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Hukum dan Sanksinya

• Hukum itu pada hakikatnya adalah suatu perangkat instrumen 
yang di tangan sebuah institusi kekuasaan akan difungsikan guna 
mengontrol perilaku warga dalam kehidupan mereka sehari-hari 

• Sanksi sebagai bentuk pemberian nestapa 

• Efektifitas Hukum + Sanksi ? Bagaimana mengukur efektfitasnya? 



Macam 
Sanksi Hukum

• Sanksi restitutif yang mana 
sanksi ini lebih mengutamakan 
bentuk pemulihan  

• Sanksi retributive, sanksi ini 
lebih mengarah kepada 
bentuk pembalasan. 

• Bagaimana dalam prakteknya?



Sanksi-sanksi dalam kasus...  

• Sulitnya ‘menertibkan’ 
PKL, mengapa? 

• Clip 1: 02.43



Sanksi Hukum dan  
Organisasi Penegaknya

• Sanksi memerlukan  variabel 
struktur organisasi  negara 
yang berfungsi sebagai 
pengada dan penegak hukum 

• Setiap usaha untuk 
mengefektifkan sanksi dalam 
rangka menegakkan undang-
undang  tentulah harus 
didahului oleh upaya 
“menyehatkan” organisasi 
penegaknya



“... Mengawal ketaatan”
• “...kenyataan bahwa dalam 

kehidupan masyarakat modern 
yang telah mengembangkan 
badan-badan organisasi 
ketatanegaraan yang formal, 
keefektifan sanksi guna 
menjamin ketaatan warga 
kepada aturan-aturan undang-
undang tergantung dari 
kondisi organisasi penegak 
hukum yang berfungsi 
mengawal ketaatan itu.” 





Sifat Formal 
Sanksi Hukum 

Undang-Undang

• Penjatuhan sanksi terhadap para pelanggar 
tradisi atau kaidah moral ataupun hukum 
agama (yang belum dirumuskan sebagai 
ketentuan hukum negara !), sanksi hukum 
undang-undang, kerap dikesampingkan atas 
dasar persepakatan sosial



Faktor Psikologi dan  
Kefektifan Hukum Pidana

• Pilihan rasional 

• Mematuhi perintah hukum 
dan karena itu tentu akan 
terhindar dari segala 
akibat yang menyakitkan, 
atau  

• Melanggarnya dengan 
risiko akan terkena sanksi 
pidana yang sudah barang 
pasti akan mendatangkan 
derita nestapa

• “....Dalam kenyataan tidak 
semua perbuatan manusia itu 
terlahir dari dasar 
pertimbangan yang rasional”



Inovasi saksi? 
Upaya mengefektifkan

Clip 2: 01.51

Dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 
paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang dan/
atau badan usaha dengan sengaja menggunakan ruang milik jalan untuk 
fasilitas parkir di luar jalan kolektor dan jalan lokal 

Pasal 79 huruf b Perda DKI Jakarta 5/2012



Sanksi (pula) Tidak Berbiaya Murah

• ... manakala dana 
kepentingan operasional 
aparat kepolisian tidak 
cukup, para pelapor yang 
memerlukan jasa kepolisian 
acapkali pula akan terpaksa 
ikut menanggung biaya 
segala upaya penegakan 
hukum?



Studi Kasus: 


Total seluruh biaya eksekusi Hukuman Mati menurut Peraturan Kapolri 
sebesar Rp 247.112.000. "Rincian biaya tersebut merupakan estimasi 
ideal untukannya eksekusi 1 terpidana mati saja," jelasnya. Jika ada 18 
orang yang akan dieksekusi maka membutuhkan anggaran sebesar Rp 
4.448.016.000.



Pembelajaran-pembelajaran hukum 
sebagai sarana kontrol?

• Hukum dan sanksi, efektifitasnya, erat terkait faktor bekerjanya 
hukum itu sendiri di masyarakat. Tanpa sanksi pun bisa efektif 
memberi kontrol, bila secara sosial diterima. Sekeras dan tegas 
apapun sanksi yang dilegitimasi hukum, belum tentu berjalan.  

• Realitas sosiologis-lah justru yang membentuk pemaknaan atas 
hukum-hukum, baik di sistem formal maupun informal.  

• Secara sosial, hukum yang memperoleh pemaknaan signifikanlah 
yang menjadikannya hukum dalam arti substantif (social 
significance) 


