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BAB  I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar  Belakang Masalah    

Indonesia sebagai sebuah negara yang berada diantara sekian banyak 

negara di dunia, menetapkan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan 

negara.  Para pendiri negara ini telah memikirkan salah satu tujuan negara, 

yaitu kesejahteraan bagi rakyat sebagai sebuah negara merdeka, diantara 

tujuan negara  lainnya.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya dalam 

penulisan ini ditulis UUD NRI Tahun 1945.  

Pembukaan  UUD NRI Tahun 1945 mencantumkan   “.......membentuk 

suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap  bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Rumusan 

tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 

Tahun 1945 yang dimaksudkan khususnya pada frasa “memajukan 

kesejahteraan umum”. 

Menurut Azhary1, negara yang ingin dibentuk (pada waktu itu) oleh 

bangsa Indonesia adalah negara kesejahteraan. Kesejahteraan rakyat yang 

menjadi dasar dan tujuan  negara  Indonesia  Merdeka  ialah pada ringkasnya 

keadilan masyarakat atau keadilan sosial. 

                                                           
1
 Azhary, Negara Hukum  Indonesia: Analisis Yuridis Normatif  Tentang Unsur- Unsurnya, 

UI -Press, Jakarta,1995,h.116. 
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Para pendiri negara kita telah mengkonsepsikan bahwa negara 

Indonesia merupakan  negara  yang  berdasarkan hukum, negara yang 

demokratis (berkedaulatan rakyat), berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

dan berkeadilan sosial atau disebut oleh Mukhtie Fadjar  sebagai „theo-

democratische-sozialrechtstaat”.2 

Tujuan bernegara bangsa Indonesia menurut Isrok, terbagi menjadi 2 

(dua) yaitu : 3 

1). Tujuan  umum,  mewujudkan  masyarakat adil dan makmur (res 

publica atau kepentingan umum) bangsa Indonesia. 

2). Tujuan khusus, berdasarkan alinea keempat Pembukaan Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan 

bangsa Indonesia adalah: 

a.  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia 

b.  memajukan kesejahteraan umum 

c.  mencerdaskan kehidupan bangsa 

d.  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial. 

 

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia melalui Amandemen UUD 

NRI Tahun 1945 mempertegas  pengaturan  kesejahteraan  rakyat  

sebagaiman diatur  pada Bab XIV UUD NRI Tahun 1945 tentang  

Perekonomian  Nasional  dan Kesejahteraan  Sosial.  Pasal 33 UUD NRI 

Tahun 1945 mengatur sebagai berikut : 

1) Perekonomian  disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan; 

2) Cabang – cabang  produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; 

                                                           
2
 A.Mukhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia-Intrans, Malang, 2004,h.85. 

3
 Isrok dan Dhia Al Uyun, Ilmu Negara Berjalan Dalam Dunia Abstrak, UB Press, Malang, 

2010, h.59. 
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3) Bumi dan air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh  negara dan  dipergunakan  untuk  sebesar – besarnya 

kemakmuran rakyat. 

4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan  prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan  lingkungan, kemandirian, serta dengan  

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dalam undang – 

undang. 

 

 Pengaturan  sebagaimana   Pasal  34 UUD NRI Tahun 1945 sebagai 

berikut : 

1) Fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara. 

2) Negara  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh 

rakyat dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  

mampu  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan; 

3) Negara bertanggungjawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  

kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan umum yang layak; 

4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini diatur 

dalam undang – undang. 

 

Indonesia  menetapkan  pembangunan  yang dikenal dengan Rencana  

Pembangunan  Jangka Panjang Nasional, selanjutnya ditulis RPJPN dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, selanjutnya ditulis 

RPJMN.  RPJPN tahun 2005-2025 dibagi  dalam  RPJMN 1 (2005-2009), 

RPJMN 2 (2010-2014),  RPJMN 3 (2015-2019)  dan  RPJMN  4 (2020-

2024). Setiap tahapan memiliki target pencapaian berdasarkan tujuan 

pembangunan  nasional  yang akan dicapai. Hal tersebut  sebagaimana  

terlihat pada Tabel.1.  
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Tabel.1. 

 

 

Visi Indonesia Tahun 2010-1014 adalah “Terwujudnya Indonesia yang 

Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.” Visi ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut:4 

 (i) Kesejahteraan Rakyat: terwujudnya  peningkatan  kesejahteraan  

rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan  pada  

keunggulan  daya saing  kekayaan sumber daya alam,  sumber daya 

manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui 

kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;  

(ii) Demokrasi: terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang 

demokratis, berbudaya, bermartabat dan  menjunjung  tinggi 

kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia; 

 (iii) Keadilan: terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang 

dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya 

dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. 

 

                                                           
4
 http://www.menkokesra.go.id/node/221, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, 

Kemenko Kesra. Ibid. 
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RPJMN 2010-2014 mengamanatkan Arah Pembangunan Jangka  

Menengah  Kedua  melalui  peningkatan  berbagai  indikator  pembangunan 

sumber daya manusia yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan rakyat, 

sebagaimana ditentukan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan 

Rakyat, selanjutnya dalam penulisan ini ditulis Kemenko Kesra, yaitu: 

1) menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, 

2) berkembangnya lembaga jaminan sosial; 

3) meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan 

pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; 

4) meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; 

5) meningkatnya  kesetaraan gender;  

6) meningkatnya tumbuh  kembang  optimal, kesejahteraan, dan 

perlindungan anak; 

7) terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; 

8) menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, 

antarkelompok masyarakat, dan antardaerah; 

9) makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam 

rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa; 

10) pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan 

11) meningkatnya kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana 

di setiap tingkatan  pemerintahan.5 

 

Parameter yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan rakyat 

oleh Kemenko Kesra6 dikenal dengan Indeks Kesejahteraan Rakyat,  

selanjutnya ditulis IkraR sebagaimana yang diistilahkan oleh Kemenko 

Kesra,  sebagai : 1).Indeks untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di 

                                                           
5
 Ibid. 

6
 Penelitian dan Penulisan ini saaat berakhirnya RPJM 2010-2014 memasuki RPJM 2015-

2020. Hal lainnya, penelitian dan penulisan ini berada pada transisi  kepemimpinan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono (Kabinet Indonesia Bersatu II Tahun 2009-2014) kepada  

Pesiden Joko Widodo - Jusuf Kalla (Kabinet Kerja). Kementerian Koordinator Kesejahteraan 

Rakyat atau disingkat Kemenko Kesra adalah  kementerian dalam Pemerintah Indonesia 

(Kabinet Bersatu II) yang membidangi  koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta 

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan 

kemiskinan. Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo, nomenklaturnya telah diubah menjadi 

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

disingkat Kemenko PMK RI yang pelantikan Kabinet Kerja baru dilaksanakan pada 27 Oktober 

2014. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Disertasi TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM 
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI ERA OTONOMI DAERAH 

RENY HERONIA NENDISSA

http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia


6 

 

Indonesia; 2).Alat ukur keberhasilan pembangunan yang inklusif; 3).Alat 

ukur ketersedian akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat. IKraR  

merupakan  pengembangan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM atau 

HDI) yang mencakup aspek – aspek, yaitu: 1). Aspek Keadilan Sosial, 2) 

Aspek Keadilan Ekonomi,  3) Aspek Demokrasi dan Tata Kelola.7  

Perhitungan IKraR menggunakan data Survey Sensus Nasional dan 

Potensi Desa (Podes) dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang didasarkan pada 

Nota Kesepahaman Bersama antara Kemenko Kesra dengan BPS Nomor: 

09/MOU/KMK/SES/V/2013 dan Nomor: 25/KS/27-V/2013 tentang 

Penyediaan  dan  Pemanfaatan Data Pengukuran Kesejahteraan Rakyat 

tertanggal 27 Mei 2013, sehingga dapat menjadi pegangan bagi seluruh 

kementerian dan lembaga untuk menggunakan data IKraR.8 

Kemenko Kesra  menetapkan indikator  kesejahteraan  rakyat dalam 

Indeks Kesejahteraan  Rakyat (IkraR) yaitu alat hitung  yang  dipakai untuk 

mengukur tingkat kesejahteraan rakyat dengan menggunakan tiga dimensi 

pengukuran yang terdiri atas :
9
 

a. Dimensi Keadilan Sosial 

b. Dimensi Keadilan Ekonomi 

c. Dimensi Demokrasi dan Governance. 

                                                           
7
 Parameter Kesejahteraan rakyat yang digunakan adalah parameter dan instrumen yang 

digunakan oleh Kementerian Koodinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) sebagai 

kementerian yang berwenang mengurusi bidang Kesejahteraan Rakyat dan dilanjutkan oleh 

Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.  
8
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ,Kemenko Kesra, 2013. 

9
 Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2013, Ikrar, 

Indeks Kesejahteraan Rakyat. 
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Dimensi Keadilan Sosial bukan hanya menyangkut  persoalan proses 

distribusi atau pemerataan, akan tetapi juga menyangkut upaya pemenuhan 

kebutuhan dasar, serta tindakan afirmatif oleh penyelenggara negara untuk 

melindungi dan memastikan setiap warga negara mendapatkan pemenuhan 

terhadap hak dasarnya. Indikator – indikator dalam dimensi ini adalah :
10

 

a) Akses rumah tangga terhadap listrik 

b) Rata – rata lama sekolah 

c) Akses pada kesehatan  

d) Rekreasi (olahraga dan seni) 

e) Akses rumah tangga terhadap jaminan sosial 

f) Penduduk yang diperkirakan tidak mencapai umur 40 tahun 

g) Akses terhadap air bersih 

h) Akses terhadap sanitasi 

i) Presentase penduduk miskin 

j) Tingkat kesenjangan (Gini Rasio) 

 

Dimensi Keadilan Ekonomi adalah ukuran keadilan rakyat dalam 

mendapatkan akses dan aset terhadap sumberdaya ekonomi. Ukuran yang 

dimaksudkan  bukanlah  indikator – indikator makro ekonomi seperti 

pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan sebagainya, 

tetapi  indikator – indikator  yang  menunjukkan  ketersediaan  akses  

ekonomi bagi warga. Indikator – indikator yang digunakan dalam dimensi ini 

adalah sebagai berikut :
11

 

a) Rasio PAD terhadap APBD 

b) Ketersediaan dan Akses ke Bank 

c) Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja 

d) Jumlah penduduk yang memiliki rumah 

e) Perbandingan pengeluaran penduduk dengan garis kemiskinan 

f) Tingkat pengeluaran Rumah Tangga untuk pendidikan 

g) Tingkat pengeluaran masyarakat untuk kesehatan 

                                                           
10

 Ibid 
11

 Ibid. 
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Dimensi Demokrasi dan Governance merupakan pengukuran 

kesejahteraan rakyat yang melihat kemajuan pembangunan demokrasi dan 

tata kelola pemerintahan yang menjamin hak rakyat berpartisipasi dalam 

keseluruhan proses pembangunan demokrasi secara mandiri tanpa 

diskriminasi. Indikator – indikator yang digunakan adalah : 

a) Rasa Aman 

b) Akses Informasi 

c) Aspek Kebebasan Sipil 

d) Aspek Hak – Hak Politik 

e) Aspek Lembaga Demokrasi 

 

Parameter dalam mengkaji pencapaian kesejahteraan berdasarkan Arah 

Pembangunan Jangka Menengah kedua seperti yang telah diuraikan pada 

bagian sebelumnya. Penulisan  ini hanya mencantumkan beberapa indikator 

sebagai gambaran umum tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia, 

diantaranya : 1).menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran; 

2).berkembangnya lembaga jaminan sosial; 3).meningkatnya tingkat 

pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan 

nasional yang mantap; 4).meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi 

masyarakat.  

Pencantuman tingkatan kesejahteraan rakyat ini didasarkan pada 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kemeno Kesra 2013, selanjutnya 

ditulis LAKIP Kemenkokesra 2013 yang merupakan pertanggungjawaban 

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku pimpinan tertinggi 

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat kepada publik atas 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai pembantu Presiden Republik 
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Indonesia. LAKIP  Kemenko Kesra Tahun 2013  menyajikan target dan 

capaian kinerja selama 2013 sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan bidang kesejahteraan rakyat yang tertuang dalam rencana 

pembangunan jangka Menengah (RPJM) 2010-2014.
12

 

LAKIP tersebut disamping memberikan gambaran dan analisis 

mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Kemenko Kesra sejak Januari 

sampai  Desember 2013,  laporan ini juga memuat analisis pencapaian antara 

rencana atau target kinerja dengan realisasinya. Rencana Strategis Kemenko 

Kesra tahun 2010-2014 dipaparkan untuk melihat arah dan tujuan 

Kementerian dengan menggunakan prinsip-prinsip efisiensi dan transparansi 

dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Kesra, yang dijabarkan lebih 

lanjut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Kemenko 

Kesra tahun 2013. Pedoman dalam mencapai target kinerja serta tindak lanjut 

hasil, kendala dan hambatan dijelaskan lebih lanjut dalam LAKIP tersebut. 

Penulisan ini hanya menuangkan angka dan tingkat kesejahteraan 

berdasarkan beberapa indikator tertentu saja sebagaimana yang telah 

dicantumkan di atas sebagai gambaran umum tingkat kesejahteraan rakyat di 

Indonesia. 

Indikator – Indikator Kesejahteraan Rakyat sebagai gambaran umum 

tingkat kesejahteraan rakyat diuraikan sebagai berikut : 

1) Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. 

                                                           
12

  LAKIP ini adalah  laporan  pelaksanaan  program dan kegiatan Kemenko Kesra sejak 

Januari sampai Desember 2013 yang dilaporkan pada Maret 2014, sedangkan Kementerian 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai kementerian yang membidangi bidang 

kesejahteraan rakyat pada Kabinet Kerja sebagai kabinet yang baru, pelantikannya baru 

dilaksanakan  pada 27 Oktober 2014. 
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Pencapaian  target  kinerja  atas  sasaran  strategis  

penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2013 

diukur dengan indikator kinerja prosentase angka kemiskinan yang 

ditargetkan lebih kecil atau sama dengan 10,5% (sepuluh koma lima 

persen). Adapun realisasi capaian target angka kemiskinan sampai 

dengan tahun 2013 adalah sebesar 11.47 % (sebelas koma empat 

puluh tujuh persen), seperti terlihat pada  Tabel.2 sebagai berikut:                                 

Tabel. 2. 

 

                 Sumber : Badan Pusat Statistik (2013)13  

 

Hasil yang dicapai untuk sasaran strategis pertama yaitu 

menurunkan angka kemiskinan dapat dilihat pada Tabel.2. Walaupun 

masih ada perbedaan antara target angka kemiskinan tahun 2013 

sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) dengan realisasi sebesar 

11,37% (sebelas koma tiga puluh tujuh persen) pada Maret 2013 dan 

11,47% (sebelas koma empat puluh tujuh persen) pada September 

2013 tetapi usaha penurunan angka kemiskinan pada dasarnya masih 

belum mengalami kemajuan, jika dibandingkan dengan target RKP 

                                                           
13

  Laporan  Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ,Kemenko Kesra 2013. 
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2013 yang ditetapkan pada kisaran 10-12% (sepuluh sampai dua 

belas persen). Capaian tahun 2013 tersebut, sasaran akhir pada tahun 

2014 sebesar 8-10% (delapan sampai sepuluh persen) diperkirakan 

masih dapat dicapai meski dibutuhkan kerja keras dengan lebih 

memperhatikan faktor eksternal dan internal. 

Tabel . 3. 

 

Tabel.3 memperlihatkan jumlah penduduk miskin lebih banyak 

ditemui di daerah  pedesaan dibandingkan daerah perkotaan. Selama 

periode September 2012 – September 2013, jumlah penduduk miskin 

di daerah perkotaan turun sebanyak 0,17 juta jiwa (nol koma tujuh 

belas persen) dari 18,09 (delapan belas koma nol sembilan juta) 

orang pada September 2012 menjadi 17,92 (tujuh belas  koma 

sembilan puluh dua) juta orang pada September 2013, sementara di 
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daerah perdesaan naik sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) juta jiwa 

dari 10, 51 (sepuluh koma lima puluh satu) juta jiwa pada September 

2012 menjadi 10,63 (sepuluh koma enam puluh tiga) juta jiwa pada 

September 2013. Kesenjangan jumlah penduduk miskin perdesaan 

dan perkotaan semakin menyempit. Hal ini dapat dilihat  

kesenjangan sebesar 8.71 (delapan koma tujuh puluh satu) juta jiwa 

antara penduduk miskin perdesaan dan perkotaan pada tahun 2009 

cenderung menurun kesenjangannya menjadi 7,29 (tujuh koma dua 

puluh sembilan) juta jiwa pada tahun 2013.14 

2) Berkembangnya lembaga jaminan sosial 

Kemenko Kesra telah melahirkan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2004  tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran 

Negara RI Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4456) atau disingkat SJSN, selanjutnya dalam tulisan ini 

ditulis UU No 40/2004.  Bab III mengamanatkan pembentukan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya ditulis BPJS. Pasal 

5 ayat (3) yang dimaksud dengan BPJS adalah:15 

1. PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS 

Kesehatan dan menyelenggarakan program Jaminan 

Kesehatan yang berasal dari PT Askes (Persero) dan 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang saat ini ditangani 

oleh PT Jamsostek (Persero). 

2. PT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi BPJS 

Ketenagakerjaan dan menyelenggarakan program Jaminan 

Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan 

Jaminan Kematian. 

                                                           
14

 Ibid 
15

 Ibid. 
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3. Perusahaan Persero Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia (ASABRI). 

4. Perusahaan Persero Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai 

Negeri (TASPEN).  

 

Tanggal 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan mulai terbentuk dan 

beroperasi, sementara itu BPJS Ketenagakerjaan dibentuk pada tanggal 1 

Januari 2014 dan beroperasi selambat-lambatnya 1 Juli 2015. Selambat-

lambatnya pada tahun 2029 PT Taspen dan PT Asabri akan melebur 

menjadi satu kedalam BPJS Ketenagakerjaan. Proses transformasi yang 

direncanakan sejak tahun 2004 ini memerlukan supervisi dan koordinasi 

kebijakan mengingat banyaknya regulasi dan peraturan yang harus 

disiapkan. Pada akhir tahun 2013 Pemerintah melalui koordinasi 

Kemenko Kesra berhasil menyelesaikan peraturan pelaksanaan UU No 

40/2004.16 

Kepesertaan dijadikan sebagai salah satu hal penting dalam rangka 

berkembangnya lembaga jaminan sosial, maka sampai dengan tahun 

2013 penduduk Indonesia yang belum memiliki jaminan kesehatan 

sejumlah 67.071.000 orang atau 28,3% (dua puluh delapan koma tiga 

persen), sedangkan 71,7% (tujuh puluh satu koma tujuh persen) 

penduduk yang telah memiliki jaminan kesehatan pun bervariasi manfaat 

dan provider-nya. Dibentuknya dan beroperasinya BPJS Kesehatan pada 

tanggal 1 Januari 2014 diharapkan seluruh penduduk Indonesia dapat 

terjamin kesehatannya dan pada gilirannya akan meningkatkan kesehatan 

                                                           
16

 Ibid. 
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penduduk yang berimplikasi pada kesejahteraan seluruh rakyat 

Indonesia. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar.1. 

 

3) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan 

pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap. 

Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah, selanjutnya ditulis BOS. 

BOS  pendidikan  dasar  selama  tahun  2013 selalu tepat waktu, karena 

sudah sejak tahun 2012 mekanisme penyaluran dana BOS tersebut 

dirubah mekanismenya sehingga penyaluran  dana  BOS  bisa  lebih 

cepat. Perubahan mekanisme tersebut merupakan hasil dari Koordinasi 

Kemenko Kesra dengan berbagai pihak terkait.17  

Walaupun telah ada program BOS, namun masih ada beberapa 

kabupaten yang masih belum bisa mencapai target yang telah ditentukan 

                                                           
17

 Ibid 
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oleh pemerintah, karena APMnya masih di bawah 95% (sembilan puluh 

lima persen). Berbagai kebijakan terobosan yang dilakukan Pemerintah 

untuk mendorong penuntasan akses pendidikan  dasar sembilan tahun.18 

Tabel.4. 

 

 

4) Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. 

Salah satu parameter yang dikaji untuk menilai kesejahteraan 

rakyat yaitu meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. 

Di bidang kesehatan, dalam hak reproduksi perempuan masih belum 

optimal. Hal ini terlihat dari tingginya angka kematian ibu (AKI) karena 

hamil, melahirkan dan nifas. Pada Gambar.2. berdasarkan Survei 

Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 terdapat 

                                                           
18

 Ibid 
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228/100.000 kelahiran. Angka ini melonjak menjadi 359/ 100.000 

kelahiran pada tahun 2012 (SDKI tahun 2012), masih jauh dari target 

MDGs 110/100.000 kelahiran yang akan dicapai pada tahun 2015.19 

Gambar.2.  

 

Pada tahun 2013  untuk  instrumen  IKraR telah dilakukan sosialisasi dan 

konsultasi dengan kabupaten/ kota di 15 (lima belas) provinsi untuk mendorong 

pemanfaatan data IKraR sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan. 

Selanjutnya dilaksanakan pilot kegiatan implementasi data IKraR untuk model 

pengembangan kemitraan program Corporate Social Responsibility, selanjutnya 

ditulis CSR, dunia usaha di 6 (enam) provinsi dengan difasilitasi oleh Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, selanjutnya ditulis TKPKD. 

                                                           
19

 Ibid. 
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Upaya mendukung implementasi IKraR juga telah dikeluarkan Surat 

Kemenkokesra kepada Kementerian atau Lembaga  dan Daerah untuk 

pemanfaatan data Ikrar, tertanggal 6 September 2013. 

Berdasarkan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, maka kehadiran UU Nomor 

11 Tahun 2009 tentang  Kesejahteraan Sosial (LN RI Nomor.12 Tahun 2009, 

TLN RI Nomor 4967), selanjutnya dalam penulisan ini ditulis UU  No 11/2009,  

setelah mengalami perubahan, merupakan  salah satu aturan  sebagaimana yang 

dimaksudkan  untuk mewujudkan  pelaksanaan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 

tersebut. Berdasarkan UU No 11/2009, salah satu pertimbangan untuk 

mewujudkan kehidupan  yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak 

atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara 

menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara 

terencana, terarah, dan berkelanjutan. 

Pasal 5 ayat 2 UU No. 11/2009 mengatur tentang penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang 

tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, antara lain 

kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan 

penyimpangan perilaku, korban bencana; dan atau korban tindak kekerasan, 

eksploitasi dan diskriminasi.  

UU  Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (LN RI 

Tahun 2011 Nomor 83, TLN RI Nomor. 5235), selanjutnya ditulis UU 

No.13/2011 mencantumkan dalam hal pengaturan kewenangan bidang 

kesejahteraan. Salah satu bagian konsidernas dari UU No.13/2011 menentukan 
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bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin 

guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.  

Ketentuan pasal 1 ayat (1) angka 1 UU No.13/2013 menguraikan bahwa 

yang dimaksudkan dengan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak 

mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata 

pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar 

yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.  Lebih lanjut angka 3 

dari ketentuan tersebut mendefenisikan yang dimaksudkan dengan kebutuhan 

dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, 

pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.  

Franz  Magnis Suseno20  berpendapat bahwa apabila kita bertolak dari 

tugas negara untuk mendukung  dan  melengkapkan usaha masyarakat untuk 

membangun suatu  kehidupan  yang sejahtera; dimana  masyarakat  dapat  hidup  

dengan  sebaik dan seadil mungkin, maka tujuan negara adalah penyelenggaraan 

kesejahteraan umum.  

J.H.A.Logemann21  berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi 

otoritas  yang bersasaran kegiatannya ialah dengan otoritas mengatur suatu 

masyarakat yang ada sebagai keseluruhan. Terkait dengan eksistensi negara dalam 

memenuhi keperluan rakyatnya, Ni’ Matul Huda22 berpendapat bahwa negara 

adalah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhan – 

                                                           
20

 Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip – Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1999, h.314. (Franz Magnis Suseno II). 
21

 J.H.A.Logemann, Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif  (terjemahan : Makatutu dan 

J.C.Pangkarego, Jakarta,Ichtiar Baru – Van Hoeve, 1975, h. 95.  
22

 Ni‟Matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Pers, Jakarta,2011, h.54. (Ni‟ Matul Huda I) 
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kebutuhannya yang vital. Sebagai lembaga sosial negara tidak diperuntukkan 

memenuhi kebutuhan khusus dari segolongan orang tertentu, tetapi untuk 

memenuhi keperluan – keperluan dari seluruh rakyat negeri itu. 

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa Negara 

Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini menunjukkan 

pernyataan secara jelas bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan. 

Soehino memberikan penjelasan tentang negara kesatuan sebagai berikut : 

Negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, 

melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam 

negara. Dengan demikian, dalam Negara Kesatuan hanya ada satu 

pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta 

wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan 

kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik 

pusat maupun di daerah-daerah. 23 

 

Prinsip negara kesatuan yang kedaulatan sepenuhnya dipegang oleh 

pemerintah pusat, lebih lanjut sebagaimana yang dijelaskan oleh Edi Toet 

Hendratno sebagai berikut : 

Negara kesatuan adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan 

kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh 

satu Pemerintah Pusat. Kedaulatan sepenuhnya dari  Pemerintah Pusat 

disebabkan karena di dalam negara kesatuan itu tidak terdapat negara – 

negara yang berdaulat. Meskipun di dalam negara kesatuan wilayah-wilayah 

negara dibagi dalam bagian – bagian negara tersebut tidak mempunyai 

kekuasaan asli seperti halnya dengan negara – negara bagian dalam bentuk 

negara federasi.24 

 

Jika dibandingan dengan negara federasi, maka negara kesatuan adalah 

bentuk negara yang paling kokoh. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh 

                                                           
23

 Soehino, Ilmu Negara, Ed.3, Liberty,Yogyakarta,2000,h.224. (Soehino I) 
24

 Edie Toet Hendratno, Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme, Graha Ilmu 

dan Universitas Pancasila Press, Jakarta, 2009, h.45. 
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Fred Isjwara25 bahwa negara kesatuan adalah negara yang paling kokoh, jika 

dibandingkan dengan federasi atau konfederasi. Negara kesatuan terdapat baik 

persatuan (union) maupun kesatuan (unity). 

Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan 

dengan  sistem  sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.26 

Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung 

diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat dan daerah-daerah hanya tinggal 

melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh Pusat.27  

Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah – daerah 

diberikan  kekuasaan  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri 

yang  kemudian  melahirkan atau dibentuknya daerah-daerah otonom, yaitu suatu 

kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas  wilayah tertentu, yang 

berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri.28 

Ni’ Matul Huda29 berpendapat  bahwa sistem pemerintahan Indonesia yang 

salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan 

menyebabkan ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan 

hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan 

pengawasan. 

Ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan : 

                                                           
25

 Fred Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Cetakan Kelima, Binacipta,Bandung, 1974,h.188. 
26

 Edie Toet Hendratno, Op.Cit.h.46. 
27

 Ibid, h.46-47. 
28

 Soehino, Op.Cit,h.225. 
29 Ni‟ Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia,  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, 

h.93. (Ni‟Matul Huda II). 
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(1) Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah- daerah 

provinsi  dan  daerah  provinsi  itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang 

tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan 

daerah, yang diatur dengan undang-undang. 

(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

 

Berdasarkan  Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 lebih 

lanjut dijabarkan dalam  peraturan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, 

yang  dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan. Saat ini 

aturan yang berlaku adalah  UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (LN RI Tahun 2014 Nomor 244 dan TLN RI Nomor 5587), selanjutnya 

dalam penulisan ini ditulis UU No 23 / 2014. Sebelum hadirnya UU No 23/2014, 

diatur dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah (LN RI 

Tahun 2001 Nomor.125, TLN RI Nomor.4437), selanjutnya dalam penulisan ini 

ditulis UU No 32/2004.
30

 

Berdasarkan  UU No.23/2014 sebagaimana tertuang dalam konsiderans  

menimbang, penyelenggaraan pemerintahan daerah  diarahkan  untuk  

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui  peningkatan  

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan 

kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Efisiensi  dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah  perlu 

ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek - aspek hubungan antara 

                                                           
30

 Penelitian dan penulisan ini pun dilakukan dalam transisi perubahan UU.No.32/2004 ke 

UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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pemerintah  pusat  dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman 

daerah, serta peluang dan tantangan  persaingan global dan kesatuan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Pembagian urusan jika diperhadapkan saat berlakunya UU No 32/2004, 

mengacu pada  Peraturan Pemerintah sebagai peraturan teknis yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2007, Nomor 82, TLN RI Nomor 4737), 

selanjutnya ditulis PP No 38/ 2007.  

Secara faktual, hal  yang terjadi dalam pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan  adalah  tindakan  yang  dilakukan oleh  kementerian dan lembaga 

non kementerian untuk mengambil kembali urusan  pemerintahan yang telah 

didesentralisasikan kepada daerah melalui legislasi. Pengambilalihan  urusan 

daerah  oleh  kementerian  sektoral  ini dilakukan  melalui  pembentukan  undang 

– undang  yang mengatur kegiatan sektoral  dan menetapkan instansi yang 

bertanggungjawab melaksanakan urusan tersebut adalah  instansi vertikal.31  

Disharmoni  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  muncul  dari  tindakan  

kementerian sektoral yang mengambil alih kembali  urusan yang telah 

dilaksanakan dengan baik oleh daerah dan mendekonsentrasikan  kepada gubernur 

sebagai wakil pemerintah.32 

                                                           
31

http//:wwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDS/IB/2012. Input 

Paper  sebagai laporan dari riset yang dilakukan oleh DSF , World Bank bekerjasama dengan  

Kementerian Dalam Negeri  untuk perumusan  Grand Design for Regional Autonomy bidang 

pembagian urusan, November 2011. 
32

 Ibid. 
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Permasalahan  bidang  pendidikan  antara lain, adalah penerbitan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional  Nomor  72 Tahun  2009  tentang  Dekonsentrasi  

Urusan  Pendidikan, selanjutnya ditulis Permendiknas No 27/2009. Banyak hal 

yang didekonsentrasikan  kepada gubernur  sebagai  wakil  pemerintahan  melalui 

pendidikan  usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan 

Permendiknas ini pemerintah kemudian menugaskan  gubernur sebagai wakil 

pemerintah untuk melaksanakan  berbagai urusan sebagaimana dirinci dalam 

Permendiknas tersebut.33  

Masalah  pembagian urusan  juga muncul dari pengembangan program dan 

kegiatan yang tumpang tindih dengan urusan  yang telah didesentralisasikan  

kepada  kabupaten/kota  pada  bidang  kesehatan. Pemerintah provinsi  Nusa 

Tenggara Timur (NTT)  misalnya  mengembangkan  program di bidang  

kesehatan. Salah satu  programnya  adalah Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak 

(KIA) yang dilakukan oleh provinsi. Terjadi tumpang  tindih  karena pelayanan  

KIA adalah urusan  kabupaten/kota  dan  pengelolaan  fasilitas  kesehatan  seperti  

Pusat Kesehatan Masyarakat disingkat Puskesmas dan rumah sakit kabupaten  

(tipe c) adalah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Tujuan  utama  dari  

revolusi  KIA  adalah  bahwa semua kelahiran harus dilakukan di fasilitas 

kesehatan yang memadai. Pemerintah Provinsi  NTT  menyadari  bahwa angka 

kematian  maternal  di  NTT  adalah yang  tertinggi  di Indonesia dan  

berkehendak  untuk menurunkan angka kematian  maternal.  Penyebab  utama  

dari  angka  kematian  maternal  yang tinggi  adalah  karena kelahiran tidak 

                                                           
33

http//:www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDS/IB/ 2012 
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dibantu oleh tenaga kesehatan dan dilakukan  di fasilitas  kesehatan  yang  

memadai.34 

Program provinsi yang disebut dengan Program Desa Mandiri Anggaran 

untuk Kesejahteraan Rakyat, yang diistilahkan dengan Program “Anggur Merah”. 

Program ini memberi hibah kepada desa sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah 

untuk melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan penduduk miskin. 

Pemerintah provinsi mendefenisikan   masalah  kemiskinan  sebagai  masalah  

yang  skalanya  provinsi. Program  ini  adalah  pelaksanaan  tugas pembantuan 

dari  provinsi kepada desa namun, masyarakat di kabupaten/kota mengeluh 

tentang ketidakjelasan  urusan  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota. Hal  ini  

dinilai salah satu bentuk intervensi pemerintah provinsi terhadap pemerintah 

kabupaten/kota. 

Jika didudukan berdasarkan substansi masing – masing aturan yang 

berkaitan dengan kewenangan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat. Bab V 

yaitu Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 UU No.11/2009 mengatur tentang  

tanggung jawab dan wewenang pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.   

Terkait dengan wewenang pemerintah, Bab IV yaitu Pasal 28 sampai 

dengan Pasal 31  UU No. 13 /2011 mengatur tentang tanggung jawab wewenang 

pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 

penanganan fakir miskin.  

                                                           
34

 Ibid. 
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PP No.38/2007 juga mengatur secara rinci pembagian urusan pemerintah 

yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota berkaitan dengan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar maupun urusan pilihan, yaitu urusan yang secara nyata berpotensi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan 

potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Aturan ini secara detail menguraikan 

pembagian urusan setiap bidang urusan dan sub-sub bidang baik wajib maupun 

pilihan. 

Kehadiran  UU No 23/20014 mencabut, menggantikan dan menyatakan UU 

No 32/2014 sudah tidak berlaku,  namun masih menggunakan PP No 38/2007 

sebagai rujukan  peraturan teknis terkait pembagian urusan antara pemerintah 

pusat dan daerah. UU No 23/2014 memiliki Lampiran Pembagian Urusan 

Pemerintahan Konkuren  Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan 

Daerah Kabupaten/Kota yang tidak terpisahkan dari UU tersebut. Lampiran 

tersebut menimbulkan disharmoni dengan PP No 38/2007 yang masih berlaku  

terkait dengan pembagian urusan pemerintahan, selain itu  UU No 23/2014 belum 

memiliki peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari 

undang – undang tersebut. 

Gambaran tersebut diatas menunjukkan bahwa terjadi tumpang tindih 

kewenangan, walaupun kewenangan yang dimaksudkan adalah kewenangan 

pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota, namun substansi pengaturannya yang sama dan ada yang 

berbeda. Hal ini tentunya berdampak pada tanggung jawab dalam 
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penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada bidang kesejahteraan rakyat. 

Pengaturan tentang  kesejahteraan rakyat tersebar dalam berbagai peraturan 

perundang - undangan dengan kewenangan  yang sama tetapi juga dengan 

pengaturan kewenangan yang berbeda.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Dari  latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi  isu utama 

penulisan ini adalah : 

1. Filosofi  pengaturan kesejahteraan  rakyat dan tanggung jawab negara. 

2. Prinsip - prinsip hukum perlindungan hukum bagi rakyat dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

3. Pengaturan kewenangan bidang kesejahteraan rakyat di era otonomi 

daerah. 

 

 1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis dan menemukan filosofi  pengaturan kesejahteraan rakyat 

dan tanggung jawab  negara. 

2. Menganalisis dan menemukan prinsip – prinsip hukum perlindungan 

hukum bagi rakyat dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. 
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3. Menganalisis dan menemukan pengaturan kewenangan bidang 

kesejahteraan rakyat di era otonomi daerah. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, diharapkan temuan dalam penelitian ini kiranya dapat 

menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 

khusus pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum 

Administrasi.  

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan manfaat 

dalam memberikan dasar teoritik dan filosofis bagi pemerintah dan 

stakeholders dalam memahami dan melaksanakan tanggungjawab 

negara dalam  peningkatan kesejahteraan rakyat.  

 

1.5. Orisinalitas Penelitian 

Orisinalitas penelitian bertujuan untuk menjamin orisinalitas dan 

menghindari duplikasi. Penulis melakukan penelusuran pada beberapa 

perguruan tinggi termasuk melalui media cetak, elektronik maupun internet. 

Orisinalitas penelitian ini dapat dipahami melalui perbandingan isu 

hukum yang dikaji pada penelitian - penelitian terdahulu,diantaranya 
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penelitian disertasi oleh Indra Prawira35 dengan judul Disertasi “Tanggung 

Jawab  Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan 

UUD 1945”. Pada penulisannya Indra Prawira lebih  menitikberatkan pada 

hak kesehatan diatur dalam Declaration of Human Rights yang dikeluarkan 

oleh Perserikatan Bangsa - Bangs pada tahun 1948 sebagaimana juga diatur 

pada Pasal 25 UUD 1945. Selain itu,  tanggungjawab negara dalam 

pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam bentuk regulasi dan 

kebijakan penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan dengan standar 

kelayakan.  

Penelitian yang juga berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dan 

otonomi daerah adalah disertasi hasil penelitian dihasilkan oleh HS 

Tisnanta36dengan judul “Progresifitas Pembentukan Peraturan Daerah 

yang Berbasis Kesejahteraan Rakyat (Perspektif Keberpihakan 

Pemerintah Daerah  Terhadap Masyarakat Miskin Dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan)”. Isu hukum yang menjadi 

bahan kajian adalah karakter progresif kewenangan otonom pemerintah 

daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan dan kesehatan. 

Selain itu, mengkaji dan memetakan implementasi Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam kerangka kerja pembentukan 

peraturan daerah (program legislasi daerah) sebagai sarana dalam 

                                                           
35

 Indra Prawira, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan 

Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2005. 
36

 HS Tisnanta, Progresifitas Pembentukan Peraturan Daerah yang Berbasis 

Kesejahteraan Rakyat (Perspektif Keberpihakan Pemerintah Daerah  Terhadap Masyarakat 

Miskin Dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan),Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2012. 
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menciptakan kesejahteraan rakyat dan upaya penanggulangan kemiskinan. 

Lebih lanjut mengkaji dan memetakan karakter progresif Peraturan daerah 

bidang pendidikan hukum dan kesehatan  yang berpihak kepada rakyat 

miskin dengan pendekatan progresif. 

Penelitian yang dihasilkan dalam penulisan disertasi yang masih 

berkaitan dengan penulisan ini adalah Disertasi dari Ridwan HR 37 dengan 

judul “Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan di Indonesia.”  Isu penulisan disertasi tersebut masih 

berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah, tetapi Ridwan lebih 

menekankan pada filosofi pemberian kewenangan diskresi kepada organ 

pemerintahan di Indonesia, serta tanggungjawab dan tanggung gugat jabatan 

dan pribadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya 

dalam penggunaan diskresi. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Hal tersebut dapat dikaji berdasarkan  isu – isu dalam penulisan 

ini yang lebih menekankan pada filosofi pengaturan kesejahteraan rakyat dan 

tanggung jawab, prinsip – prinsip perlindungan hukum bagi rakyat dalam 

rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengaturan kewenangan  

bidang  kesejahteraan rakyat di era otonomi daerah. 

 

 

 

                                                           
37

 Ridwan HR, Diskresi dan Tanggun Jawab Pejabat Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Indonesia, Disertasi,Fakultas Hukum, Universitas Airlangga,Surabaya, 2013. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Disertasi TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM 
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI ERA OTONOMI DAERAH 

RENY HERONIA NENDISSA



30 

 

1.6. Kerangka Konseptual 

1.6.1. Kesejahteraan Rakyat 

Beberapa istilah berbeda dalam praktek digunakan terkait dengan 

kesejahteraan, yaitu “Kesejahteraan Sosial”, “Kesejahteraan Rakyat” 

dan “Kesejahteraan Umum.” “Kesejahteraan Sosial” adalah istilah 

yang terdapat pada judul Bab XIV UUD NRI Tahun 1945 dan  juga judul 

UU No.11/2009. “Kesejahteraan  Rakyat”, istilah yang digunakan pada 

judul Bab UUD NRI Tahun 1945 dan penjelasannya; dan  

“Kesejahteraan Umum”, istilah yang digunakan dalam Pembukaan 

UUD NRI Tahun 1945. 

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. “Sejahtera” menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan aman, sentosa dan makmur; 

selamat terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan 

sebagainya.38 Lebih lanjut  kesejahteraan diartikan sama dengan 

keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup, kemakmuran 

dan sebagainya.39  

Kata “sejahtera” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dapat 

diistilahkan dengan welfare. Berdasarkan Black’s Law Dictionary, 

Welfare dapat diartikan sebagai berikut : (1)well-being in any respect, 

prosperity; (2).A system of social insurance providing assistance to those 

who are financially in need, as by providing food stamps and family 

allowences. – Also termed (historically) poor relief. [Cases: Agriculture; 

                                                           
38

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta,1989,h.794.  
39

  Ibid. 
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Social Security and Public Welfare].40 Istilah yang terkait dengan itu 

adalah General Welfare, yang dijelaskan, yaitu  is the public‟s health, 

peace, morals, and safety. Public welfare is a society‟s well being, in 

matters of health, safety, order, morality, economics, and politics.41 

Klose merumuskan kesejahteraan umum sebagaimana dikutip oleh 

Franz Magnis Suseno sebagai berikut : 

Kesejahteraan umum dapat dirumuskan sebagai “keseluruhan 

prasyarat – prasyarat sosial yang memungkinkan atau 

mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya, 

atau sebagai  jumlah semua kondisi kehidupan sosial yang 

diperlukan agar masing-masing individu, keluarga – keluarga, dan 

kelompok-kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau 

perkembangan mereka dengan lebih utuh dan cepat.42 

 

Istilah kesejahteraan umum (general welfare) mempunyai 

pengertian yang luas, didalamnya termasuk kesejahteraan yang bersifat 

sosial (social welfare) dan kesejahteraan secara material (economic 

welfare). Istilah lain yang hampir sama (sinonim) dengan kesejahteraan 

umum adalah istilah kesejahteraan rakyat (people welfare). 43 

Menurut H Kaelan,44 Pembukaan UUD 1945 menggunakan 

perkataan “kesejahteraan umum.”  Pertama-tama negara wajib 

memajukan kesejahteraan umum dengan menciptakan suatu basis 

kemakmuran bagi seluruh rakyat. Kemakmuran (prosperity) yang 

                                                           
40

 Bryan A Garner, Blacks Law Dictionary Ninth Edition,West Publishing Co, 

USA,1999,h.1732. 
41

  Ibid. 
42

 Franz Magnis Suseno, Op.Cit,h.314. 
43

  http://www.elitarahmi.com/index.php/artikel/71-memajukan-kesejahteraan-umum. 
44

 H.Kaelan, Negara Pancasila, Kultur, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, 

Paradigma, Yogyakarta, 2013, h.393. 
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dimaksud ialah suatu keadaan dimana kebutuhan manusia  dapat 

dipenuhi dengan wajar secara mantap atau terus menerus. 

Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah 

kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau 

bestuurszorg. Menurut E Utrecht, bestuurszorg ini menjadi suatu tanda 

yang menyatakan adanya suatu welfare state.
45

 Bagir Manan
46

 

mengemukakan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas 

hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk 

mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) 

dalam suasana sebesar – besarnya kemakmuran menurut asas keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham 

negara kesejahteraan (verzorgingsstaat, welfare state). 

Philipus M Hadjon
47

  berpendapat  bahwa Indonesia menganut 

konsep negara kesejahteraan, sebenarnya tekad negara Indonesia untuk 

mewujudkan kesejahteraan umum itu tidaklah diilhami oleh konsep 

welvaarsstaat, tetapi diilhami oleh sejarah kerajaan di Nusantara  

sebelum penjajahan. Tujuan mewujudkan kesejahteraan umum bukan 

monopoli konsep welvaarsstaat. Lebih lanjut Sjachran Basah
48

 

mengemukakan bahwa jika adanya kewajiban pemerintah untuk 

                                                           
45

 E.Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, 

Surabaya,1988,h.30. 
46

  Bagir Manan, Pemikiran  Negara  Berkonstitusi di Indonesia, Makalah pada Temu 

Ilmiah Nasional “ Menformat Indonesia Baru : Reformasi Hukum sebagai Fondasi Reformasi 

Total”, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 6 April 1999,h.2.(Bagir Manan I) 
47

 Philipus M Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, Edisi Revisi, Peradaban, 

Jakarta, 2007,h.91.(Philipus M Hadjon I) 
48

 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, 

Alumni, Bandung, 1985,h.3. 
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memajukan kesejahteraan umum itu merupakan ciri konsep 

kesejahteraan, Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan, karena 

tugas pemerintah tidaklah semata – mata hanya di bidang pemerintahan 

saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam 

rangka mencapai tujuan negara yang dijalani melalui pembangunan 

nasional. 

 

1.6.2.Tanggung Jawab  

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah 

konsep tanggung jawab hukum (liability). Seseorang dikatakan  secara  

hukum  bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu  adalah  bahwa 

dia dapat dikenakan  suatu sanksi  dalam kasus perbuatannya yang  

berlawanan.49 

Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban 

yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan 

(based on fault) dan pertanggungjawaban mutlak ( absolut 

responsibility).50 

Berdasarkan kamus hukum, ada dua istilah yang menunjuk pada 

pertanggungjawaban yakni liability (the state of being liable) dan 

responsibility (the state or fact being responsible). Liability merupakan 

istilah hukum yang luas (a broad legal term), di dalamnya antara lain 

                                                           
49

 Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Translation from the Second (Revised and Enlarged) 

German Edition) translated by : Max Knight (Berkeley, Los Angeles,Londodn; University of 

California Press,1967),p.119-123 dalam Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa‟at, Teori Hans Kelsen 

Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta,2012,h.56. (Jimmly Asshiddiqie I). 
50

  Ibid. 
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mengandung makna bahwa Liability menunjuk pada makna yang paling 

komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung 

jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. Liability 

didefenisikan untuk menunjuk : semua karakter hak dan kewajiban. Hal 

tersebut sebagaimana berdasarkan Black’s Law Dictionary, “it has been 

referred to as of the most comprehensive significance, including almost 

every carachter of hazard or responsibility, absolute, contingent, or 

likely. It has been defined to mean : all character of debts and 

obligations.51 Selain itu, liability juga merupakan kondisi tunduk kepada 

kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab 

terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, 

kejahatan, biaya atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk 

melaksanakan undang-undang  dengan segera atau pada masa yang akan 

datang. Lebih lanjut diartikan sebagaimana berdasarkan Black’s Law 

Dictionary,52  condition of being actually or potentially subject to an 

obligation; condition of being responsible for a possible or actual loss, 

penalty, evil, expense, or burden; condition which creates a duty to 

perform an act immediately or in the future.  

Responsibility juga berarti kewajiban memperbaiki atau sebaliknya 

memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkannya, 

sebagaimana Black’s Law Dictionary,53 “the obligation to answer for an 

                                                           
51

 Henry Campbell Black, Black‟s Law Dictionary, Fifth Edition, ST Paul Minn,West 

Publishing Co, USA,1979,h.823 
52

  Ibid 
53

  Ibid., h.1180. 
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act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury it 

may have cause”. Dari responsibility muncul istilah responsibility 

government yaitu istilah ini pada umumnya menunjukkan bahwa jenis – 

jenis pemerintahan dalam hal mana pertanggungjawaban terhadap 

ketentuan atau undang-undang publik dibebankan kepada departemen 

atau dewan eksekutif, yang harus mengundurkan diri, apabila penolakan 

terhadap kinerja mereka dinyatakan melalui mosi tidak percaya, di dalam 

majelis legislatif, atau melampaui pembatalan terhadap suatu undang – 

undang penting yang dipatuhi mereka. Hal ini sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Henry Campbell Black mendefinisikan 

responsibility government bahwa, this term generally designetes that 

species of governmental system in which the responsibility for public 

measures or acts of states rests upon the ministary or excecutive council, 

who are under an obligation to risgn when disapprobation of their 

course is expressed by a vote of want of confidence, in the legislative 

assembly, or by the defeat of  an important measure  advocated by 

them.54 

Aanspraakelijk dan verantwoordelik adalah dua istilah Belanda jika 

dikaitkan dengan istilah tanggungjawab atau pertanggungjawaban. 

Dalam Kamus,55 aanspraakelijk : 1).aangesproken kunennde worden om 

vergoeding (wegens togebrachte); 2)(van goederen waarop iemands 

schulden kunnen worden verhaald); pertanggungjawaban berarti : 1). 

                                                           
54

  Ibid, 
55

 R.K.Kuipers, Geilusteerd Werdanboek Nederlandsche Taal,  Maatschappy “Elsevier”, 

Amsterdam,1901,h.20 
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dapat dituntut ganti rugi (oleh karena kerugian yang ditimbulkan); 2) 

(kerusakan) terhadap barang – barang yang disebabkan karena kesalahan 

seseorang, dapat dituntut ganti rugi. 

 

1.6.3. Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia  

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia 

mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada 

negara hukum; sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi 

hak asasi manusia.56  

Kehadiran negara hukum modern (verzorgingstaat) dan negara 

hukum demokratis telah mengubah paradigma warga negara mengenai 

hak-haknya terhadap negara. Konsep verzorgingstaat yang meletakkan 

kewajiban pada negara dan pemerintah untuk memberikan pelayanan 

terhadap warga negara, telah mengubah hak – hak sosial warga negara 

dari freedom to do atau the rights to receive terutama hak – hak sosial, 

ekonomi,dan kultural pada konsep verzorgingstaat.57 

Dalam kepustakaan berbahasa Indonesia terdapat istilah seperti : 

hak-hak asasi manusia, hak – hak kodrat, hak-hak dasar yang sering 

diimbukan manusia sehingga menjadi hak – hak dasar manusia.58 

Pengertian “hak”  (rights) sendiri telah lama menjadi salah satu bahan 

perdebatan, baik oleh kalangan filusuf hukum maupun politik. Makin 

                                                           
56

 Philipus M Hadjon I,Op.Cit,h.66. 
57

 Ridwan HR, Op.Cit.h.74. 
58

 Philipus M Hadjon  I, Op.Cit.h.35. 
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rumit lagi dengan berbagai imbuhan  seperti, yang dalam bahasa Inggris 

“natural”, atau “fundamental” dan yang dalam bahasa Indonesia dengan 

imbuhan “asasi manusia”., “kodrat”, dan “dasar”. Ditambah selanjutnya 

dengan “kewajiban” (duties).59 

Istilah “natural rights” berasal dari pikiran – pikiran “natural 

law” yang berperan pada abad ke-17. Apa yang merupakan hak menurut 

konsep ini adalah “what is nature” yaitu apa yang diletakkan Allah 

terhadap setiap insan manusia. Istilah “human rights” yang populer pada 

abad ke-18 adalah perkembangan konsep “natural rights” dalam watak 

yang sekular, rational,universal, individual, demoktarik dan radikal. 

Menurut “natural rights”  dikatakan setiap manusia adalah sama di 

hadapan Tuhan, maka dalam watak yang sekular dikatakan “setiap 

manusia adalah sama dihadapan hukum”, tetapi untuk menjelaskan 

konsep “persamaan di depan hukum” yang pada hakekatnya “sekular” 

itu, orang kembali lagi kepada pemikiran – pemikiran “natural law 

“dengan “thecnomic thinking”. Bagi konsep “human rights”, apa yang 

menjadi hak adalah “what is human”.60 

Doktrin tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya  dalam tulisan 

ini ditulis HAM, sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai a 

moral, political, and legal framework and as a guideline dalam 

membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan 

penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Paham negara hukum, 

                                                           
59

 Louis Henkin, The Rights of Man Today, tt,h.1, dalam  Philipus M Hadjon I, Op.Cit.h.34. 
60

 Walter Laquer and Barry Lubir,ed The Human Rights Reader”,1990,h.4-5 dalam  

Philipus M Hadjon I, Ibid. 
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jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai sebagai ciri yang mutlak 

harus ada di setiap negara yang dapat disebut rechtstaat.61 Bahkan dalam 

perkembangan selanjutnya, jaminan – jaminan perlindungan HAM itu 

juga diharuskan  tercantum dengan tegas dalam undang – undang dasar 

atau konstitusi tertulis negara demokrasi konstitusional (constitutional 

democracy), dan dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada 

dalam konstitusi disamping materi ketentuan lainnya.62 

Konseptualisasi terhadap hak-hak asasi manusia yang mencakup 

bidang-bidang yang lebih luas dituangkan dalam deklarasi sedunia 

tentang hak-hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa Bangsa, sebagai 

organisasi dunia, bangsa - bangsa sedunia melalui wakil-wakilnya 

memberikan pengakuan dan perlindungan secara yuridis formal 

walaupun realisasinya juga disesuaikan dengan kondisi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Upaya konseptualisasi hak-hak asasi 

manusia sebelumnya telah muncul ditengah-tengah masyarakat umat 

manusia, baik di barat maupun di timur kendatipun upaya tersebut masih 

bersifat lokal, partial dan sporadikal. 

“Universal Declaration of Human Right” 10 Desember 1948 

merupakan suatu pengakuan yuridis formal dan merupakan titik 

khususnya bangsa – bangsa yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa – 

Bangsa. Hak asasi manusia pada prinsipnya merupakan hak yang 

universal, akan tetapi dalam pelaksanaannya di masing – masing negara 

                                                           
61

 Jimly Assshidiqqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Press, Jakarta, 

2014,h.343. (Jimly Asshidiqqie I). 
62

 Ibid. 
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disesuaikan dengan kondisi politik dan sosial budaya masing – masing 

negara.  

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki 

Ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD  NRI Tahun 1945 yang menjadi 

batasan sekaligus berisi pengakuan terhadap hak asasi manusia. Seberapa 

jauh nilai – nilai hak asasi manusia terkandung dalam Pancasila dan 

UUD NRI Tahun 1945 dapat dijadikan barometer Negara Kesatuan 

Republik Indonesia telah mengakui dan menghargai hak asasi manusia. 

Hal ini mengingat Piagam PBB yang memuat pengakuan dan 

perlindungan HAM baru lahir pada tahun 1948 sesudah lahirnya NKRI 

pada tahun 1945. 

Negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi 

manusia pada warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan 

hidupnya, baik  jasmaniah maupun rohaniah, antara lain berkaitan dengan 

hak-hak asasi di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, 

dan agama. Berikut merupakan rincian dari hak-hak asasi manusia yang 

terdapat dalam pasal - pasal UUD NRI Tahun 1945, yaitu pada BAB X 

Hak Asasi Manusia.  

Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 secara jelas mengatur,bahwa : 

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, 

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. 

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan 

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang 

sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 
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(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 

perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 

bermartabat. 

 

Indonesia telah meratifikasi kovenan, artinya bahwa Indonesia  

harus melakukan proses harmonisasi, internalisasi dan implementasi isi 

konvenan dalam peraturan perundang – undangan yang ada untuk 

melindungi dan mensejahterakan semua warganya secara adil 

sebagaimana amanat konstitusi.63
   

Hak – hak ekonomi, sosial dan budaya, selanjutnya dalam 

penulisan ini ditulis hak ekosob, adalah hak asasi manusia yang terkait 

dengan kesejahteraan material, sosial, dan budaya. Pengaturan  jenis – 

jenis hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya diatur dalam Pasal 16, Pasal 

22 sampai Pasal 29 DUHAM, dan lebih lanjut diatur dalam International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966. Hak 

– hak yang termasuk dalam kategori hak-hak ekonomi, sosial, dan 

budaya ini meliputi : hak untuk bekerja termasuk hak atas kondisi kerja 

yang aman dan sehat,upah yang adil, bayaran yang sama untuk pekerjaan 

yang sama, hak atas pemilikan, hak untuk bergabung dengan serikat 

pekerja, termasuk hak untuk melakukan pemogokan, hak atas jaminan 

sosial, hak atas standar hidup yang layak, hak atas pendidikan, 

pendidikan dasar wajib dan bebas bagi semua, hak untuk berpartisipasi 

dalam kehidupan budaya dan penikmatan  keuntungan kemajuan ilmu 

pengetahuan. 
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 Mimin Rukmini,dkk, Pengantar Memahami Ekosos, Pattiro,Jakarta,2005,h.89. 
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Hak ekosob tidak dapat ditempatkan  di bawah hak-hak sipil dan 

politik. Paling tidak ada tiga alasan kenapa hak ekosob mempunyai arti 

yang sangat penting : 

1) Hak ekosob mencakup berbagai masalah paling utama yang 

dialami manusia sehari-hari : makanan yang cukup, pelayanaan 

kesehatan,dan perumahan yang layak adalah diantara 

kebutuhan pokok (basic necetities) bagi seluruh umat manusia. 

2) Hak ekosob tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia 

yang lainnya : interdependensi  hak asasi manusia adalah 

realitas yang tidak bisa dihindari saat ini. Misalnya saja,hak 

untuk memilih dan kebebasan mengeluarkan pendapat akan 

tidak banyak artinya bagi mereka yang berpendidikan rendah 

karena pendapatan mereka tidak cukup untuk membiayai 

sekolah. 

3) Hak ekosob mengubah kebutuhan menjadi hak : seperti yang 

sudah diulas di atas, atas dasar keadilan dan martabat manusia, 

hak ekonomi, sosial, budaya memungkinkan masyarakat 

menjadikan kebutuhan pokok mereka  sebagai sebuah hak 

yang harus diklaim (rights to claim) dan bukannya sumbangan 

yang didapat (chariyt to receive).64 

Hak – hak ekosob sering disebut sebagai “hak-hak positif”, 

karena tidak seperti dalam hak-hak sipil dan politik, dalam hak-hak 

ekosob ini, negara harus berperan atau mengambil langkah – langkah 

positif untuk menjamin terpenuhinya hak – hak ini, seperti tersedianya 

perumahan, sandang, pangan, lapangan kerja, pendidikan, dan 

sebagainya.65
  

HAM dalam UUD 1945 pasca reformasi dapatlah dijelaskan 

bahwa materi yang semula hanya berisi tujuh butir ketentuan yang juga 

tidak seluruhnya dapat disebut sebagai jaminan konstitusional hak asasi 

manusia, telah bertambah secara sangat signifikan. Perubahan pada tahun 
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 Hesti Puspitosari dkk, Filosofi Pelayanan Publik, SETARA Press, Malang, 2011,h.18-19. 
65

  Ibid,h.19. 
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2000 termasuk dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, ditambah 

beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal. 

Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang 

termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, pada pokoknya 

berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak 

Asasi Manusia yang kemudian isisnya menjadi materi UU Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak-hak asasi manusia dapat 

dipahami secara lengkap dan hsitoris melalui ketiga instrumen 

hukum,yaitu UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR dan 

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Keseluruhan materi ketentuan tentang Hak Asasi Manusia dalam 

UUD NRI Tahun 1945, yang apabila digabung dengan berbagai 

ketentuan yang terdapat dalam undang – undang yang berkenaan dengan 

hak asasi manusia, dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yang 

berisi 37 (tiga puluh tujuh) butir ketentuan. Diantara keempat kelompok 

hak asasi tersebut, terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apapun atau nonderogable rights. Keempat kelompok hak 

asasi manusia terdiri dari atas :
66

 

a. Kelompok  Pertama, yaitu kelompok ketentuan tentang hak-

hak sipil. 

b. Kelompok Kedua, kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial, 

dan budaya. 

c. Kelompok Ketiga, kelompok hal-hak khusus dan hak atas 

pembangunan. 

d. Kelompok Keempat, kelompok yang mengatur tentang 

tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia.   

                                                           
66 Jimly Asshiddiqie I, Op.Cit,h.361-365. 
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Jimly Asshiddiqie
67

 perpendapat bahwa berdasarkan prinsip 

kontrak sosial (social contract), maka setiap hak  yang  terkait dengan 

warga negara dengan sendirinya bertimbal balik dengan kewajiban 

negara untuk memenuhinya. Demikian pula dengan kewenangan – 

kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh negara melalui organ – 

organnya juga bertimbal balik dengan kewajiban – kewajiban 

konstitusional yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh setiap warga negara. 

 

 1.7. Metode Penelitian  

1.7.1.Tipe Penelitian 

Morris L Cohen mendefenisikan penelitian hukum, Legal 

research is the process of finding the law that governs activities in 

human society.68 Mukti Fajar, Nur Dewata dan Yulianto Achmad 

menanggapi bahwa defenisi tersebut terlalu sempit untuk bisa 

mengakomodasi pengertian hukum yang sangat luas. Cohen hanya 

melihat penelitian hukum sebagai proses penemuan hukum dalam arti 

undang – undang yang diterapkan oleh negara.69  

Abdul Kadir Muhamad berpendapat bahwa penelitian hukum 

normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah 

yang berlaku dalam masyarakat.70 Menurut  Philipus M Hadjon, ciri 

                                                           
67

 Ibid,h.365. 
68

 Morris L Cohen dan Kent C Olson, Legal Research, West Publishing Company, St 

Paul,Minn, 1992,h.1 
69

 Mukti Fajar , Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010,h.27.  
70

 Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,Bandung, 

2004,h.51. 
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khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif. Penelitian hukum 

normatif semestinya tidaklah diidentikkan dengan penelitian kualitatif 

dan tidak menggunakan analisis kuantitatif.71 

Kajian normatif senantiasa memperhatikan dan berhubungan 

langsung dengan recht dogmatiek atau dogmatik hukum, sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Jan Gijssels, Mark Van Hoeke, bahwa “de 

rechtsleer of rechts dogmatiek, van ook de rechtswetenschap in enge zin 

genoemd, beoogt het, vigerende positief recht te beschrijven en te 

systematizeren en in zekere zin ook te verklaren.”72 

Peter Mahmud Marzuki berpendapat, penelitian hukum adalah  

suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, 

maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 

dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif  ilmu hukum.73  

Berdasarkan substansi permasalahan hukumnya, maka penelitian 

ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang 

terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas 

hukum, menjelaskan dan memperkirakan arah perkembangan hukum ke 

depan.  

Terry Hutchinson74 berpendapat bahwa legal research dapat 

dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu : 

                                                           
71

 Philipus M Hadjon, Penelitian Hukum Normatif, (Philipus M Hadjon I), Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga, Surabaya, 1988,h.1-2. 
72

 Jan Gijssels, Mark Van Hoecke, Wat is Rechtstheorie, Docent VESAL,Brussel, 

Universitaeit Antwerpen (VFSLA), 1982,h.71. 
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta,2007, h.35. 
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 Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law, Lawbook Co., Sydney, 2002, h. 9. 
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1. Doctrinal research is research which provides a systematic 

exposition of the rules governing a particular legal category, 

analyses the relationship between rules, explains areas of 

difficulty and perhaps, predicts future development. 

2. Reform Oriented Research is research which intensively 

evaluates the adequacy of exsisting rules and which 

recommends changes to any rules found wanting. 

3.  Theoretical Research is research which fosters a more 

complete understanding of the conceptual bases of legal 

principles and of the combined effects of a range of rules and 

procedures that touch on a particular area of activity.  

4. Fundamental research designed to secure a deeper 

understanding of law as a social phenomenon, including 

research on the historical, philosopical, linguistic, economic, 

social or political implicatian. 

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Terry 

Hutchinson, maka penelitian ini termasuk dalam kategori reform-

oriented research. Reform-oriented research dijelaskan sebagai research 

which intensively evaluates the adequacy of exiting rulesand which 

reconnebds changes to any rules found wanting. Penelitian dapat 

diartikan termasuk dalam kategori yang intensif mengevaluasi kecukupan 

aturan yang ada dan yang merekomendasikan perubahan aturan yang 

ingin ditemukan. 

 

1.7.2. Pendekatan Masalah 

Berdasarkan jenis – jenis pendekatan yang dikemukakan oleh 

Peter Mahmud Marzuki75, maka pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan konsep (conceptual approach), 

                                                           
75

 Jenis-jenis pendekatan menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu, pendekatan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan sejarah (historical 

approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konsep 

(conceptual approach). Peter Mahmud Marzuki, Op.cit.h.93. 
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pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 

sejarah (historical approach) dan pendekatan perbandingan 

(comparative approach).  

Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu 

hukum `untuk menemukan ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, 

pengertian hukum maupun asas hukum yang diperlukan untuk 

menyelesaikan penelitian.76 Konsep yang terkait dengan penelitian ini, 

antara lain : Konsep tanggung jawab,  kesejahteraan rakyat, pengakuan 

dan perlindungan Hak Asasi Manusia.  

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan 

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan 

dengan isu hukum77. Berdasarkan rujukkan dari pendapat Peter 

Mahmud Marzuki, maka pendekatan ini dipergunakan untuk 

mempelajari apakah terdapat konsistensi pengaturan tentang 

tanggungjawab negara dalam peningkatanan kesejahteraan rakyat 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

dan bertentangan dengan kepentingan umum.  

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang 

apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum 

yang dihadapi.78 Pendekatan historis diperlukan untuk mengungkap 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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 Ibid, h.94. 
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filosofi dan pola pikir pengaturan tanggung jawab negara dalam 

peningkatan kesejahteraan rakyat di era otonomi daerah.  

Pendekatan perbandingan digunakan untuk menelaah bentuk dan 

mekanisme tanggung jawab negara yang berlaku di negara lain. 

Perbandingan terkait tanggung jawab negara adalah perbandingan 

secara mikro, yakni perbandingan dengan hanya membandingkan 

berdasarkan  aturan – aturan hukum yang berlaku di Republik Rakyat 

Cina (RRC), Belanda, dan Indonesia. Jika dibandingkan dengan 

perbandingan secara makro, maka akan secara detail membandingkan 

berdasarkan sistem hukum, asas – asas hukum serta secara keseluruhan 

perbandingan hukum. 

 

1.7.3. Sumber Bahan Hukum  

Robert Watt mengelompokkan sumber hukum terdiri dari 

sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder sebagaimana 

dijelaskan seperti berikut : 

a. Primary: the primary sources of law are those authoritative 

record of law made by law making bodies. In our common law 

enviromental these records, are (i) the legislation made by 

parliement, (ii) the rules regulations orders an by laws of those 

bodies to whom Parliement has delegated authority, and (iii) 

the authoritative reports of the decisions of the courts. 

b. Secondary : The secondary sources of law are those 

publications which refer and relate to the law while not being 

themeselves primary sources. Traditionally they were the legal 

commentaries.... They have since developed to include all legal 
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textbooks, encyclopedias, dictionaries, digest, journals, an the 

like.79 

 

Bahan – bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Bahan – bahan hukum primer meliputi: Peraturan 

perundang – undangan yang digunakan dalam pengkajian ini adalah 

UUD NRI  Tahun 1945, UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(LNRI Tahun 2001, Nomor.125, TLNRI Nomor.4437) jo UU No 

23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014, Nomor 244, 

TLN RI Nomor 5587), UU  No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (LN RI Tahun 2004, Nomor.150 TLN RI. Nomor.4456);  UU 

No 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial (LNRI Tahun 2009, 

Nomor.12, TLNRI Nomor 4967); UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (LN RI Tahun 2014 Nomor 292, TLN RI 

Nomor 5601), Peraturan Pemerintah No 38/2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah  Daerah Provinsi,  

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Nomor 82 Tahun 2007, 

TLNRI Nomor 4737). 

Bahan hukum sekunder meliputi bahan – bahan yang mendukung 

bahan hukum primer seperti buku-buku teks, jurnal ilmiah atau jurnal 

hasil penelitian di bidang hukum, makalah – makalah dalam seminar, 

lokakarya, simposium.  
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 Rober Watt, Concise Legal Research Four Edition, The Federation Press, Sydney, 2001, 

h.13. 
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1.7.4. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum  

Penelitian dilakukan dalam dua tahap, yaitu pengumpulan bahan 

– bahan hukum  (legal material) dan pengkajian atau analisis terhadap 

bahan – bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui 

inventarisasi  hukum positif dan penelusuran kepustakaan (studi 

kepustakaan) terkait dengan masalah yang diteliti. 

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan dilakukan 

pengorganisasian  dan pengklasifikasian bahan hukum sesuai dengan 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika  penyusunan hasil 

penelitian. Setelah semua bahan hukum diorganisasi dan 

diklasifikasikan  kemudian dilakukan analisa dan atau interpretasi, 

melalui cara tersebut diharapkan permasalahan dalam penelitian ini bisa 

dikaji atau diselesaikan.  

 1.8. Sistematika Penulisan    

Uraian pada latar belakang, dan masalah hukum yang diangkat pada 

penulisan ini menjadi dasar dalam penguraian hasil kajian ini melalui  

sistematika penulisan. Hasil penelitian ini disusun dalam sistematika 

sebagai berikut: 

Bab I merupakan bab Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas 

penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika 

penulisan.  
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Bab II merupakan pembahasan dan analisa untuk menjawab masalah 

hukum yang pertama, yaitu filosofi pengaturan kesejahteraan rakyat dan 

tanggungjawab negara, diuraikan menjadi sub-sub bab permasalahan,yaitu: 

(1) Hakekat Kesejahteraan Rakyat; (2) Hakekat Pengaturan Kesejahteraan 

Rakyat; (3) Tanggung Jawab Negara  

Bab III  merupakan pembahasan dan analisa untuk menjawab 

masalah hukum yang kedua. Pembahasan berkaitan dengan Prinsip-prinsip 

hukum perlindungan hukum bagi rakyat dalam rangka  pemenuhan 

kesejahteraan rakyat, diuraikan menjadi sub – sub bab, yaitu, (1) Negara 

Hukum; (2). Demokrasi; (3)Good Governance. 

Bab IV  merupakan bab yang membahas permasalahan ketiga, yaitu 

pengaturan kewenangan bidang kesejahteraan rakyat akan diuraikan 

menjadi sub-sub bab, yaitu: (1) Sinkronisasi pengaturan kewenangan 

bidang kesejahteraan rakyat; dan (2)Pembagian kewenangan pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah bidang kesejahteraan rakyat. 

Bab V merupakan Penutup dari seluruh hasil penelitian ini, bab ini 

menguraikan tentang kesimpulan sebagai jawaban yang diberikan penulis 

terkait pembahasan dan analisis masalah yang dilakukan pada Bab II, Bab 

III dan Bab IV serta saran sesuai dengan simpulan hasil penelitian. 
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