
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum pidana 

1.  Penegakan hukum 

Penegakan hukum adalah proses di lakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam 

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan objek yang 

luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum objek oleh subjek 

dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu 

melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.
1
 

 

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu penegakan seluruh norma tatanan 

kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum 

diartikan sebagai praktek peradilan pelaksanaan hukum dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari mempunyai arti sangat penting, karena apa yang menjadi 

tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan 

ketentraman memang hukum dibuat untuk dilaksanakan, kalau tidak maka 

                                                           
1
 http://www.jimly.com.penegakan.Op.Cit.hal.3. 
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peraturan hukum itu hanya dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang 

demikian akan menjadi mati sendiri.
2
 

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan 

hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaanya agar tidak terjadi 

pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu 

supaya ditegakan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan 

hukum menurut urutan berikut:
3
 

a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan 

berbuat lagi (percobaan). 

b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda). 

c. Penyisihan dan pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu). 

d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati). 

 

Pelaksanaan hukum dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan 

menegakan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan Negara. Dalam 

menegakan hukum kemanfaatan dan keadilan.
4
 Hukum harus di laksanakan dan di 

tegakan. Setiap orang menginginkan dapat di tetapkannya hukum terhadap 

peristiwa konkrit yang terjadi. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus di 

berlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada 

penyimpangan, bagaimanapun juga hukum harus ditegakan, sehingga timbul 

perumpamaan, “meskipun besok hari akan kiamat, hukum harus di tegakan”. 

Inilah yang dinginkan kepastian hukum dengan adanya kepastian hukum, 

ketertiban dalalm masyarakat akan tercapai.
5
 

                                                           
2
 H.Riduan Syahrani.S. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Op.Cit. Hlm. 191 

3
 Abdulkadir Muhammad. Etika Profesi Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2006. Hlm. 

115. 
4
 Sudikno Mertokusumo. Hukum Mengubah. Yogyakarta. Siberty. 1986. Hlm. 130. 

5
Ibid. Hlm. 131. 
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2. Aparat Penegak Hukum 

Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian 

pada orang lain. Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para 

aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat peegak hukum oleh undang-

undang ini adalah sebagai berikut:  

1. Penyelidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oeh undang-

undang untuk melakukan penyelidikan. 

2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. 

3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang 

ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim. 

4. Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk mengadili. 

5. Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang 

ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. 

 

Kalau dikaitkan dengan lambang negara maka dapat disamakan dengan “bineka” 

merujuk adanya beberapa lembaga pada peradilan yaitu Kepolisian, Penuntut 

Umum, Penasehat Hukum, dan “tunggal ika” merujuk pada tujuan peradilan 

pidana yaitu secara umum disetujui, meliputi restribusi, pencegahan, ketidak 

mampuan, dan rehabilitasi memberikan beberapa alasan mengapa keterpaduan 

dianggap cara yang tepat untuk meningkatkan daya guna dari sistem peradilan 

pidana.
6
 

 

 

                                                           
6
 Kadri Husin & Budi Rizki Husin. Sistem Peradilan Pidana. Bandar Lampung. Universitas 

Lampung. Hlm. 59. 
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3. Pengertian Penegakan Hukum Pidana  

Penegakan hukum pidana dikenal pula sistem penegakan hukum pidana, yaitu 

merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakan hukum pidana yang 

diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem pada proses 

peradilan pidana. Oleh karena itu, keterpaduan dari subsistem norma hukum 

pidana yang integral juga dilaksanakan oleh 4 (empat) subsistem, yaitu: 

a. Kekuasaan penyidikan (oleh badan atau lembaga penyidik); 

b. Kekuasaan penuntutan (oleh badan atau lembaga penuntut umum); 

c. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana (oleh badan 

atau lembaga pengadilan); dan 

d. Kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana (oleh badan atau aparat 

pelaksana atau eksekusi).
7
 

 

Hubungan antar Badan-Badan Penegak hukum atau Peradilan Pidana: 

a. Hubungan kepolisian dengan penuntut umum dan pengadilan, kedudukan 

kepolisian dalam proses peradilan pidana berperan sebagai penjaga pintu 

gerbang yaitu melalui kekuasaan yang ada ini merupakan awal mula dari 

proses pidana. Polisi berwenang menentukan siapa yang patut disidik. Penutut 

umum baru melaksanakan fungsinya setelah ada penyerahan hasil pemeriksaan 

pihak penyidik. Pembuat surat dakwaan oleh penuntut berdasarkan berita acara 

pemeriksaan penyidikan, jadi antara tugas kepolisian dan tugas penuntut 

umum, satu sama lain ada kaitannya. Penyidik akan mempengaruhi dakwaan.
8
 

b. Hubungan penuntut umum dengan peradilan dan lembaga permasyarakatan,  

hubungan antara penuntut umum hakim atau pengadilan tampak pada 

pemeriksaan dimuka persidangan. Pemeriksaan pengadilan berdasrkan pada 

                                                           
7
 Heni Siswanto Op.Cit, Hlm. 207. 

8
 Kadri Husin & Budi Rizki. Op.Cit, Hlm. 63. 
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surat dakwaan tidak atau kurang benar, maka hakim dapat memberikan 

kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaikinya. Sedangkan dalam 

hubungannya dengan lembaga permasyarakatan, penuntut umum adalah orang 

yang  ditugaskan melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap 

dengan memasukan orang yang telah dipidana ke lembaga kemasyarakatan 

(eksekusi). Dalam hal putusan pengadilan berupa perampasan kemerdekaan, 

maka peranan hakim sebagai pejabat diharapkan juga bertanggung jawab atas 

putusannya tersebut. Artinya ia harus mengetahui apakah putusan yang telah 

dijatuhkan olehnya dilaksanakan dengan baik oleh petugas-petugas yang 

berwenang yaitu baik penuntut umum dan lembaga kemasyarakatan.
9
 

 

1. Faktor-Faktor Penegakan Hukum  

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, 

karena banyak faktor-faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia. Menurut 

Soerjono Soekanto yang menjadi faktor-faktor penegakan hukum antara lain:  

 

1. Undang-Undang 

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik memungkinkan 

penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan 

semakin sukarlah menegakannya. Secara umum peraturan yang baik adalah 

peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. 

a. Secara Yuridis, setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber 

pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti bahwa setiap 

peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan 

                                                           
9
Kadri Husin & Budi Rizki. Ibid. Hlm. 66. 
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peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Misalnya, Undang-

Undang di Indonesia dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

b. Secara Sosiologis, bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau 

diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum itu 

ditujukan/diberlakukan menurut “Anerkennungstheorie”, “The 

Recogniton Theory”. Teori ini bertolak belakang dengan “Machttheorie”, 

Power Theory”. Yang menyatakan, bahwa peraturan hukum mempunyai 

kelakuan sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, 

diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat. 

c. Secara Filosofis, apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-

cita hukum (rechsidde) sebagai nilai positif yang tertinggi dalam negara 

Inodonesia, cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi adalah 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

 

2. Faktor Penegak Hukum 

Secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) 

atau peranan (role). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur 

masyarakat yang isisnya adalah hak dan kewajiban. Penegakan hukum dalam 

mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan 

karena: 

a. Tidak ada perundingan Undang-Undang yang sedemikian lengkap, 

sehingga dapat mengatur prilaku manusia . 

b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan 

perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian. 
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c. Kurangnya biaya untuk menerapkan Perundang-undangan. 

d. Adanya kasus-kasus individu yang memerlukan penanganan khusus. 

 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas 

Sarana atau fasilitas antara lain mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan 

dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 

cukup dan seterusnya. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi maka sukar bagi 

penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apakah 

suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui 

secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa 

dikirim ke tempat yang bisa menyelesaikannya. Tanpa sarana atau fasilitas yang 

memadai, penegak hukum tidak akan dapat berjalan lancar dan penegak hukum 

tidak bisa berjalan dengan sempurna. 

 

4. Faktor Masyarakat  

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan 

penegakan hukum berjalan dengan sempurna. Tetapi semakin rendah tingkat 

kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat maka akan semakin sukar untuk 

melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu 

pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan 

hukum itu sendiri. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, seperti agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu 

berubah, maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu: 

a. Pengetahuan hukum; 

b. Pemahaman hukum; 

c. Sikap terhadap norma-norma;dan 

d. Prilaku hukum. 
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5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang 

berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak  mengenai 

apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik. Maka kebudayaan 

Indonesia merupakan dasar atau hal yang mendasari hukum adat yang berlaku, 

disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk 

oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan 

wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat 

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum 

perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.  

 

B. Pengertian Pelaku Usaha 

Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Perdagangan (UUP) Pasal 1 Ayat (14) 

adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang 

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan. 

 

Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

(UUPK), “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” 

 

http://www.wibowotunardy.com/prinsip-ekonomi-dan-lemahnya-posisi-konsumen/
http://www.wibowotunardy.com/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha-bagian-2/
http://www.wibowotunardy.com/bedah-buku-the-secret-%e2%80%93-rhonda-byrne-part-3-pengungkapan-rahasia/
http://www.wibowotunardy.com/hak-dan-kewajiban-konsumen/
http://www.wibowotunardy.com/10-karakter-unik-konsumen-indonesia/
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Bentuk atau wujud dari pelaku usaha: 

1. Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan 

usahanya secara seorang diri. 

2. Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama 

melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat 

dikelompokkan ke dalam dua kategori. 

3. Badan hukum,  menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan 

ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan 

koperasi. 

4. Bukan badan hukum, jenis badan usaha selain ketiga bentuk badan usaha 

diatas dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum, 

seperti firma, atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha 

secara insidentil. Misalnya, pada saat mobil Anda mogok karena terjebak 

banjir, ada tiga orang pemuda yang menawarkan untuk mendorong mobil 

Anda dengan syarat mereka diberi imbalan Rp50.000,-. Tiga orang ini 

dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum. 

 

C. Pengaturan tentang Label Berbahasa Indonesia 

 

Label berbahasa Indonesia adalah informasi tentang produk, pada umumnya 

tertera pada apa yang disebut sebagai label. Menurut Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2014 tentang Perdagangan (UUP)  Pasal 104 mengatakan “setiap  pelaku 

usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia 

pada Barang yang diperdagangkan di dalam  negeri sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK) Pasal 7 poin (b) meyatakan bahwa setiap pelaku  usaha 

berkewajiban untuk melakukan  informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan. Pasal 8 ayat (1) poin (i) dalam undang-undang ini 

menjelaskan pelaku usaha dilarang tidak memasang label atau membuat 

http://www.wibowotunardy.com/tutorial-wordpress-cara-membuat-post-baru/
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penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat 

pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan 

harus dipasang/dibuat. 

Sanksi yang dijatuhi terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan tersebut 

berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Pasal 60 (ayat 2) dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan sanksi administratif terhadap 

pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini berupa penetapan 

ganti rugi paling banyak  Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pasal 62 

(ayat 1)  menjelaskan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima 

tahun) atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).  

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 96             

(ayat 1) juga dinyatakan dengan tegas bahwa setiap produk atau barang dalam 

negeri ataupun luar negeri wajib mencantumkan label guna memberikan informasi 

yang benar dan jelas kepada konsumen sebelum membeli ataupun 

mengkonsumsinya. Pemberian label dengan  menggunakan bahasa Indonesia ini 

menjadi tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang terkait.  

Pasal 96 (ayat 2) Undang-Undang Pangan dijelaskan tentang informasi 

sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, 

kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Pasal 97 (ayat 1) dalam 

undang-undang ini menyatakan setiap orang  yang  memproduksi Pangan di 

dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau 
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pada kemasan pangan, dalam undang-undang ini sanksi yang dikenakan terhadap 

pelaku yang melangar aturan yang telah dibuat akan dikenakan sanksi 

administratif berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi 

dan/atau peredaran, penarikan pangan dari predaran oleh produsen, ganti rugi 

dan/atau pencabutan izin, hal ini diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Pangan. 

 

 

 

 

 


