
 

MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM 

MATCH DAY 24 

PENEGAKAN HUKUM (BAGIAN 3) 

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono 

Soekanto antara lain:1 

1. Faktor hukumnya sendiri. 

2. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa 

manusia di dalam pergaulan hidup. 

 Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada 

efektivitas penegakan hukum. 

1. Faktor Hukum 

 Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang 

berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:2 

a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, 

b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan 

undang-undang, 

c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan 

kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. 

2. Faktor Penegak Hukum 

 Ruang lingkup dari istilah ”penegak hukum” adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini 

yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara 

langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law 

enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah dapat disuga bahwa 

kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, 

kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.3 
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 Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya 

mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka 

harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping 

mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali 

dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur  pola tradisional 

tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. 

Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam 

memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan 

keteladanan yang baik.4 

 Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari 

golongan panutan atau pengak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari 

lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:5  

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan 

siapa dia berinteraksi, 

b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, 

c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali 

untuk membuat suatu proyeksi, 

d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, 

terutama kebutuhan materiel, 

e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme. 

 Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan 

membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:6 

a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan 

baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru 

atau yang erasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya. 

b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-

kekurangan yang ada pada saat itu, 

c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu 

kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya. 

d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya, 

e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan, 

f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-

potensi tersebut dapat dikembangkan, 
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g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk), 

h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan 

kesejahteraan umat manusia, 

i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun 

pihak-pihak lain, 

j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan 

perhitungan yang mantap. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas  

 Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum 

akan berlangsung dengan lancer. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup 

tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka 

mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.7 

 Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran 

sebagai berikut:8 

a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul, 

b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan, 

c. Yang kurang – ditambah, 

d. Yang macet – dilancarkan, 

e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan. 

4. Faktor Masyarakat 

 Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka 

masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.9 

 Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka 

mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk 

melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan 

yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada 

apabila warga masyarakat:10 

a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau 

terganggu, 
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b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-

kepentingannya. 

c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, 

psikis, sosial atau politik, 

d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan 

kepentingan-kepentingannya, 

e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan 

pelbagai unsur kalangan hukum formal. 

5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang 

berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap 

baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai 

tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim 

yang harus diserasikan.11 

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang 

berperan dalam hukum yaitu:12  

a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,  

b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,  

c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.  

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai 

ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila 

seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik 

bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat 

yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan 

rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang 

timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan 

wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat 

berlaku secara efektif.13 

Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang 

bersifat universal. Akan tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul 

perbedaan-perbedaan karena pelbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan 

modernisasi di bidang materiil, misalnya, tidak mustahil menempatkan nilai kebendaan pada 

                                                             
11 Ibid., hlm.59-60. 
12 Ibid., hlm.60. 
13 Ibid., hlm.63-64 



posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga akan timbul suatu keadaan yang 

tidak serasi. Hal ini akan mengakibatkan bahwa pelbagai aspek proses hukum akan 

mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.14 

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam 

perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum 

hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan “status 

quo”. Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat 

berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang 

baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan 

dan peranan yang semestinya, oleh karena “law must be stable and yet it can not stand still. 

Hence all thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demands of the need 

of stability and of the need of change”.15 (Terjemahan bebas: hukum harus stabil, namun 

tidak bisa diam. Oleh karena itu semua pemikiran tentang hukum telah berjuang untuk 

mendamaikan tuntutan yang bertentangan akan kebutuhan stabilitas dan kebutuhan 

perubahan). 
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