UU WDP dan keputusan menteri yang

berkompeten.

Sesudah berlakunya UU PT, maka akta pendirian tersebut harus

didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU WDP) dengan

kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan Negeri, dan

perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU PT, kewajiban pendaftaran di

Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan

tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia

(selanjutnya disebut BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1

Tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban direksi

PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007

diubah menjadi merupakan kewenangan dan/atau kewajiban Menteri

Hukum dan HAM. Pendaftaran perseroan bagi PT tidak lagi merujuk UU

WDP tetapi kepada UUPT No. 40 Tahun 2007 serta ketentuan lebih lanjut

tentang daftar perseroan yang diatur oleh Menkumham yaitu Peraturan

Menteri Hukum dan HAM.
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I. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian
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J. Landasan Yuridis

Pengaturan tentang daftar perusahaan dalam hukum positif yang berlaku saat

ini secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 UU WDP, perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar

perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan

usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 37 M-DAG/PER/9/2007

tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, Pasal 1 ayat (2)

menjelaskan bahwa TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan

oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah

melakukan pendaftaran perusahaan

3. Peraturan Walikota Batam Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pasal 1 ayat (7)

menjelaskan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang

selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan non perizinan yang mendapat pelimpahan wewenang dari

Walikota Batam.
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K. Landasan Teoritis

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor – faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima, yaitu:16

 Undang-Undang;

 Penegak hukum;

 Sarana dan fasilitas;

 Masyarakat;

 Kebudayaan.

A. Faktor Hukum

Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa

asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai

dampak yang positif. Artinya, supaya Undang-Undang tersebut antara

lain:

1. Undang-Undang tidak berlaku surut;

2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

3. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-

Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.

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

Undang yang berlaku terdahulu.

16 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2014)
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5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.

6. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai

kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun

pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).17

Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan 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.

B. Faktor Penegakan Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas

sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara

tidak langsung. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum

tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role).

Kedudukan (social) merupakan posisi tertentu di dalam struktur

kemasyarakatan yang tinggi, menengah atau rendah.18

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian

petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan

sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh

17 Ibid., hlm. 11-13.
18 Ibid., hlm. 19-20.
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karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum

adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum .

Di dalam konteks diatas yang menyangkut kepribadian dan

mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang

kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai

petugas atau penegak hukum artinya hukum di identikkan 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

tersebut.

C. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat

lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah

pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh pejabat Badan Penanaman

Modal ini cenderung pada hal-hal yang praktis konversional, sehingga

dalam banyak hal pejabat Badan Penanaman Modal mengalami

hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang

komputer, sistem pendaftaran yang tidak efektif dalam pendaftaran,

oleh karena itu pemerintah harus menyediakan sarana dan fasilitas

yang lebih canggih untuk mudah dipergunakan dan mudah dipahami
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oleh pejabat Badan Penanaman Modal, sehingga juga melayani

perusahaan bisa maksimal.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak

mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana

atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, kekuangan yang cakup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu

tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai

tujuannya.19

D. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

mencapai kedamaian di dalam masyarakat oleh karena itu dipandang

dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan

hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar

perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum yang sangat

mempengaruhi kepatuhan hukumnya.20

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat

atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum.

Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan

19 Ibid., hlm. 37.
20 Ibid., hlm. 45.
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hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan

hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator

berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak

mendukung dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta

menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi. Hal

ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

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.
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