
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di

masa yang akan datang, akan sangat diperlukan adanya lingkungan

permukiman yang sehat. Dari aspek persampahan, maka kata sehat akan

berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola

secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman di mana manusia

beraktivitas di dalamnya (Permen PU Nomor: 21/PRT/M/2006)1.

Visi pengembangan sistem pengelolaan persampahan Departemen

Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu “Permukiman Sehat Yang Bersih

Dari Sampah” menggambarkan keinginan terwujudnya suatu kondisi

lingkungan yang baik dan sehat. Secara umum, menurut Peraturan Menteri

PU Nomor: 21/PRT/M/2006, daerah yang mendapatkan pelayanan

persampahan yang baik akan dapat ditunjukkan memiliki kondisi sebagai

berikut:

a. Seluruh masyarakat memiliki akses untuk penanganan sampah yang

dihasilkan dari aktifitas sehari-hari, baik di lingkungan perumahan,

perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;

b. Masyarakat memiliki lingkungan permukiman yang bersih karena

sampah yang dihasilkan dapat ditangani secara benar;

1Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2006, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan
Persampahan, Jakarta
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c. Masyarakat mampu memelihara kesehatannya karena tidak terdapat

sampah yang berpotensi menjadi bahan penularan penyakit seperti

diare, tipus, disentri, dan lain-lain; serta gangguan lingkungan baik

berupa pencemaran udara, air atau tanah;

d. Masyarakat dan dunia usaha/swasta memiliki kesempatan untuk

berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan sehingga memperoleh

manfaat bagi ahteraannya.

Untuk mencapai pelayanan persampahan yang optimal,  sudah

waktunya ada perubahan paradigma pengelolaan sampah kota. Paradigma

transformatif dimaksud  adalah  konsep pengelolaan sampah kota yang dapat

mencegah atau meminimalkan timbulnya pencemaran dan dampak negatif

lainnya yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup. Menurut

Witoelar2 dibutuhkan pionir untuk merubah  paradigma pengelolaan sampah

dari pendekatan ujung pipa (end of pipes) yaitu membuang sampah langsung

ke TPA ke arah pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R yaitu Reduce

(mengurangi), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (daur ulang).

Dalam hal perubahan paradigma ini sudah jauh tertinggal dengan

negara-negara lain. Sebagai contoh, menurut Buclet dan Olivier3 perubahan

paradigma pengelolaan sampah di sebagian besar negara Eropa sudah dimulai

sejak Tahun 1970. Kebijakan pengelolaan sampah ditekankan pada

pengurangan sampah pada sumbernya, pemilahan dan daur ulang. Pijakan

awal yang sangat penting dalam merubah paradigma ini adalah merubah

2Witoelar. 2006, Mari Tinggalkan Cara Lama, Jakarta, http://202.146.5.33.UNILEVER PEDULI.
3Buclet, Nicolas dan Oliver Godard. 2001, The Evolution of Municipal Waste Management in

Europe, Journal Environmental Policy and Planning.
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kebijakan ke arah  minimalisasi sampah pada sumbernya, bukan pada

pembuangannya.

Menurut Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

terdapat 2 kelompok utama pengelolaan sampah yaitu :

a. Penguranagn sampah ( waste minimization ) yang terdiri dari pembatasan
terjadinya sampah, guna ulang, dan daur ulang

b. Penanganan sampah (waste handling) yang teridiri dari :
1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah

sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah

dari sumber sampah   ke tempat penampungan sementara atau tempat
pengolahan sampah terpadu;

3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber, dan/atau
dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat
pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan
jumlah sampah ;

5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah
dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan
secara aman .

Kondisi ini menekankan bahwa perioritas utama yang harus dilakukan

oleh semua pihak adalah bagaimana agar mengurangi sampah semaksimal

mungkin. Bagian sampah atau residu dari kegiatan pengurangan sampah yang

masih tersisa selanjutnya dilakukan pengolahan (treatment) maupun

pengurugan (landrilling)

Pengelolaan sampah merupakan isu penting dalam masalah lingkungan

perkotaan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan

peningkatan aktifitas pembangunan. Peningkatan volume sampah

berkembang secara eksponensial yang belum dibarengi dengan peningkatan

pendapatan Pemerintah Daerah yang sepadan untuk pengelolaan sampah4.

Hal ini berkaitan dengan semakin sulit dan mahalnya untuk mendapatkan

4Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Bandung 2014
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lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, juga yang letaknya

semakin jauh telah memperpanjang transportasi dan meningkatkan biaya

pengangkutannya.

Sampah padat, salah satu jenis sampah, merupakan material yang terus

menerus meningkat dan dibuang oleh masyarakat. Sampah adalah segala

bentuk limbah yang ditimbulkan dari kegiatan manusia maupun binatang

yang biasanya berbentuk padat dan secara umum sudah dibuang, tidak

bermanfaat atau tidak dibutuhkan.

Timbulan sampah padat tidak dapat dihentikan, akan tetapi harus

dikelola, dikurangi atau diminimalisasi secara baik, Pembiayaan dalam

pengelolaan sampah harus secara efektif dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Karena pada umumnya pengelolaan sampah memerlukan anggaran/biaya

yang besar, terutama untuk biaya teknik operasional dari pengumpulan,

pengangkutan dan pengelolaan sampah ditempat pembuangan akhir.

Pada kota-kota besar dan sedang di Indonesia, kemampuan Pemerintah

Daerah dalam menangani sampah masih terbatas. Secara nasional sampai

Tahun 2014 tingkat pelayanan baru mencapai 60% dari volume sampah yang

dihasilkan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik merupakan salah satu

penyebab menurunnya kualitas lingkungan berupa meningkatnya pencemaran

air, tanah dan udara serta meningkatnya potensi banjir di perkotaan.

Permasalahan persampahan perlu ditangani secara serius dengan teknis

opersional dan manajemen yang tepat dan terpadu berdasarkan kondisi dan

kebijakan daerah masing-masing.5

5Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Bandung 2014
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Pengelolaan sampah sementara ini dipandang hanya sebagai

tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat lebih berperan hanya sebagai

pihak yang dilayani, karena mereka merasa sudah cukup hanya dengan

membayar uang retribusi sampah sehingga penanganan selanjutnya adalah

menjadi tanggung jawab pemerintah. Padahal saat ini sudah ada sistem yang

lebih baik dan efisien dan dianggap modern yaitu konsep zero waste, dengan

menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu, mengurangi volume sampah

dari sumbernya dengan cara daur ulang dan pengkomposan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 3 Tahun

2015 tentang  Pengelolaan Sampah disebutkan sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Pengelolaan sampah dilakukan oleh  :
a. Setiap orang pada sumbernya;
b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan

industri, kawasan khusu, fasilitas umum, fasilitas sosial.dan
fasilitas lainnya: dan;

c. Pemerintah daerah.
(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan

industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya, wajib
menyediakan fasilitas pengolahan skala kawasan yang berupa TPS
3R;

(3) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah di
lokasi :
a. TPS 3R;
b. SPA;
c. TPA: dan / atau;
d. TPST.

Pengelolaan sampah di Indonesia menurut Enri Damanhuri,6 terbagi

menjadi 5 (lima ) komponen sub sistem yang saling mendukung yaitu teknis

operasional, pembiayaan, organisasi dan manajemen, peraturan

6 Enri Damanhuri Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil danLingkungan
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNGEdisi Semester I - 2010/2011
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(hukum/legalitas) dan peran serta  masyarakat. Kelima komponen tersebut

saling terkait dan harus berjalan secara terpadu dalam menciptakan

pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.

Pengelolaan sampah menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 point (5) adalah kegiatan yang

sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan

dan penanganan sampah, sementara menurut Pasal 2  ayat (1) sampah yang

dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas sampah rumah tangga,

sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik.

Secara umum menurut Peraturan Menteri PU Nomor :

21/PRT/M/20067 daerah yang mendapatkan pelayanan persampahan yang

baik akan dapat ditunjukkan memiliki kondisi sebagai berikut :

a. Seluruh masyarakat memiliki akses untuk penanganan sampah yang

dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, baik dilingkungan perumahan,

perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;

b. Masyarakat memiliki lingkungan permukiman yang bersih karena sampah

yang dihasilkan dapat ditangani secara benar;

c. Masyarakat mampu memelihara kesehatannya karena tidak terdapat

sampah yang bepotensi menjadi bahan penularan penayakit seperti diare,

typus, disentri dan lain-lain serta gangguan lingkungan baik berupa

pencemaran udara, air dan tanah;

7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NNomor : 21/PRT/M/2006 Tentang  Kebijakan dan

Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP)
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d. Masyarakat dan dunia usaha/swasta memiliki kesempatan untuk

berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan sehingga memperoleh

manfaat bagi kesejahteraannya.

Sampai saat ini paradigma pengelolaan sampah yang digunakan adalah:

KUMPUL – ANGKUT dan BUANG,8 dan belum melakukan pengelolaan

sampah dengan paradigma baru yaitu PILAH – KUMPUL - ANGKUT –

OLAH – PEMROSESAN AKHIR, sementara pengurangan sampah saat ini

juga belum menggunakan konsep 3R ( Reuse, Reduse, Recycle ), sehingga

pengelolaan sampah yang ada  saat ini belum memberikan nilai ekonomis

bagi masyarakat

Andalan utama sebuah kota dalam menyelesaikan  masalah

sampahnya adalah pemusnahan dengan landfilling pada sebuah TPA.

Pengelola kota cenderung kurang memberikan perhatian yang serius pada

TPA tersebut, sehingga muncullah kasus-kasus kegagalan TPA. Pengelola

kota tampaknya beranggapan bahwa TPA yang dipunyainya dapat

menyelesaikan  semua persoalan sampah, tanpa harus memberikan perhatian

yang proporsional terhadap sarana tersebut. TPA dapat menjadi bom waktu

bagi pengelola kota

Pengelolaan sampah dapat diartikan menumbuhkan prilaku masyarakat

untuk mengurangi memproduksi sampah. Proses penanganan sampah dimulai

dari proses pengumpulan sampai dengan tempat pembuangan akhir (TPA)

secara umum memerlukan waktu yang berbeda sehingga diperlukan ruang

untuk menampung sampah pada masing-masing proses tersebut. Sampah

8 Enri Damanhuri dan Tri Padmi Pengelolaan Sampah, Diktak Kuliah, Program Studi Teknik
Lingkungan,  Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung 2010-2011
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merupakan salah satu bentuk limbah yang terdapat dalam lingkungan.

Sumber bentuk jenis dan komposisinya sangat dipengaruhi oleh tingkat

budaya masyarakat dan kondisi alamnya, makin maju tingkat kebudayaan

masyarakat makin komplek juga sumber dan macam sampah yang ditemui.

Peningkatan timbulan sampah dan semakin tingginya komposisi an

organik sampah serta menurunnya efisiensi TPA menyebabkan perlunya

pelaksanaan pengelolaaan sampah dengzn konsep 3R ( Reduse, Reuse,

Recyle ) yang terpadu. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang No. 18

Tahun 2008 Pasal 20 ayat (1) sebagai berikut :

Pasal 20

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
a. pembatasan timbulan sampah;
b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah;.
c. Pemanfaatan kembali sampah.

Oleh  Karena itu, penulis ingin adanya implementasi pengelolaan

sampah dengan  cara mengurangi jumlah timbulan sampah yang diangkut ke

tempat pemrosesan akhir (TPA)  upaya ini dilakukan dalam rangka

memanfaatkan kembali sampah yang dapat meningkatkan kesejahteraan baik

secara individu maupun kelompok masyarakat pengelola sampah.

Sementara pengolahan sampah menurut Peraturan Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat No. 3 Tahun 2015 Pasal 20 sebagai berikut :

(1) Pengolahan sampah meliputi kegiatan ;
a. Pemadatan
b. Pengomposan;
c. Daur ulang materi; dan
d. Mengubah sampah menjadi energi

(2) Pengolahan sampah harus mempertimbangkan :
a. Karakteristik sampah;
b. Teknologi pengoahan yang ramah lingkungan;
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c. Keselamatan kerja; dan
d. Kondisi social masyarakat.

(3) Teknologi pengolahan berupa :
a. Teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran

sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa jenis dan optic;
b. Teknologi pengolahan secara kimiawi berupa pembubuhan bahan

kimia atau bahan lainagar memudahkan proses pengolahan
selanjutnya;

c. Teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara
aerobik dan / atau biogas fikasi;

d. Ekologi pengolahan secara termal berupa insenerasi, pirolisis;
e. Pengolahan sampah dapat pula dilalkukan dengan menggunakan

teknologi lainsehingga dihasilkan bahan bakar yaitu Refuse Derefed
Fuel (RDF).

Secara praktis sumber sampah dibagi menjadi 2 kelompok besar,

yaitu:

a. Sampah dari permukiman, atau sampah rumah tangga;

b. Sampah dari non-permukiman yang sejenis sampah rumah tangga,

seperti dari pasar, daerah komersial dsb.

Sampah dari kedua jenis sumber ini (a dan b) dikenal sebagai sampah

domestik. Sedang sampah non-domestik adalah sampah atau limbah yang

bukan sejenis sampah rumah tangga, misalnya limbah dari proses industri.

Bila sampah domestik ini berasal dari lingkungan perkotaan, dalam bahasa

Inggeris dikenal sebagai municipal solid waste (MSW).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam pengelolaan sampah kota di

Indonesia, sumber sampah kota dibagi berdasarkan:

a. Permukiman atau rumah tangga dan sejenisnya;

b. Pasar;

c. Kegiatan komersial seperti pertokoan ;

d. Kegiatan perkantoran ;

e. Hotel dan restoran;
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f. Kegiatan dari institusi seperti industri, rumah sakit, untuk sampah yang

sejenis sampah permukiman;

g. Penyapuan jalan;

h. Taman-taman.

Kadang dimasukkan pula sampah dari sungai atau drainase air hujan,

yang cukup banyak dijumpai. Sampah dari masing-masing sumber tersebut

dapat dikatakan mempunyai karakteristik yang khas sesuai dengan besaran

dan variasi aktivitasnya. Demikian juga timbulan (generation) sampah

masing-masing sumber tersebut bervariasi satu dengan yang lainnya.

Data mengenai timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah

merupakan hal yang sangat menunjang dalam menyusun sistem pengelolaan

persampahan di suatu wilayah. Data tersebut harus tersedia agar dapat

disusun suatu alternatif sistem pengelolaan sampah yang baik. Jumlah

timbulan sampah ini biasanya akan berhubungan dengan elemen-elemen

pengelolaan sampah antara lain:9

1) Pemilihan peralatan, misalnya wadah, alat pengumpulan, dan

pengangkutan;

2) Perencanaan rute pengangkutan;

3) Fasilitas untuk daur ulang;

4) Luas dan jenis TPA.

Bagi negara berkembang dan beriklim tropis seperti Indonesia, faktor

musim sangat besar pengaruhnya terhadap berat sampah. Dalam hal ini,

musim bisa terkait musim hujan dan kemarau, tetapi dapat juga berarti musim

buah-buahan tertentu. Di samping itu, berat sampah juga sangat dipengaruhi

9 Manjemen Pengelolaan Sampah Kota Pangkalan Bun 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat
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oleh faktor sosial budaya lainnya. Oleh karenanya, sebaiknya evaluasi

timbulan sampah dilakukan beberapa kali dalam satu Tahun. Timbulan

sampah dapat diperoleh dengan sampling (estimasi) berdasarkan standar yang

sudah tersedia. Timbulan sampah ini dinyatakan sebagai:

a) Satuan berat: kg/o/hari, kg/m2/hari, kg/bed/hari dan sebagainya;

b) Satuan volume: L/o/hari, L/m2/hari, L/bed/hari dan sebagainya.

Di Indonesia umumnya menerapkan satuan volume. Penggunaan

satuan volume dapat menimbulkan kesalahan dalam interpretasi karena

terdapat faktor kompaksi yang harus diperhitungkan. Sebagai ilustrasi, 10

unit wadah yang berisi air masing-masing 100 liter, bila air tersebut disatukan

dalam wadah yang besar, maka akan tetap berisi 1000 liter air. Namun 10 unit

wadah yang berisi sampah 100 liter, bila sampah tersebut disatukan dalam

sebuah wadah, maka volume sampah akan berkurang karena mengalami

kompaksi. Berat sampah akan tetap.

Prakiraan timbulan sampah baik untuk saat sekarang maupun di

masa mendatang merupakan dasar dari perencanaan, perancangan, dan

pengkajian sistem pengelolaan persampahan. Perkiraan rerata timbulan

sampah akan merupakan langkah awal yang biasa dilakukan dalam

pengelolaan persampahan. Satuan timbulan sampah ini biasanya dinyatakan

sebagai satuan skala kuantitas per orang atau per unit bangunan dan

sebagainya. Bagi kota-kota di negara berkembang, dalam hal mengkaji

besaran timbulan sampah, agaknya perlu diperhitungkan adanya faktor

pendaurulangan sampah mulai dari sumbernya sampai di TPA.
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Rata-rata timbulan sampah biasanya akan bervariasi dari hari ke

hari, antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan antara satu negara dengan

negara lainnya. Variasi ini terutama disebabkan oleh perbedaan, antara lain:

(1) Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya;

(2) Tingkat hidup: makin tinggi tingkat hidup masyarakat, makin besar

timbulan sampahnya;

(3) Musim: di negara Barat, timbulan sampah akan mencapai angka

minimum pada musim panas;

(4) Cara hidup dan mobilitas penduduk;

(5) Iklim: di negara Barat, debu hasil pembakaran alat pemanas akan

bertambah pada musim dingin;

(6) Cara penanganan makanannya.

Karena timbulan sampah dari sebuah kota sebagian besar berasal dari

rumah tangga, maka untuk perhitungan secara cepat satuan timbulan sampah

tersebut dapat dianggap sudah meliputi sampah yang ditimbulkan oleh setiap

orang dalam berbagai kegiatan dan berbagai lokasi, baik saat di rumah, jalan,

pasar, hotel, taman, kantor dsb. Namun tambah besar sebuah kota, maka

tambah mengecil porsi sampah dari permukiman, dan tambah membesar porsi

sampah non-permukiman, sehingga asumsi tersebut di atas perlu penyesuaian.

Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kotawaringin Barat

masih terdapat kesenjangan secara normatif atau peraturan-peraturan yang

ada dan fakta yang terjadi di lapangan,  hal ini terbukti dari  pelaksanaan

pengelolaan sampah ternyata masih menggunakan paradigma lama yaitu

melalui sistem pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah ke
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tempat pembuangan akhir (TPA) serta belum seluruhnya mengikuti

pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai

pengelolaan sampah rumah tangga, penyediaan Tempat Pemrosesan

Sementara Sampah Terpadu (TPST) 3R, Pengelolaan Tempat Pemrosesan

Akhir Sampah (TPA) dan pengelolaan sampah Sungai serta masih banyaknya

sampah an organik berupa plastik yang merupakan produk Bank Sampah

yang sudah dicacah belum bisa diaur ulang menjadi bahan jadi karena belum

adanya pabrik khusus yang mengolah dan memproduksi barang hasil cacahan

plastik dan barang lainnya, sehingga  sampai saat ini masih dikirim ke Pulau

Jawa.

Sesuai Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2013 Pasal 13 disebutkan

bahwa 10

(1) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hurup d
meliputi :

a. Pemadatan;
b. Pengomposan;
c. Daur ulang materi; dan/atau
d. Daur ulang energi.

(2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
:
a. Setiap orang pada sumbernya;
b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan

industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan
fasilitas lainnya; dan

c. Petugas yang ditunjuk oleh pemerintah.

. Paradigma lama pengelolaan sampah tersebut masih dilakukan sampai

saat ini melalui pengumpulan, pengangkutan dan buang ke TPA dan  belum

10 Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga
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adanya penggunaan konsep 3 R secara merata dalam wilayah Kabupaten

Kotawaringin Barat dan masih banyak sampah yang belum diolah dan tidak

terangkut ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA), akibatnya banyak

sampah yang dibuang pada lokasi jalan-jalan umum, selokan, riol, sungai-

sungai dan trotoar dan tempat umum lainnya, sementara dalam Peraturan

Bupati No. 4 Tahun 2013, Pasal 21 disebutkan bahwa :

Setiap orang pribadi atau badan dalam pengelolaan sampah dilarang :

a. Membuang sampah di sungai-sungai, selokan-selokan, atau got-got, riol-
riol, saluran-saluran, jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, berm atau
trotoar atau tempat umum lainnya;

b. Membuang pecahan kaca, zat-zat kimia atau zat lainnya yang
membahayakan (limbah B3), kotoran-kotoran hewan atau sampah yang
berbau busuk, kecuali ditempat pembuangan sampah yang khusus
disediakan dan dilakukan menurt tata cara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

c. Mengubur sampah anorganik; dan;
d. Buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) dijalan, jalur

hijau dan tempat umum lainnya.

Sehubungan dengan cukup banyaknya sampah yang tidak terkelola dengan

baik di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah disebutkan di atas,

maka  dalam rangka pengelolaan sampah dalam menjaga pelestarian lingkungan

hidup tersebut perlu dilakukan kajian dan penelitian tentang sebab-sebab yang

melatar belakangi terjadinya kesenjangan dalam pengelolaan sampah di

Kabupaten Kotawaringin Barat dimaksud.

Terhadap uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas penulis

ingin meneliti lebih jauh terhadap sebab-sebab terjadinya kesenjangan dalam

pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah maupun

masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat dan persepektif kedepan dalam

menemukan rekonstruksi hukum baru dalam mengatasi permasalahan-
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permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang didasari oleh nilai-

nilai kesejahteraan, maka peneliti untuk mengangkat judul Rekonstruksi Hukum

Pengelolaan Sampah Berbasis Nilai Kesejahteraan (Studi di Kabupaten

Kotawaringin Barat )

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah sebagaimana dijelaskan di

atas, maka permasalahan yang muncul yang perlu diteliti adalah sebagai

berikut :

1. Mengapa pengelolaan sampah saat ini belum berbasis nilai

kesejahteraan ?

2. Apa kelemahan-kelemahan yang ditimbulkan dalam pengelolaan

sampah ?

3. Bagaimanakah rekonstruksi hukum pengelolaan sampah  yang berbasis

nilai kesejahteraan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah

sebagaimana disebutkan di atas, maka tujuan penelitian disertasi ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengelolaan sampah saat ini yang belum berbasis

nilai kesejejahteraan.

2. Untuk menganalisis kelemahan – kelamahan yang timbul dalam

pengelolaan sampah.

3. Untuk merekonstruksi hukum pengelolaan sampah yang berbasis nilai

kesejahteraan.
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D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah, hasil – hasil penelitian ini

diharapkan dapat berguna :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menemukan teori baru dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ke

depan yang dilakukan Pemerintah dan untuk menambah informasi yang

lebih konkret tentang hukum pelaksanaan pengelolaan sampah yang

berbasis nilai kesejahteraant.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk memberi sumbangan pemikiran kepada alamamater dalam

rangka melaksanakan salah satu tugasnya, yakni penelitian dan

mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan untuk bahan kepustakaan

dalam bidang ilmu hukum serta sebagai bahan literatur sehingga

penelitian ini juga dapat membantu bagi yang membutuhkannya.

b. Untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah, dalam hal ini

pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka merumuskan

kebijakan hukum khususnya dalam hal peraturan daerah yang

didalamnya mengatur tentang hukum pelaksanaan  pengelolaan sampah

yang berbasis nilai kesejahteraan.

E.  Kerangka Konseptual Disertasi

1. Rekonstruksi Hukum

Yang dimaksud dengan rekonstruksi hukum pengelolaa sampah yang

berbasis nilai kesejahteraan oleh penulis dalam disertasi ini adalah
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merekonstruksi peraturan perundang – undangan yang berlaku yang

mengatur tentang pengelolaan sampah yang tadinya menurut penulis belum

mencerminkan nilai – nilai kesejahteraan menjadi peraturan perundang –

undangan yang mengatur tentang hukum pengelolaan sampah yang

berdasarkan nilai – nilai kesejahteraan. Hal ini karena peraturan

perundang – undangan yang berlaku termasuk Undang – Undang No. 18

Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No.3

Tahun 2015 yang mengatur tentang hukum pengelolaan sampah  tidak

sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, oleh karena itu perlu dilakukan

rekontruksi hukum sehingga dalam menyelesaian masalah pengelolaan

sampah dapat mencerminkan nilai – nilai kesejahteraan

Kata rekonstruksi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah

mengembalikan sebagai semula atau penyusunan (penggambaran)

kembali.11 Kata rekontruksi berasal dari bahasa Inggris “Recontruction”

yang berari pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran)

kembali. Secara istilah rekontruksi adalah perumusan atau penyusunan

kembali suatu konsep dikembalikan kepada asalnya.12

Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di

dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat diperlukan upaya-upaya

perlindungan fungsi hidup antara lain dengan pengelolaan sampah melalui

11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua,
Cetakan ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.829.
12 Lihat pengertian rekontruksi dalam http/www.artikata.com/arti-347397-rekontruksi.php. diakses
tgl 3 Pebruari 2015.
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penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum, dan tindakan

implementatif, yaitu sebagai berkut:

a. Dasar hukum (formal) proses pengelolaan sampah sesuai Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang

didefinisikan melalui Pasal 1 ayat (5) sebagi berikut :

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,
menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan
penanganan sampah.

Pengertian pengelolaan bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi

mencakup juga aspek non teknis, seperti bagaimana mengorganisir,

membiayai, melibatkan masyarakat agar ikut berpartisipasi secara aktif dan

pasif dalam aktifitas penanganan sampah.

Sementara sampah yang dikelola menurut Undang-undang No. 18 Tahun

2008 adalah sebagai berikut :

Pasal 1

1) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri

atas:

a.sampah rumah tangga;

b.sampah sejenis sampah rumah dan;

c.sampah spesifik.

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk

tinja dan sampah spesifik.

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri,

kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas

lainnya.

(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
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meliputi :

a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya

dan beracun;

c. Sampah yang timbul akibat bencana;

d. puingbongkaranbangunan;

e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau

sampah yang timbul secara tidak periodik.

Dalam proses pengelolaan sampah terdapat keterkaitan antara

bahan baku, energi, produk yang dihasilkan dan limbah dari sebuah proses

industri, maupun aktivitas manusia sehari-hari. Bahan terbuang (limbah)

dapat berasal dari proses produksi atau dari pemakaian barang-barang

yang dikonsumsi, banyak cara untuk mengidentifikasi  limbah dengan

tujuan utama untuk mengevaluasi resiko yang angkin ditimbulkan dan

untuk mengevaluasi cara penanganannya. Setidaknya ada 5 (lima)

kelompok bagaimana limbah terbentuk :13

1. Limbah yang berasal dari bahan baku yang tidak mengalami

perubahan komposisi baik secara kimia maupun biologis. Mekanisme

transformasi yang terjadi hanya bersifat fisis semata seperti

pemotongan, penggergajian, dan sebagainya. Limbah kategori ini

sangat cocok untuk dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku.

Sampah kota banyak termasuk dalam kategori ini

2. Limbah yang terbentuk akibat hasil samping dari sebuah proses kimia,

fisika, dan biologis, ataukarena kesalahan ataupun ketidak-optimuman

13 Pengelolaan Sampah, Diktat Kuliah, Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil
dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, 2010 /2011
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proses yang berlangsung. Limbah yang dihasilkan mempunyai sifat

yang berbeda dari bahan baku semula. Limbah ini ada yang dapat

menjadi bahan baku bagi industri lain atau sama sekali tidak dapat

dimanfaatkan. Usaha modifikasi proses akan mengurangi

terbentuknya limbah jenis ini

3. Limbah yang terbentuk akibat penggunaan bahan baku sekunder,

misalnya pelarut atau pelumas.

Bahan baku sekunder ini tidak ikut dalam reaksi proses pembentukkan

produk. Limbah ini kadangkala sangat berarti dari sudut kuantitas dan

merupakan sumber utama dari industrial waste water. Teknik daur

ulang ataupun penghematan penggunaan bahan baku sekunder banyak

diterapkan dalam menanggulanginya

4. Limbah yang berasal dari hasil samping proses pengolahan limbah.

Pada dasarnya semua pengolah limbah tidak dapat mentransfer limbah

menjadi 100% non limbah. Ada produk samping yang harusditangani

lebih lanjut, baik berupa partikulat, gas, dan abu (dari insinerator),

lumpur (misalnya dari unit pengolah limbah cair) atau bahkan limbah

cair (misalnya dari lindi sebuah lahan urug)

5. Limbah yang berasal dari bahan samping pemasaran produk industri,

misalnya kertas, plastik, kayu, logam, drum, kontainer, tabung

kosong, dan sebagainya. Limbah jenis ini dapat dimanfaatkan kembali

sesuai fungsinya semula atau diolah terlebih dahulu agar menjadi

produk baru. Sampah kota banyak terdapat dalam kategori ini.
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2.   Tinjauan Mengenai Pengelolaan Sampah

Besarnya penduduk dan keragaman aktivitas di kota-kota

metropolitan di Indonesia seperti Jakarta, mengakibatkan  munculnya

persoalan dalam pelayanan prasarana perkotaan, seperti masalah sampah.

Diperkirakan hanya sekitar 60 % sampah di kota-kota besar di Indonesia

yang dapat terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang operasi

utamanya adalah pengurugan (landfilling). Banyaknya sampah yang

tidak terangkut kemungkinan besar tidak terdata secara sistematis, karena

biasanya dihitung berdasarkan ritasi truk menuju TPA. Jarang

diperhitungkan  sampah yang ditangani masyarakat secara swadaya,

ataupun sampah yang tercecer dan secara sistematis dibuang ke badan air

Penyingkiran dan pemusnahan sampah atau limbah padat lainnya

ke dalam tanah merupakan cara yang selalu digunakan, karena alternatif

pengolahan lain belum dapat menuntaskan permasalahan yang ada. Cara

ini mempunyai banyak resiko, terutama akibat kemungkinan pencemaran

air tanah. Di negara majupun cara ini masih tetap digunakan walaupun

porsinya tambah lama tambah menurun. Cara penyingkiran limbah ke

dalam tanah yang dikenal sebagai landfilling merupakan cara yang

sampai saat ini paling banyak digunakan, karena biayanya relatif murah,

pengoperasiannya  mudah dan luwes dalam menerima limbah. Namun

fasilitas ini berpotensi mendatangkan  masalah pada lingkungan,

terutama dari lindi (leachate) yang dapat mencemari air tanah serta

timbulnya bau dan lalat yang mengganggu, karena biasanya sarana ini

tidak disiapkan dan tidak dioperasikan dengan baik
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Dilihat dari komposisi sampah, maka sebagian besar sampah

kota di Indonesia adalah tergolong sampah hayati, atau secara umum

dikenal sebagai sampah organik. Sampah yang tergolong hayati ini untuk

kota-kota besar bisa mencapai 70 % dari total sampah, dan  sekitar 28 %

adalah sampah non- hayati yang menjadi obyek aktivitas pemulung yang

cukup potensial, mulai dari sumber sampah (dari rumah-rumah) sampai

ke TPA. Sisanya (sekitar 2%) tergolong B3 yang perlu dikelola tersendiri

. Konsep Kawasan Industri Sampah (KIS) pada tingkat kawasan

dengan sasaran meminimalkan sampah yang akan diangkut ke TPA

sebanyak mungkin dengan melibatkan swadaya masyarakat dalam daur-

ulang sampah. Konsep ini sempat diuji coba di beberapa kota termasuk di

Jakarta. Konsep sejenis sudah dikembangkan  di Jakarta yaitu Usaha

Daur-ulang dan Produksi Kompos (UDPK) yang dimulai sekitar Tahun

1991. Tetapi konsep ini tidak berjalan lancar karena membutuhkan

kesiapan semua fihak untuk merubah cara fikir dan cara pandang dalam

penanganan sampah, termasuk cara pandang Pengelola Kota setempat.

Konsep yang sejenis diperkenalkan oleh BPPT dengan zero- waste nya.

Secara teknis keberhasilan cara ini banyak tergantung pada bagaimana

memilah dan memisahkan sampah sedini mungkin, yaitu dimulai dari

sampah di rumah yang telah dipisah, gerobaksampah yang terdiri dari

beberapa kompartemen serta truk sampah yang akan mengangkut sampah

sejenis menuju pemrosesan

Berdasarkan data Tahun 2015, jenis penanganan sampah yang

berlangsung di Indonesia adalah sebagai berikut :
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Sampah yang dibuang ke lingkungan akan menimbulkan masalah bagi

kehidupan dan kesehatan lingkungan, terutama kehidupan manusia.

Masalah tersebut dewasa ini menjadi isu yang hangat dan banyak disoroti

karena memerlukan penanganan yang serius. Beberapa permasalahan

yang berkaitan dengan keberadaan sampah, di antaranya:

a. Masalah estetita (keindahan) dan kenyamanan yang merupakan

gangguan bagi pandangan mata

b. Sampah yang terdiri atas berbagai bahan organik dan anorganik

apabila telah terakumulasi dalam jumlah yang cukup besar,

merupakan sarang atau tempat berkumpulnya berbagai binatang

yang dapat menjadi vektor penyakit, seperti lalat, tikus, kecoa,

kucing, anjing liar, dan sebagainya. Juga merupakan sumber dari

berbagai organisme patogen, sehingga akumulasi sampah merupakan

sumber penyakit yang akan membahayakan  kesehatan masyarakat,

terutama yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi pembuangan

sampah.

c. Sampah yang berbentuk debu atau bahan membusuk dapat

mencemari udara. Bau yang timbulakibat adanya dekomposisi materi

organik dan debu yang beterbangan akan mengganggu saluran

pernafasan, serta penyakit lainnya;

d. Timbulan lindi (leachate), sebagai efek dekomposisi biologis dari

sampah memiliki potensi yang besar dalam mencemari badan air

sekelilingnya, terutama air tanah di bawahnya. Pencemaran air tanah
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oleh lindi merupakan masalah terberat yang mungkin dihadapi dalam

pengelolaan sampah;

e. Sampah yang kering akan mudah beterbangan dan mudah terbakar.

Misalnya tumpukan sampah kertas kering akan mudah terbakar

hanya karena puntung rokok yang masih membara. Kondisi seperti

ini akan menimbulkan bahaya kebakaran;

f. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran-

saluran  air buangan dan drainase.Kondisi seperti ini dapat

menimbulkan bahaya banjir akibat terhambatnya pengaliran air

buangan dan air hujan;

g. Beberapa sifat dasar dari sampah seperti kemampuan termampatkan

yang terbatas, keanekaragaman  komposisi, waktu untuk

terdekomposisi sempurna yang cukup lama, dan sebagainya, dapat

menimbulkan beberapa kesulitan dalam pengelolaannya.  Misalnya,

diperlukan lahan yang cukup luas dan terletak agak jauh dari

pemukiman penduduk, sebagai lokasi pembuangan akhir sampah.

Volume sampah yang besar merupakan masalah tersendiri dalam

pengangkutannya,  begitu juga dengan masalah pemisahan

komponen-komponen tertentu sebelum proses pengolahan;

h. Di negara-negara  berkembang, seperti Indonesia, kurangnya

kemampuan pendanaan, skala prioritas yang rendah, kurangnya

kesadaran penghasil sampah merupakan masalah tersendiri dalam

pengelolaan sampah, khususnya di kota-kota besar;
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i. Bertambah kompleksnya masalah persampahan sebagai konsekuensi

logis dari pertambahan penduduk kota;

j. Peningkatan kepadatan Peningkatan kepadatan penduduk menuntut

pula peningkatan metode/pola pengelolaan sampah yang lebih baik;

k. Keteherogenan tingkat sosial budaya penduduk kota menambah

kompleksnya permasalahan;

l. Situasi dana serta prioritas penanganan yang relatif rendah dari

pemerintah daerah merupakan masalah umum dalam skala nasional.

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan aktivitas

penduduk yang berarti juga peningkatan jumlah timbulan sampah.

Masalah pengelolaan sampah perkotaan antara lain adalah

keterbatasan peralatan, lahan, dan sumber daya manusia. Masalah ini

timbul di kota-kota besar ataupun kota-kota kecil, seperti telah

dijelaskan sebelumnya. Pengelolaan persarnpahan mempunyai

beberapa tujuan yang sangat mendasar yang meliputi :

- Meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat

- Melindungi sumber daya alam (air)

- Melindungi fasilitas sosial ekonomi

- Menunjang pembangunan sektor strategis.

Pengelolaan persampahan di negara industri sering didefinisikan

sebagai kontrol terhadap timbulan sampah, mulai dari pewadahan,

pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, proses, dan pembuangan

akhir sampah, dengan prinsip-prinsip  terbaik untuk kesehatan,

ekonomi, keteknikan/engineering, konservasi, estetika, lingkungan, dan
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juga terhadap sikap masyarakat. Keberhasilan pengelolaan, bukan

hanya tergantung aspek teknis semata, tetapi mencakup juga aspek non

teknis, seperti bagaimana mengatur sistem agar dapat berfungsi,

bagaimana lembaga atau organisasi yang sebaiknya mengelola,

bagaimana membiayai sistem tersebut dan yang tak kalah pentingnya

adalah bagaimana melibatkan masyarakat penghasil sampah dalam

aktivitas penanganan sampah. Untuk menjalankan sistem tersebut,

harus melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti perencanaan kota,

geografi, ekonomi, kesehatan masyarakat, sosiologi, demografi,

komunikasi, konservasi, dan ilmu bahan. Sebelum Undang-undang No.

18 Tahun 2008 dikeluarkan, kebijakan pengelolaan sampah perkotaan

(yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum) di Indonesia

memposisikan bahwa pengelolaan sampah perkotaan  merupakan

sebuah sistem yang terdiri dari 5 komponen sub sistem, yaitu  :

a. Peraturan / hukum

b. Kelembagaan dan organisasi

c. Teknik operasional

d. Pembiayaan

e. Peran serta masyarakat.

Namun bila diperhatikan, konsep ini sebetulnya berlaku tidak

hanya untuk pendekatan pemecahan masalah persampahan, tetapi untuk

sektor lain yang umumnya terkait dengan pelayanan masyarakat. Oleh

karenanya kelima komponen tsb lebih tepat disebut sebagai aspek-

aspek penting yang mempengaruhi manajemen persampahan.
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3.  Pengertian Asas, dan Tujuan Pengelolaan Sampah

Seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan masyarakat Indonesia,

laju pertambahan sampah ini sama pesatnya. Dengan kata lain sampah di

Indonesia pun ikut bertambah dengan bertambahnya kepala. Pola

konsumsi dan pola hidup boros masyarakat pun turut menjadi

penyebabnya

Menurut Undang- undang No. 18 Tahun 200814 Tentang

Pengelolaan Sampah terkait asas dan tujuan Pengelolaan Sampah  Bab III

Pasal 3 dan 4 sebagai berikut :

Pasal 3

Pengelolaan sampah di selenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab,
asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas
kebersamaan,asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai
ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah   bertujuan untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah
sebagai sumber daya.

Sampah sendiri dipisahkan dalam bentuk 3jenis. Sampah rumah

tangga, sampah sejenis rumah tangga, sampah spesifik. Sampah rumah

tangga adalah sampah sampah dari sisa kegiatan sehari-hari manusia yang

biasa dilakukan dan sebenarnya dekat dengan jangkauan, sedangkan

sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau

volumenya diperlukan pengolahan khusus. Pengolahan khusus ini secara

penuh adalah tanggung jawab pemerintah.

14 Undang-undang No, 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
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Pengelolaan sampah ini dilakukan secara sistematis, menyeluruh

dan berkesinambungan. Apabila ada pihak-pihak yang terkena dampak

negatifnya maka pemerintah setempat wajib memberikan kompensasi

kepada pihak yang terkena dampak negatif dari penanganan sampah

ditempat pemprosesan akhir sampah. Apabila ada hal-hal yang tidak

diharapkan maka pemerintah sudah menyiapkan sistem tanggap darurat ,

yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian

yang melayani pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat

pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah ini diselenggarakan atas asas-asas:

1.    Asas Tanggungjawab

2.    Asas Berkelanjutan

3.    Asas Manfaat

4.    Asas Keadilan

5.    Asas Kesadaran

6.    Asas Kebersamaan

7.    Asas Keselamatan

8.    Asas Keamanan

9.    Asas Nilai Ekonomi

Pengolahan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah

tangga dilakukan atas pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan

sampah, pendaur ulang sampah, dan pemanfaatan tempat sampah serta

penangan sampah.
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Tujuan pengelolaan sampah ini tentunya untuk meningkatkan

kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan atau menjalankan sifat

sebagai sumber daya.

Sementara tujuan pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat No. 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan

Sampah sebagai berikut:

Pengelolaan sampah bertujuan untuk :

a. Mewujudkan penyelenggaraan PSP yang efektif, efisien, dan
berwawasan lingkungan;

b. Meningkatkan cakupan pelayanan penanganan sampah;
c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan ;
d. Melindungi sumber daya air, tanah, dan udara terhadap pencemaran

serta mitigasi perubahan iklim; dan
e. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi.

Hak-hak masyarakat adalah mendapat pelayanan dalam

pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pihak

yang bertanggung jawab (Pemerintah), berpartisipasi dalam proses

pengambilan kesempatan penyelenggaraan pengurusan pengelohan

sampah, memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu

mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah, mendapat perlindungan

dan kompensasi karena dampak negatif, memperoleh pembinaan agar

dapat melakasanakan pengolahan sampah secara baik dan berwawasan

lingkungan.

Kewajiban masyarakat sendiri adalah setiap orang dalam

pengelolaan sampah rumah tangga, dan sejenis sampah rumah tangga

wajib mengurangi dan menangani sampah. Kewajiban pengelolaan

kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
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khusus dan fasilitas umum serta fasilitas sosial wajib mengelola fasilitas

pengolahan sampah, selama-lamanya 1Tahun sejak kegiatan usaha tersebut

diresmikan.

Setiap produsen, wajib dan harus mencantumkan label/tanda yang

berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada setiap

kemasan dan produknya.

Banyaknya masyarakat Indonesia ini berfikiran bahwa sampah

hanyalah hal-hal yang tidak berguna dan tidak berupaya untuk

memanfaatkannya kembali. Menurut sebagian masyarkat sampah sudah

tidak mungkin lagi dijadikan sebagai sumber daya. Masyarakat hanya

mengetahui bahwa tugas mereka hanya cukup sampai membuang sampah

pada tempatnya. Hanya mengumpulkan sampah, lalu dibuang, menunggu

petugas mengangkut dan melupakannya stelah sampah itu telah sampai

ditempat pengelohan sampah terpadu. Padahal sampah yang telah

bertumpuk ditempat pembuangan sampah baik sementara maupun terpadu

apabila tidak ditindak lanjuti, tumpukan sampah itu akan menyebabkan

penyakit yang pastinya penyakit itu akan datang kembali kepada sang

pelaku, yaitu manusia itu sendiri.

F. Kerangka Teori Disertasi

Pada kerangka teori disertasi ini, penulis akan membahas 3 (tiga ) hal

permasalahan disertasi dalam kaitannya dengan rekontruksi hukum pengelolaan

sampah yang berbasisi nilai kesejahteraan Pemahaman teoritik ini penting
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dilakukan sebagai sarana untuk mendiskripsikan, menjelaskan, dan memahami

masalah dengan baik.

Menurut Sudikno Mertokusumo15 kata teori berasal dari kata Theoria

berate pandangan atau wawasan, Kata teori mempunyai berbagai arti. Pada

umumnya teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran

tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk

melalkukan sesuatu

Menurut Gijssels16 kata teori dalam arti teori hokum dapat diartikan

sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian – pengertian yang

berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga

memungkinkan dapat menjabarkan hipotisis hipotisis yang dapat dikaji. Setiap

teori sebagai produk hukum bertujuan untuk memecahkan masalah dan

membentuk sistem. Demikian pula ilmu hukum sebagai teori bertujuan untuk

menyelesaikan masalah-masalah hukum17.

Menurut Rahardjo18 dalam dunia ilmu teori menempati kedudukaan yang

penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk dapat merangkum serta

memahami masalah yang kita bicarakan dengan lebih baik. Hal-hal yang semula

tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukan kaitanya satu

sama lain sehingga bermakna. Dengan demikian, dari teori kita dapat memeroleh

penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistemkan masalah yang

dibicarakan.

15 Sudikno Mertokusumo, 2012, Teori Hukum, Cahaya Atama Pustaka, Yogyakarta, hal.4
16 Gijssels, Jan, dan Mark Van Hoecke, 1982, Wat is Rechtstheorie? Kluwer
Rewchtswetenshappen, Antwerpen, hal.134
17 Sudikno Mertokusumo, op.cit, hal.5
18 Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Citra Adiya Bakti, Bandung, hlm.253. Lihat juga
Soerjono Soekanto dan Ratih Lestarini, 1988, Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam
Pekembangan Sosiologi. Sinar Grafika, Jakarta, hm.10
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Penjelasan rekonstruksi hukum pengelolaan sampah yang berbasis nilai

kesejahteraan adalah sebagai berikut :

1. Grand Theory

Teori Utama adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai dasar

analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan

sebagai grand theory (teori utama) adalah teori utilitarisme,, teori negara

kesejahteraan, teori negara hukum, dan teori otonomi daerah.

1.1    Teori Utilitarisme

Teori Utilitas (utilitarisme) yang dipelopori oleh filsuf Inggris Jeremy

Bentham (1748-1832), dan selanjutnya Utilitarisme diperhalus dan

diperkukuh lagi oleh filsuf Inggris besar, John Stuart Mill (1806–1873),

dalam bukunya Utilitarianism (1864). Menurut prinsip utilitarian Bentham:

kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Prinsip kegunaan harus

diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama

sedangkan aspek kuantitasnya dapat berbeda-beda. Dalam pandangan

utilitarisme klasik, prinsip utilitas adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah

terbesar (the greatest happiness of the greatest number). Alam telah

menempatkan umat manusia dibawah kendali dua kekuasaan, rasa sakit dan

rasa senang. Hanya keduanya yang menunjukkan apa yang seharusnya kita

lakukan, dan menentukan apa yang akan kita lakukan.19 Standar benar dan

salah disatu sisi, maupun rantai sebab akibat pada sisi lain, melekat erat pada

19 Jeremy Bentham .1789.  op.cit hlm. 67
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dua kekuasaan itu. Keduanya menguasai kita dalam semua hal yang kita

lakukan, dalam semua hal yang kita ucapkan, dalam semua hal yang kita

pikirkan: setiap upaya yang kita lakukan agar kita tidak menyerah padanya

hanya akan menguatkan dan meneguhkannya. Dalam kata-kata seorang

manusia mungkin akan berpura-pura menolak kekuasaan mereka. Azas

manfaat (utilitas) mengakui ketidakmampuan ini dan menganggapnya sebagai

landasan sistem tersebut, dengan tujuan merajut kebahagiaan melalui tangan

nalar dan hukum. Sistem yang mencoba untuk mempertanyakannya hanya

berurusan dengan kata-kata ketimbang maknanya dengan dorongan sesaat

ketimbang nalar, dengan kegelapan ketimbang terang.

Bentham menjelaskan lebih jauh bahwa asas manfaat melandasi segala

kegiatan berdasarkan sejauh mana tindakan itu meningkatkan atau

mengurangi kebahagiaan itu; atau dengan kata lain meningkatkan atau

melawan kebahagiaan itu. Secara lebih konkret, dalam kerangka etika

utilitarianisme dapat dirumuskan 3 (tiga) kriteria objektif yang dapat

dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan

atau tindakan.

Kriteria Pertama, manfaat, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu

mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi, kebijaksanaan atau

tindakan yang baik adalah menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya,

kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan

kerugian tertentu.

Kriteria Kedua, manfaat terbesar, yaitu bahwa kebijaksanaan atau

tindakan itu mendatangkan manfaat besar (atau dalam situasi tertentu lebih
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besar) dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya.

Atau kalau yang dipertimbangkan adalah soal akibat baik dan akibat buruk

dari suatu kebijaksanaan atau tindakan, maka suatu kebijaksanaan atau

tindakan dinilai baik secara moral kalau mendatangkan lebih banyak manfaat

dibandingkan dengan kerugian. Dalam situasi tertentu, ketika kerugian tidak

bisa dihindari, dapat dikatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan

yang menimbulkan kerugian terkecil (termasuk kalau dibandingkan dengan

kerugian yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan atau tindakan alternatif).

Kriteria Ketiga, menyangkut pertanyaan manfaat terbesar untuk siapa,

Untuk saya atau kelompokku, atau juga untuk semua orang lain yang terkait,

terpengaruh dan terkena kebijaksanaan atau tindakan yang akan saya ambil.

Dalam menjawab pertanyaan ini, etika utilitarianisme lalu mengajukan

kriteria ketiga berupa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

Jadi, suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau

tidak hanya mendatangkan manfaat terbesar, melainkan kalau mendatangkan

manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Sebaliknya, kalau ternyata

suatu kebijaksanaan atau tindakan tidak bisa mengelak dari kerugian maka

kebijaksanaan atau tindakan itu dinilai baik kalau membawa kerugian yang

sekecil mungkin bagi sedikit mungkin orang. Dalam penyediaan infrastruktur

terminal penumpang, etika utilitarianisme juga relevan dalam konsep nilai

kemanfaatan. Azas kemanfaatan menekankan agar utilitas yang dibangun

untuk kepentingan umum dapat dirasakan manfaat sebesar-besarnya oleh

masyarakat.
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Azas manfaat sebagai sasaran akhir yang hendak dicapai adalah (the

greatest good for the greatest number). Persoalan pokok menyangkut

pertanyaan tujuan kemanfaatan untuk siapa? Jawabannya adalah bagi

sebanyak mungkin pihak terkait yang berkepentingan, yang berarti juga bagi

pemerintah, operator dan masyarakat.

Utilitarisme disebut lagi suatu teleologis (dari kata Yunani telos =

tujuan), sebab menurut teori ini kualitas etis suatu perbuatan diperoleh

dengan dicapainya tujuan perbuatan. Perbuatan yang memang bermaksud

baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa, menurut utilitarisme tidak pantas

disebut baik. Teori utilitas merupakan pengambilan keputusan etika dengan

pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya (the

greatest good for the greatest number). Artinya, bahwa hal yang benar

didefinisikan sebagai hal yang memaksimalisasi apa yang baik atau

meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Semakin

bermanfaat pada semakin banyak orang, perbuatan itu semakin etis. Dasar

moral dari perbuatan hukum ini bertahan paling lama dan relatif paling

banyak digunakan. Utilitarianism (dari kata utilis berarti manfaat) sering

disebut pula dengan aliran konsekuensialisme karena sangat berorientasi pada

hasil perbuatan.

Perlu dipahami kalau utilitarisme sangat menekankan pentingnya

konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya. Kualitas moral suatu

perbuatan, baik buruknya tergantung pada konsekuensi atau akibat yang

dibawakan olehnya. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling

besar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan, dan
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kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu adalah baik. Sebaliknya, jika

perbuatan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, perbuatan itu

harus dinilai buruk. Konsekuensi perbuatan disini memang menentukan

seluruh kualitas moralnya. Prinsip utilitarian menyatakan bahwa :

“An action is right from an ethical point of view if and only if the sum
total of utilities produced by that act is greater than the sum total of utilities
produced by any other act the agent could have performed in its place.”

Suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya

jika jumlah total utilitas yang dihasilkan dari tindakan tersebut lebih besar

dari jumlah utilitas total yang dihasilkan oleh tindakan lain yang dilakukan).

Sebagai salah satu titik berat pandangan Bentham tentang kebahagiaan

terdapat  tiga karakteristik utama dari basis filsafat moral dan politik

Bentham: the greatest happiness principle, universal egoism dan the artificial

identification of one's interests with those of others. Semua karakteristik ini

disebutkan dalam karya-karyanya. Terutama dalam Introduction to the

Principles of Morals and Legislation, di mana Bentham berfokus pada

pengartikulasian prinsip rasional yang akan menunjukkan sebuah basis dan

petunjuk untuk reformasi hukum, sosial danmoral. Filsafat moral Bentham

merefleksikan apa yang ia sebut pada waktu berbeda sebagai "the greatest

happiness principle" atau "prinsip utilitas" sebuah istilah yang dipinjamnya

dari Hume. Meskipun berhubungan dengan prinsip ini ia tidak hanya

mengacu pada kegunaan benda-benda atau tindakan, tapi lebih jauh lagi pada

benda atau tindakan yang membawa kebahagiaan umum. Khususnya

kewajiban moral yang menghasilkan the greatest amount of happiness for the
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greatest number of people, kebahagiaan yang ditentukan dengan adanya

kenikmatan dan hilangnya kesakitan. Selanjutnya, Bentham menulis,

"By the principle of utility is meant that principle which approves or
disapproves of every action whatsoever, according to the tendency which it
appears to have to augment or diminish the happiness of the party whose
interest is in question: or, what is the same thing in other words, to promote
or to oppose that happiness20."

Dan Bentham menunjukkan bahwa hal ini berlaku untuk "setiap tindakan

secara keseluruhan" yang tidak memaksimalkan the greatest happiness

(seperti pengorbanan yang menyebabkan kesengsaraan) secara moral adalah

tindakan yang salah (tak seperti usaha pengartikulasian pada hedonisme

universal, pendekatan Benthamis lebih naturalistik).

Filsafat moral Bentham, secara jelas merefleksikan pandangan

psikologis bahwa motivator utama dalam diri manusia adalah kenikmatan dan

kesengsaraan. Bentham menerima bahwa versinya dari prinsip utilitarian

adalah sesuatu yang tidak memasukkan bukti langsung, tapi dia mencatat

bahwa hal tersebut bukanlah sebuah masalah sebagaimana prinsip penjelasan

tak menunjukkan penjelasan apapun dan semua penjelaan harus dimulai pada

suatu tempat. Tapi karena itulah tidak menjelaskan mengapa kebahagiaan lain

atau kebahagiaan umum harus dihitung. Pertama, menurut Bentham, prinsip

utilitarianisme adalah sesuatu yang individu, dalam bertindak, mengacu pada

eksplisitas dan implisitas, dan ini sesuatu yang dapat ditentukan dan

dikonfirmasikan dengan observasi sederhana. Tentunya, Bentham

berpegangan bahwa semua sistem moralitas yang ada dapat “direduksi pada

the principles of sympathy and antipathy" yang pastinya mampu

20 Jeremy Bentham .1789.  op.cit hlm. 99
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mendefinisikan utilitas. Argumen kedua Bentham adalah, jika kenikmatan

adalah sesuatu yang baik, kemudian kebalikannya mengganggu kesenangan

orang lain. Meskipun, sebuah halangan moral untuk mengikuti atau

memaksimalkan kesenangan telah mendorong secara independen dari interest

tertentu dari tindakan manusia. Bentham juga menyarankan bahwa individual

akan secara beralasan mencari kebahagiaan umum dengan mudah karena

hasrat dari orang lain adalah dikepung oleh mereka sendiri, meskipun ia tahu

bahwa hal ini adalah mudah bagi individu untuk dilupakan. Bahkan, Bentham

membayangkan sebuah solusi terhadap hal ini secara baik. Secara khusus, dia

mengajukan bahwa hal itu membuat identifikasi hasrat yang jelas, ketika

dibutuhkan, membawa hasrat berbeda bersama yang akan menjadi tanggung

jawab penegak hukum.

Relevansi aliran utilatarianisme hukum di Indonesia bahwa

Utilitarianisme yang berkeyakinan hukum mesti dibuat secara utilitaristik.

Hukum yang seperti ini dapat dicapai dengan menggunakan seni dari legislasi

yang membuat kita bisa meramalkan hal mana yang akan memaksimalkan

kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan masyarakat. Aliran ini

memperkenalkan kemanfaatan hukum sebagai tujuan hukum yang ketiga,

disamping keadilan dan kepastian hukum. Tujuan hukum bukan hanya untuk

kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga ditujukan untuk memberikan

manfaat bagi masyarakat. Disamping menyatakan tentang tujuan hukum yang

ketiga tersebut, aliran ini juga berbicara tentang keadilan. Penganut aliran ini

mendefenisikan keadilan dalam arti luas, bukan untuk perorangan atau

sekedar pendistribusian barang seperti pendapat Aristoteles adil atau tidaknya
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suatu kondisi diukur dari seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan

manusia (human welfare).

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum

adalah harus ditujukan untuk mencapai kebahagiaan tertinggi dengan cara

melengkapi kehidupan, mengendalikan kelebihan, mengedepankan

persamaan dan menjaga kepastian. Sehingga, hukum itu pada prinsipnya

ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, disamping untuk

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang

terbanyak. Bagaimana setiap produk perundang-undangan yang dihasilkan

memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengejar kebahagiaannya. Hukum

inilah nantinya yang akan dijadikan alat untuk memberikan ruang bagi

individu mencapai kebahagiaannya. Inti filsafat disimpulkan sebagai

berikut21:

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan

dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai

gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita

dipengaruhinya. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan

ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari

kesenangan dan menghindari kesusahan.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut :

1. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan

kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham

21 Ibid hal. 123
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berbunyi ”the greatest heppines of the greatest number” (kebahagiaan

yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).

2. Prinsip itu harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan

selalu sama.

3. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka

perundang-undangan harus mencapai empat tujuan :

a. To provide Subsistence (untuk memberi nafkah hidup)

b. To Provide Abundance (untuk memberikan nafkah makanan

berlimpah)

c. To Provide Security (untuk memberikan perlindungan)

d. To Attain Equity (untuk mencapai persamaan)

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana

pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan

individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagian kepada

individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham

tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham

mengatakan agar kepentingan idividu yang satu dengan kepentingan individu

yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu

tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (homo homini

lupus). Selain itu, Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu

memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya

kebahagiaan individu maka dengan sendirinya kebahagiaan masyarakat akan

terwujud.
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Bentham mendefinisikan kegunaan (utilitas) sebagai segala kesenangan,

kebahagiaan, keuntungan, kebajikan, manfaat atau segala cara untuk

mencegah rasa sakit, jahat, dan ketidakbahagiaan. Beberapa pemikiran

pentingnya yaitu:

1. Hedonisme Kuantitatif (paham yang dianut orang-orang yang mencari

kesenangan semata-mata secara kuantitatif bahwa hanya ada semacam

kesenangan, di mana kesenangan hanya berbeda secara kuantitatif yaitu

menurut banyaknya, lama dan intensitasnya sehingga kesenangan adalah

bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.

2. Summun Bonum yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-

kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan

menganggapnya sebagai kesenangan palsu.

3. Kalkulus Hedonistik (hedonistik calculus) bahwa kesenangan dapat

diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang

tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang

dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan kalkulus

hedonistik sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yaitu :

pertama, intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, kedua, lamanya

berjalan kesenangan itu, ketiga, kepastian dan ketidakpastian yang

merupakan jaminan kesenangan, keempat, keakraban dan jauh dekatnya

kesenangan dengan waktu, kelima, kemungkinan kesenangan akan

mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya, keenam,

kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, ketujuh,

kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Disamping itu ada
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sanksi untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam

mencapai kesenangan yaitu : sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral

atau sanksi umum dan sanksi agama atau sanksi kerohanian. Dari uraian

diatas, aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan

hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya

orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines),

sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum

bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada

manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan

produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa

memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan

sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Bekerjanya hukum di masyarakat

efektif atau tidak dilihat dari nilai kemanfaatan. Dalam nilai

kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena

masyarakat atau realita sosial. Hukum dapat memberi manfaat atau

berdaya guna (utility) bagi masyarakat. Penganut aliran utilitas

menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan

kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak -

banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan

pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari

kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Salah seorang

tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Bentham.

Pakar-pakar penganut aliran utilistis terutama adalah Jeremy Bentham,

menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan
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kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-

banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial

bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan

salah satu alatnya.22

Pengaruh pandangan Bentham dalam bidang hukum memang dikenal

sangat besar. Garis besarnya kurang lebih demikian. Bentham menolak

pandangan hukum kodrat yang begitu yakin akan nilai-nilai subjektif dibalik

hukum yang harus dicapai. Ia sangat terpercaya bahwa hukum harus dibuat

secara utilitarianistik, melihat gunanya dengan patokan-patokan yang

didasarkan pada keuntungan, kesenangan dan kepuasan manusia. Dalam

hukum tidak ada masalah kebaikian atau keburukan atau hukum yang

tertinggi atau yang terendah dalam ukuran nilai. Sehubungan dengan hal

tersebut, Bentham mengemukakan istilah Expositional Jurisprudence (ilmu

hukum yang memaparkan). Bidang disiplin ini akan mencoba menjawab

pertanyaan mengenai apa hukum yang baik itu. Bagi Bentham hukum hanya

dapat diidentifikasikan atau digambarkan berkaitan dengan fakta-fakta hukum

yang relevan, yang mengikutsertakan hal-hal yang berkenaan dengan proses

penciptaan hukum dan pelaksanaanya oleh orang-orang yang dalam posisi

memiliki kekuasaan dan kontrol dalam masyarakat. Lalu apa hukum yang

baik itu? Hukum yang baik itu adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip

memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam

masyarakat. Tentunya hal ini dapat dipenuhi hanya apabila pertanyaan

pertama telah dijawab.

22Achmad Ali, 2012, Op. Cit, hlm. 246
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Teori Bentham merupakan teori hukum yang bersifat imperative yang

didalamnya terdapat konsep-konsep kunci yaitu: Sovery, Power and Sabction

dalam sebuah masyarakat politik, Bentham mendefinisikan hukum, hukum

menurut beliau adalah sebagai kumpulan dari tanda-tanda yang bersifat

deklaratif dari keinginan yang diterima dan diadopsi oleh yang berdaulat

dalam Negara, menyangkut pedoman sikap tindak yang harus dilakukan

dalam beberapa kasus oleh orang-orang tertentu atau kelas tertentu. Dalam

hal ini Bentham memilah antara kebutuhan sosial dan keharusan logis. Bagi

Bentham penerapan/pelaksanaan hukum merupakan “ekstra legal”, walaupun

ia tidak menyampingkan penggunaan sanksi hukum. Bentham juga melihat

bahwa “Command” dan “Sovereign” merupakan hukum walaupun

“Command” itu hanya didukung oleh sanksi-sanksi moral dan agama.

Selanjutnya, pandangan Bentham membolehkan “motif yang memikat”

konsep penghargaan, konsep ini menurut dia lebiih efektif daripada hukuman.

Seluruh hukum memerintahkan atau melarang atau memperbolehkan

bentuk-bentuk tertentu dari perilaku tertentu, Bentham menyadari, bahwa

sifat imperative dari hukum sering disembunyikan bahwa hukum

diekspresikan secara deskriptif atau lebih jauh, pengacuan terhadap

penghukumkan sering tersembunyi23. Kritikan John Rawls yang dikenal

sebagai seorang filsuf yang secara keras mengkritik ekonomi pasar bebas.

Baginya pasar bebas memberikan kebebasan bagi setiap orang, namun

dengan adanya pasar bebas maka keadilan sulit untuk ditegakkan. Oleh

karena hal ini, ia mengembangkan sebuah teori yag disebut teori keadilan.

23Antonius Cahyadi, Pengantar ke Filsafat Hukum hlm. 59-64
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Prinsip paling mendasar dari keadilan24 adalah bahwa setiap orang memiliki

hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Karena itu, supaya

keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan

peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang. Situasi

seperti ini disebut "kabut ketidaktahuan" (veil of ignorance), di mana setiap

orang harus mengesampingkan atribut-atribut yang membedakannya dengan

orang-orang lain, seperti kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan

religius dan filosofis, maupun konsepsi tentang nilai. Untuk mengukuhkan

situasi adil tersebut perlu ada jaminan terhadap sejumlah hak dasar yang

berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan

berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan kebebasan di mata

hukum. Pada dasarnya, teori keadilan Rawls hendak mengatasi dua hal

yaitu utilitarianisme dan menyelesaikan kontroversi mengenai dilema

antara liberty (kemerdekaan) dan equality (kesamaan) yang selama ini

dianggap tidak mungkin untuk disatukan Rawls secara eksplisit

memposisikan teorinya untuk menghadapi utilitarianisme, yang sejak

pertengahan abad19 mendominasi pemikiran moralitas politik normatif

liberalisme.

Di dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum,

tentu tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tindak menjadi

monopoli pemikiran satu orang ahli saja. Banyak para pakar dari berbagai

disiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Thomas Aqunas,

Aristoteles, John Rawls, R. Dowkrin, R. Nozick dan Posner sebagian nama

24 John Rawls. 1971. A Theory of Justice. The Belknap Press of  Harvard.
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yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan. Dari beberapa nama

tersebut John Rawls, menjadi salah satu ahli yang selalu menjadi rujukan baik

ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia, tidak

akan melewati teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Terutama melalui

karyanya A Theory of Justice, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf

Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. John Rawls dipercaya sebagai salah

seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus

mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini. Akan tetapi, pemikiran John

Rawls tidaklah mudah untuk dipahami, bahkan ketika pemikiran itu telah

ditafsirkan ulang oleh beberapa ahli, beberapa orang tetap menganggap sulit

untuk menangkap konsep kedilan John Rawls. Maka, tulisan ini mencoba

memberikan gambaran secara sederhana dari pemikiran John Rawls,

khususnya dalam buku A Theory of Justice. Kehadiran penjelasan secara

sederhana menjadi penting, ketika disisi lain orang mengangap sulit untuk

memahami konsep keadilan John Rawls. Teori keadilan Rawls dapat

disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:

1. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini

hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri,

2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial

maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (“sosial

goods”). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat dizinkan bila ada

kemungkinan keuntungan yang lebih besar.

3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap

ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.
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Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan 3 (tiga)

prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni:

1. Prinsip Kebebasan yang sama (equal liberty of principle)

2. Prinsip perbedaan (differences principle)

3. Prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle)

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka: Equal liberty

principle harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya.

Dan, Equal opportunity principle harus diprioritaskan dari pada differences

principle.25

1.2 Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)26

Konsep dari Negara Kesejahteraan berawal pada abad ke-18 yaitu

dipelopori oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa pemerintah

memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan

rakyat. Jeremy Bentham menggunakan istilah utility atau kegunaan untuk

menjelaskan konsep kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam prinsip

utilitarianisme yang dipelopori dan dikembangkannya, ia berpendapat bahwa

segala seuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan tambahan adalah sesuatu

yang memiliki pengaruh dan akibat baik dalam masyarakat. Sebaliknya,

sesuatu yang menimbulkan pengaruh dan akibat yang buruk bagi masyarakat

adalah tidak baik. Menurutnya, kegiatan pemerintah harus selalu diarahkan

untuk meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang. Gagasan

25Win Achjani, “Teori John Rawls “Justice As Fairness”’ , diakses dari
http://winachjani.blogspot.com, pada tanggal 14 April 2015
26Hanif Vidi, “Teori Welfare State Menurut J.M Keynes”, diakses dari
http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html, pada
tanggal 6 Juni 2015
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Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian

sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai bapak

negara kesejahteraan (father of Welfare States).

Mengenai tugas negara untuk membuat rakyat bahagia, bukan hanya

diungkapkan oleh Jeremy Bentham. Pendahulu Jeremy Bentham seorang

filsuf Yunani kuno yaitu Aristoteles beranggapan hal yang juga sama dengan

Jeremy Bentham yaitu tujuan negara adalah juga sama dengan tujuan manusia

yaitu agar manusia memperoleh kebahagiaan. Tujuan memperoleh

kebahagian inilah yang akhirnya menjadi tugas negara di mana negara

bertugas untuk mengusahakan kebahagiaan masyarakatnya.

Pengertian welfare state atau negara kesejahteraan tidak dapat

dipisahkan dari konsep mengenai kesejahteraan (welfare) itu sendiri. Merujuk

pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson

(2005), dan Suharto (2006)27, pengertian kesejahteraan sedikitnya

mengandung 4 makna: sebagai kondisi sejahtera (well being); sebagai

pelayanan sosial; sebagai tunjangan sosial; dan sebagai proses terencana yang

dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun

badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui

pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.28 Menurut sejarahnya,

konsep welfare state merupakan sebuah solusi kebijakan yang bersifat top

down terhadap permasalahan jaminan sosial dalam konteks sistem ekonomi

27 Dalam Edi Suharto, 2006. “Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara”,
MakalahSeminar, “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui
Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, IRE Yogyakarta dan Perhimpunan Prakarsa Jakarta,
Yogyakarta.

28 Ibid hal 122
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kapitalis, di mana upah buruh dipengaruhi oleh kondisi pasar serta

dihadapkan pada persoalan yang berada di luar kendali pekerja. Perubahan

dari ekonomi perdesaan ke ekonomi berdasarkan upah buruh menciptakan

ketidakamanan dalam hidup. Oleh sebab itu perlu ada penyediaan jaminan

hidup, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Menurut Barr (1987)29

menyatakan bahwa:

The concept of the welfare state ... defies precise definition. ... First, the
state is not the only source of welfare. Most people find support through the
labour market for most of their lives. ... Individuals can secure their own
well-being through private insurance; and private charities, family and
friends also providewelfare. Second it does not follow that if a service is
financed by the state it must necessarily be publicly produced. ... Welfare is
thus a mosaic, with diversity both in its source and in the manner of its
delivery. ... [T]he term ‘Welfare State’ can ...be thought of ‘as a shorthand
for the state’s role in education, health, housing,poor relief, sosial insurance
and other sosial services’.30

Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang menganut

sistem Welfare State menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, para pendiri bangsa

menyatakan bahwa tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum di

mana negara memenuhi kebutuhan pendidikan, perekonomian, kesehatan,

dan pelayanan umum untuk masyarakat. Negara memberikan kesejahteraan

dan kebahagian bagi masyarakatnya. Gagasan Negara kesejahteraan sebagai

sebuah konsep, bukan terlahir dari sebuah ikhtiar pendek.  Ditilik dari

perspektif sejarah, walfare state hadir dalam bayang-bayang pergumulan dua

29 Nicholas Barr. 1987. The Economic of The Welfare State. Weidenfeld and Nicholson, Loondon.
30Dalam Geoff Bertram, 2011, “Assesing the Structure of Small Welfare States”, London:
Commonwealth Secretariat and United Nations Research Institute for Sosial Development, hlm.4.
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ideologi ekstrim yakni, individualisme dan kolektivisme. Dalam

perkembangan selanjutnya gagasan Negara kesejahteraan berkembang

menjadi beberapa konsep dengan menampilkan beberapa varian.31 Ciri utama

Walfare State adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan

kesejahtraan umum bagi warga warganya. Dengan kata lain ajaran walfare

state merupakan bentuk peralihan prinsip staatsonthouding (pembatansan

peran Negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan

sosial masyarakat) menjadi staatsbemoeienis yang menghendaki Negara dan

pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial, sebagai

langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.Ciri-ciri yang pokok dari

Welfare State adalah sebagai berikut 32:

1. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dipandang tidak

prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting

daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga

peranan organ-organ eksekutif lebih penting dari sudut politis dan

peranan organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ-organ

legislatif.

31Esping-Andersen membagi negara kesejahteraan ke dalam tiga bentuk yaitu:
1) Residual Welfare State, yang meliputi negara seperti Australia, Kanada, Selandia Baru,
dan Amerika Serikat, dengan basis rezim kesejahteraan liberal dan dicirikan dengan jaminan sosial
yang terbatas terhadap kelompok target yang selektif serta dorongan yang kuat bagi pasar untuk
mengurus pelayanan publik.
2) Universalist Welfare State, yang meliputi negara seperti Denmark, Finlandia, Norwegia,
Swedia, dan Belanda, dengan basis rezim kesejahteraan sosial demokrat dan dicirikan dengan
cakupan jaminan sosial yang universal dan kelompok target yang luas serta tingkat dekomodifikasi
yang ekstensif.
3) Sosial Insurance Welfare State, yang meliputi negara seperti Austria, Belgia, Prancis,
Jerman, Italia, dan Spanyol dengan basis rezim kesejahteraan konservatif dan dicirikan dengan
sistem jaminan sosial yang tersegmentasi serta peran penting keluarga sebagai penyedia pasok
kesejahteraan.Di sini, WS bergerak dari bentuk gagasan menuju konsep, model, dan teori.
32Soerjono Soekanto, 1967. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di
Indonesia, UI-Press, Jakarta, , hlm. 68-69.



51

2. Peranan negara tidak terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban

saja, akan tetapi negara secara aktif berperanan dalam penyelenggaraan

kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya,

sehingga perencanaan (planning) merupakan alat yang penting dalam

Welfare State.

3. Welfare State merupakan negara hukum materiil yang mementingkan

keadilan sosial dan bukan persamaan formil.

4. Sebagai konsekuensi hal-hal tersebut di atas, maka dalam Welfare State

hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi

dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti adanya batas-batas

dalam kebebasan penggunaannya.

5. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting

dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan

karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial,

ekonomi dan budaya.

Berkaitan dengan perspektif ekonomi yang berkeadilan sosial, model

welfare state ala negara-negara Skadinavia (Swedia, Finlandia, Denmark) dan

negara-negara di mana partai sosialis memerintah atau warna

kemasyarakatannya mengadopsi aspirasi kaum sosial demokrat seperti

Prancis, Spanyol, Jerman dan Inggris menunjukkan ciri-ciri menonjol sebagai

berikut :33

1. Sistem perpajakan yang sangat progresif bersamaan dengan sistem

jaminan sosial yang sangat efektif untuk melindungi lapisan sosial yang

33Lis Febriyanti, 2009. “Rekonstruksi regulasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
oleh birokrasi pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara “Disertasi Program
Pascasarjana Undip Semarang, , hlm. 209.
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lemah, yang semua itu merupakan ”regulasi sosial” yang cerdas oleh

negara dalam konteks historis yang spesifik, proses yang kompleks

serta berbagai hasil transformasi gradual dan evolutif serta dengan

waktu yang panjang.

2. Aktor swasta sebagai agen pertumbuhan ekonomi yang efisien di mana

mekanisme pasar sepenuhnya menyampaikan signal-signal yang

memberikan arah untuk pengambilan keputusan bagi kalangan swasta,

tanpa adanya ruang yang terdistorsi oleh perilaku birokrasi atau aktor

negara.

3. Kekuatan politik serikat buruh yang sangat menentukan, berdampingan

dengan sistem demokrasi parlementer yang efektif, dengan terdapatnya

partai-partai yang memerintah dan partai-partai oposisi sehingga

terjamin proses check and balance dalam rangka merealisasikan hak-

hak politik dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

Tujuan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang mana sesuai dengan teori negara kesejahteraan

perlu dilaksanakan mengingat pelayanan publik terhadap pengelolaan sampah

belum dapat membahagiakan masyarakat sebagai pengelolanya.

Dengan demikian negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model

pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam

memberikan pelayanan sosial kepada warganya.

 Model-model Welfare State
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Seperti halnya pendekatan pembangunan lainnya, sistem negara

kesejahteraan tidaklah homogen dan statis. Ia beragam dan mengikuti

perkembangan dan tuntutan peradaban. Titmus (1958)34 membagi welfare

state menjadi dua model umum, yaitu tipe residual dan tipe universal.35

Sedangkan Esping-Andersen (1990)36 mengklasifikasikan menjadi tiga tipe

berdasarkan kaitannya dengan kepentingan elite berkuasa dan/atau kelas-

kelas sosial, yaitu tipe konservatif atau korporatis atau Bismarckian, tipe

liberal, dan tipe sosialis demokratik.37 Paling tidak terdapat empat model

negara kesejahteraan yang ada, yakni:38 Model universal atau The

Scandinavian Welfare States, di mana pelayanan sosial diberikan oleh negara

secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya maupun miskin.

Negara yang menerapkan model ini adalah Swedia, Norwegia, Denmark, dan

Finlandia.

1. Model korporasi atau Work Merit Welfare States, di mana mirip dengan

model universal namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan

sosial berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha, dan pekerja

(buruh). Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara diberikan

terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan

kontribusi melalui skema asuransi sosial. Model yang dianut oleh Jerman

34 Titmuss .1958. Essay on The Welfare State.
35Dalam Geoff Bertram, op.cit, hlm. 9.
36 Esping-Andersen. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. John Wiley & Sons
37

Dalam Geoff Bertram, op.cit, hlm. 9. Terdapat pula yang mengklasifikasikan ke dalam tiga model, yakni
model Continental, Anglo-Saxon, dan Scandinavian. Lihat Fritz W. Scharpf, “Globalization and the Welfare
State: Constraints, Challenges and Vulnerabilities”, Paper, “The Year 2000 International Research
Conference on Sosial Security”, Helsinki, 25-27 September 2000. Ada pula yang mengklasifikasi menjadi
model Sosial Democratic Welfare States atau Scandinavian, Bismarckian atau Continental, Anglo-Saxon atau
Liberal, dan Southern atau Mediterranean type. Lihat Wim van Oorschot dan Ellen Finsveen, “Does the
welfare state reduce inequalities in people’s sosial capital?”, International Journal of Sociology and Sosial
Policy, Vol. 30, No. ¾, 2010, hlm. 185.
38Dalam Edi Suharto, op.cit.
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dan Austria ini sering disebut sebagai model Bismarck, karena idenya

pertama kali dikembangkan oleh Otto von Bismarck.

2. Model residual, di mana pelayanan sosial, khususnya dalam hal

kebutuhan dasar diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang

kurang beruntung (disadvantage groups), seperti orang miskin,

penganggur, penyandang cacat, orang lanjut usia yang tidak kaya, dan

sebagainya. Ada tiga elemen dalam model ini di Inggris: (a) jaminan

standar minimum, termasuk pendapatan minimum; (b) perlindungan

sosial pada saat munculnya resiko-resiko; dan (c) pemberian pelayanan

sebaik mungkin. Model ini mirip dengan model universal yang

memberikan pelayanan sosial berdasarkan hak warga negara dan

memiliki cakupan luas. Namun jumlah tanggungan dan pelayanan relatif

lebih kecil dan berjangka pendek. Perlindungan sosial dan pelayanan

sosial diberikan secara ketat, temporer dan efisien. Model ini dianut oleh

negara-negara Anglo-Saxon meliputi Inggris, Amerika Serikat, Australia,

dan Selandia Baru.

3 Model minimal, ditandai oleh pengeluaran pemerintah untuk

pembangunan sosial yang sangat kecil. Program kesejahteraan dan

jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan

umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, anggota militer dan

pegawai swasta yang mampu membayar premi. Model ini umumnya

diterapkan di negara-negara Latin, seperti Spanyol, Italia, Chile, dan

Brazil, dan negara-negara Asia, seperti Korea Selatan, Filipina, Srilanka,
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dan Indonesia. Selain itu, didasarkan pada pembangunan ekonomi dan

pembangunan sosial terdapat empat bentuk negara kesejahteraan, yakni:39

 Negara sejahtera, yakni negara yang memiliki pembangunan ekonomi

tinggi dan pembangunan sosial yang tinggi pula. Negara yang menerapkan

prinsip ini adalah negara-negara Skandinavia dan Eropa Barat yang

menerapkan model kesejahteraan universal dan korporasi.

 Negara baik hati, yakni negara yang memiliki pembangunan ekonom

irelatif rendah, namun mereka tetap melakukan investasi sosial.

 Negara pelit, yakni negara yang memiliki pembangunan ekonomi tinggi,

namun pembangunan sosialnya rendah. Contoh negara yang termasuk

kategori ini adalah Jepang dan Amerika Serikat.

 Negara lemah, yakni negara yang pembangunan ekonomi dan

pembangunan sosialnya rendah. Indonesia, Kamboja, Laos, dan Vietnam

termasuk dalam kategori ini.

Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara

mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan

kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Secara sederhana negara

kesejahteraan (welfare state) adalah negara yang menganut sistem

ketatanegaraan yang menitik beratkan pada mementingkan kesejahteraan

warga negaranya. Tujuan dari negara kesejahteraan bukan untuk

menghilangkan perbedaan dalam ekonomi masyarakat, tetapi memperkecil

kesenjangan ekonomi dan semaksimal mungkin menghilangkan kemiskinan

39Edi Suharto, 2005. “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial”, Bandung: Refika Aditama, hlm. 26.
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dalam masyarakat. Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan merupakan

bagian upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare

state) sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan. Kalau kita mempelajari bunyi pembukaan UUD 1945

khususnya yang menyangkut masalah tujuan negara Indonesia, pada intinya

dapat dirumuskan sebagai “memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan yang dimuat didalam pembukaan

tersebut kemudian didalam batang tubuh UUD 1945 dituangkan dalam

berbagai ketentuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Berbagai

ketentuan masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat terdapat didalam Pasal -

Pasal 27 ayat (2), 31, 32, 33, dan 34.

Pasal 34 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945  berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” Di dalam

rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan

negara kesejahteraan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam realitas.

Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan, berarti terdapat tanggung

jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang

kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (public services)

yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh

masyarakat.
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1.3 Negara Hukum 40

Istilah The Rule of Law ditemukan dalam buku AV. Dicey yang berjudul

Introduction To The Study Of The Constitution (1952)41. Di dalam buku yang

banyak dipakai dalam kajian tentang negara hukum ini, Dicey menjelaskan

keunikan cara berhukum orang-orang Inggris yang menganut sistem common

law. Dicey menarik garis merah dari cara berhukum tersebut sebagai sebuah

konsep The Rule of Law di mana masyarakat dan pemerintah taat dan patuh

kepada hukum sehingga ketertiban dapat dinikmati bersama-sama. A.V.

Dicey menguraikan adanya 3 unsur penting dalam setiap negara hukum yang

disebutnya dengan istilah “The Rule of  Law”42 ,  yaitu:

1. Supremacy of Law yaitu dominasi dari aturan-atauran hukum untuk

menentang dan meniadakan. kesewenang-wenangan, dan kewenangan

bebas yang begitu luas dari pemerintah;

2. Equality Before the Law yaitu persamaan di hadapan hukum atau

penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the

land yang dilaksanakan oleh ordinary court ini berarti tidak ada orang

yang berada diatas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa,

berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama;

3. Due Prosess of Law atau terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi yang

merupakan hasil dari “the ordinary law of land”, bahwa hukum konstitusi

bukanlah sumber, akan tetapi merupakan konsekwensi dari hak-hak individu

yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya prinsip-prinsip

40 AV. Dicey. 1952. Introduction To The Study Of The Constitution. Macmillan and Co. New
York, hlm 202

42 Ibid hlm.203
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hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas

sehingga membatasi posisi crown dan pejabat.

Didalam konsep negara hukum the Rule of Law terdapat konsep Rule

by Law atau biasa disebut konsep tindakan negara harus berdasarkan hukum

yang memiliki arti bahwa hukum menjadi suatu acuan bagi praktek atau

tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, di mana menurut Brian

Z Tamanaha Rule by Law terdapat pada versi formal dari the Rule of Law, dan

konsep Rule by Law sangat popular digunakan oleh negara-negara modern.

Didalam konsep Rule by Law merupakan sebuah gagasan bahwa hukum

adalah sarana negara melakukan urusan, segala tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah, harus sesuai dengan aturan hukum. Sehingga apapun yang

dikatakan oleh hukum adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh

pemerintah, dan pemerintah lebih memilih konsep Rule by Law sebagai cara

karena dianggap paling nyaman untuk memerintah. Rule by Law merupakan

antithesis sebagai pelaksanaan kekuasaan kesewenang-wenangan oleh negara

atau pemerintah. Rule by Law bagian dari bentuk konsep formal di dalam

sistem teori negara hukum Rule of Law. Konsep Rule by Law sangat penting

keberadaannya dalam negara hukum. Prof I Dewa Gede Atmaja di dalam

bukunya Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis, yang mengutip

pendapatnya Blaise Pascal mengatakan bahwa “hukum tanpa kekuasaan

adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”43.

N. M. Korkunov juga mengatakan bahwa “Whatever may be the state's
organization, whatever powers it may have, the human conscience tends
always to subject this power to legal rules. To the interests of power are

43http://www.kesimpulan.com/2016/04/teori-negara-hukum.html
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necessarily opposed the principles of law. In submitting to the authority of the
state the citizen requires of the organs of power a similar submission to law,
because to whatever height the interest of authority of order may rise, it can
never wholly annihilate and engulf men's other interests. In centralizing force
into its hands the state thereby assures to all its citizens good order in all
their mutual relations.

Apapun mungkin dapat menjadi suatu organisasi negara, apapun kekuatan

yang dimiliki, hati manusia cenderung untuk selalu tunduk kepada kekuasaan

yang legal (aturan-aturan hukum). Untuk kepentingan kekuasaan selalu

menentang prinsip-psrinsip hukum. Tunduk kepada otoritas negara, warga

negara  mengharuskan organ-organ kekuasaan melakukan pengajuan yang

mirip atau serupa dengan hukum, karena sekuat apapun kepentingan perintah

kekuasaan meningkat, tidak pernah dapat sepenuhnya memusnahkan dan

menelan kepentingan manusia lainnya. Berlakunya  pemusatan (sentralisasi)

ke tangan negara sehingga menjamin semua warga negarannya dalam tatanan

yang baik di semua hubungan timbal balik dalam masyarakat). Negara dalam

hal memegang kekuasaan memiliki arti bahwa fungsi untuk membuat suatu

masyarakat yang teratur, serta menegakkan hukum menjadi bermanfaat dan

efektif, serta dibalik itu hukum juga dapat menjadi alat untuk membatasi

tidakan sewenang-wenang oleh negara. Konsep Rule by Law memberikan

penekanan kepada adanya kepastian hukum. Di mana hukum dapat menjadi

sebuah alat yang memiliki kepastian untuk memberikan ruang lingkup dan

batasan yang sudah jelas bagi para subyek hukum, sehingga subyek hukum

akan bertindak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, penentuan terhadap

tindakan subyek hukum tersebut dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang.

Asas kepastian hukum merupakan sebuah asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatuhan, dan
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keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Menurut Arief

Sidharta bahwa negara hukum menjamin kepastian hukum terwujud dalam

masyarakat dan prediktibilitasnya sangat tinggi. Sehingga dinamika

kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat “predictable” atau dapat

diramalkan. Konsep Rule by Law dapat memberikan suatu kontrol sosial

dalam kehidupan bermasyarakat, di mana aktivitas yang dilakukan penguasa

dapat di kontrol agar tidak melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam

melaksanakan tugasnya, serta masyarakat dapat lebih mudah memantau

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah apakah kegiatan yang dilakukan

pemerintah tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang atau tidak. Di lain

pihak pemerintah dalam mengarahkan kehidupan masyarakat lebih tertib,

sehingga kehidupan masyarakat sesuai apa yang dikatakan oleh Undang-

Undang dan sesuai dengan apa yang diramalkan oleh pembuat Undang-

Undang. Prof I Dewa Gede Atmaja yang menyatakan “agar prinsip negara

hukum terwujud dalam hubungan hukum dan kekuasaan, secara philosofis

dipersyaratkan:

1. Kekuasaan yang memiliki nilai yang bermakna (meaningfulness),

harus ditetapkan secara jelas ruang lingkupnya, arah dan batas-

batasnya;

2. Penguasa atau pihak yang memegang kekuasaan memiliki kapabilitas,

integritas, akuntabilitas, dan semangat mengabdi kepentingan umum

(sense of public service);

3. Rakyat sebagai pihak yangdikuasai, memiliki kesadaran hukum dalam

arti disatukan pihak dapat menggunakan hak-hak sipil dan hak politik
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untuk  melakukan kontrol sosial, serta dilain pihak sadar akan

kewajiban sebagai warga negara mematuhi aturan hukum (the duty of

civil abdience).Selain itu Prof. Bagir Manan mengatakan bahwa

hukum selain sebagai kaedah adalah juga gejala kemasyarakatan, dan

kesulitan untuk merumuskan semua bahan hukum tertulis adalah

hukum sebagai bagian dari masyarakat mencakup semua aspek

kehidupan masyarakat. mengingat aspek masyarakat sangat luas dan

kompleks, maka tidak mungkin mewujudkan seluruh aspek kehidupan

itu dalam suatu sistem hukum Perundang-undangan atau bentuk

hukum tertulis.

Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles (384-322 SM) adalah

negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga

negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagian hidup

untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu

diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara

yang baik. Dan bagi Aristoteles (384-322  SM) yang memerintah dalam

negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan

penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja44.

Konsepsi Negara Hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya

Methaphysiche Ansfangsgrunde der Rechtslehre, mengemukakan mengenai

konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara

hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi recht pada staat, hanya

sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan

44Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PSHTN
FH UI dan Sinar Bakti, hlm. 153.
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secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan

masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan

nachtwachkerstaats atau nachtwachterstaats45. Indonesia adalah negara

hukum sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1  ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti bahwa hukum

merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi

strategis dan dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.46

1.4 Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam

bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti

sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat

diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk

membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.47

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut:

 Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.

 Pengembangan kehidupan demokrasi;

45M. Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 73-74.
46 Marwan Efendi, 2005, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, PT
Gramedia Utama Jakarta hlm. 1
47“Pengertian Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah", dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah diakses pada 8
Mei 2015
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 Keadilan nasional;

 Pemerataan wilayah daerah;

 Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar

daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Mendorong pemberdayaaan masyarakat;

 Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta

masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

Secara konseptual, tujuan Negara Republik Indonesia dilandasi oleh

tiga tujuan utama yang meliputi: tujuan politik, tujuan administratif dan

tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam

pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi

politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan

otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat

dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen

birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin

dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya

peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan

kesejahteraan masyarakat Indonesia.48

Di negara kesatuan seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia,

daerah tidak bersifat negara, maka daerah tidak memiliki kekuasaan negara

seperti di tingkat pusat/nasional. Yang dimilikinya adalah wewenang sebagai

48Ibid.hal 203
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turunan dari kekuasaan negara untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu

menurut asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada prinsipnya

kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan beberapa

kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi di oleh Pemerintah Pusat. Jika

dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke

tingkat pusat, sejak ditetapkannya otonomi daerah arus dinamika kekuasaan

bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Ditinjau dari segi ketatanegaraan maka masalah pemerintahan daerah,

merupakan masalah struktural dari suatu negara, sebagai suatu organisasi

kekuasaan. Sebagai organisasi kekuasaan, maka dapat terjadi beberapa

kemungkinan terhadap kedudukan kekuasaan tersebut

yaitu, pertama, kekuasaan itu terhimpun (gethered) dan tidak dapat dibagi-

bagikan dan kedua, kekuasaan tersebut tersebar (despresed) dalam arti dibagi-

bagikan pada kelompok-kelompok lainnya.49

Terkait hal pembagian kekuasaan, maka terdapat dua macam

pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Di mana yang dimaksud

dengan pembagian secara horizontal adalah pembagian dengan didasarkan

atas sifat tugas yang berbeda jenisnya, sehingga menimbulkan lembaga-

lembaga negara, sedangkan pembagian secara vertikal adalah pembagian

kekuasaan yang melahirkan garis hubungan antara pusat dan cabang-

cabangnya. Adapun bentuknya yaitu, pertama, pelimpahan sebagai kekuasaan

kepada orang-orang dari pusat kekuasaan yang berada pada cabang-

cabangnya, untuk menyelenggarakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh

49Jimly Asshiddiqie, 2006. http://www.theceli.com. Dalam buku, Abdul Aziz Hakim, Distorsi
Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah, Yogyakarta: Toga Press, hlm. 64
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pusat kekuasaan. Kedua, pelimpahan sebagian kekuasaan kepada orang-orang

dari cabang-cabangnya.50

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem

desentralisasi. Sehubungan dengan itu penyelenggaraan pemerintah di daerah

dilaksanakan melalui tiga asas yaitu, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi

dan asas tugas pembantuan. Berikut ini akan dijelaskan terkait dengan ketiga

asas tersebut.

1) Asas Desentralisasi

Berdasarkan ketentuan umum dalam UU No.32 Tahun 2004, dijelaskan

bahwa yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Desentralisasi dari sudut asal usul kata berasal dari bahasa Latin, yaitu

“de” atau lepas dan ”centrum” atau pusat, jadi desentralisasi dapat berarti

lepas dari pusat. Lebih lanjut Handoko mengartikan desentralisasi sebagai

penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan

keputusan kepada tingkatan-tingkatan organisasi yang lebih rendah.51

Desentralisasi menurut Rondinelli (1981) merupakan: “the transfer or

delegation of legal and authority to plan, make decisions and manage public

functions from the central governmental its agencies to field organizations of

those agencies, subordinate units of government, semi autonomous public

50 Ibid, hlm. 64-65
51 Handoko, T.Hani. 2003. Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.hlm 229
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corporation, area wide or regional development authorities, functional

authorities, autonomous local government, or non-governmental

organizations” (desentralisasi adalah pemindahan wewenang perencanaan,

pembuatan keputusan, dan administrasi dari pemerintah pusat kepada

organisasi-organisasi lapangannya, unit-unit pemerintah daerah, organisasi-

organisasi setengah swantantra-otorita, pemerintah daerah, dan

nonpemerintah daerah).52

Dari penjelasan tersebut kemudian dikembangkan bahwa

desentralisasi pada dasarnya adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan

dibidang tertentu secara vertikal institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi

kepada institusi/lembaga/pejabat bawahannya sehingga yang

diserahi/dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas

nama sendiri dalam urusan tertentu tersebut.53

Asas desentralisasi ini kemudian ditanggapi sebagai hubungan hukum

keperdataan, yakni penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada

penerima sebagian hak, dengan objek hak tertentu. Pemilik hak pemerintah

adalah di tangan penerima, dan hak pemerintah tersebut diberikan kepada

pemerintah daerah dengan objek hak berupa kewenangan pemerintah dalam

bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, namun masih tetap dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.54

Dari beberapa pendapat tentang asas desentralisasi maka dapat

dikatakan bahwa asas desentralisasi memiliki beberapa keuntungan, seperti

52 Koirudin. 2005. Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Format Masa Depan Otonomi
Menuju Kemandirian Daerah. Malang: Averroes Press. hlm.3
53Andi Mustari Pide, 1999, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI, Jakarta:

Gaya Media, hlm.33-34.
54Siswanto Sunarno, Op. Cit. hlm. 7
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pemusatan dan penumpukan kekuasaan dapat dihindari. Disamping itu

desentralisasi juga merupakan perwujudan demokrasi, kerena

mengikutsertakan rakyat dalam pemilihan.

Selanjutnya desentralisasi juga dapat meningkatkan efisiensi

pemerintahan karena hal-hal yang dianggap lebih penting diurus pemerintah

diserahkan kepengurusannya kepada pemerintah daerah setempat. Sedangkan

hal-hal yang perlu diurus dan lebih tepat diurus pemerintahan pusat, tetap

ditangan pemerintahan pusat.55

Lahirnya konsep desentralisasi merupakan upaya untuk mewujudkan

seuatu pemerintahan yang demokratis dan mengakhiri pemerintahan yang

sentralistik. Pemerintahan sentralistik menjadi tidak populer karena telah

dinilai tidak mampu memahami dan memberikan penilaian yang tepat atas

nilai-nilai yang hidup dan berkembang di daerah.

Desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan

kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang

diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administrasi sendiri,

sehingga akan dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak mengatur

kepentingan daerahnya.

Pada dasarnya tujuan penyelenggaraan desentralisasi antara lain :

1. Dalam rangka peningkatan efesiensi dan efektivitas

penyelenggaraanpemerintahan;

2. Sebagai wahana pendidikan politik masyarakat di daerah;

55Abdul Aziz Hakim, Op. Cit. hlm. 65.
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3. Dalam rangka memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi

nasional;

4. Untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

yang dimulai dari daerah;

5. Guna memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk karir

dalam bidang politik dan pemerintahan;

6. Sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang bagi

masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan

pelaksanaan pemerintahan;

7. Sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di

daerah;

8. Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Ada beberapa alasan perlunya pemerintah pusat mendesentralisasikan

kekuasaan kepada pemerintah daerah, yaitu:

1. Segi politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mengikutsertakan warga

dalam proses kebijakan, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun

untuk mendukung politik dan kebijakan nasional melalui pembangunan

proses demokrasi di lapisan bawah;

2. Segi manajemen pemerintahan, desentralisasi dapat meningkatkan

efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik terutama dalam penyediaan

pelayanan public;

3. Segi kultural, desentralisasi untuk memperhatikan kekhususan,

keistimewaan suatu daerah, seperti geografis, kondisi penduduk,

perekonomian, kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya;
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4. Segi kepentingan pemerintah pusat, desentralisasi dapat mengatasi

kelemahan pemerintah pusat dalam mengawasi program-programnya;

5. Segi percepatan pembangunan, desentralisasi dapat meningkatkan

persaingan positif antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat sehingga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan

inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat.

Menurut The Liang Gie, desentralisasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah didasarkan pada :

1. Dilihat dari sudut politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah

penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya

dapat menimbulkan tirani;

2. Penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai pendemokrasian,

untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri

dalam menggunakan hak-hak demokrasi;.

3. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, desentralisasi adalah

untuk mencapai suatu pemerintahan yang efesien.

Kelebihan dan Kelemahan Desentralisasi Menurut Josef Riwu Kaho:

 Kelebihan Desentralisasi:

1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan;

2. Dalam menghadapi masalah yang mendesak yang

membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu

menunggu instruksi lagi dari pemerintah pusat;
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3. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena setiap

kebutusan dapat segera dilaksanakan;

4. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari

pemerintah pusat;

5. Dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya lebih

langsung..

 Kelemahan Desentralisasi :

1. Karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur

pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit

koordinasi;

2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam

kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu;

3. Dapat mendorong timbulnya fanatisme daerah;

4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama;

5. Diperlukan biaya yang lebih banyak.

Menurut J. In het Veld56, konsep desentralisasi mengandung beberapa

kebaikan, yaitu :

1. Memberikan penilaian yang tepat terhadap daerah dan penduduk yang

beraneka ragam;

2. Meringankan beban pemerintah, karena pemerintah pusat tidak mungkin

mengenal seluruh dan segala kepentingan dan kebutuhan setempat dan

tidak mungkin dapat mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan

tersebut sebaik-baiknya;

56 Muhammad Fauzan. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah. UII Press, Yogyakarta, hlm.59.
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3. Dapat dihindarkan adanya beban yang melampaui batas dari perangkat

pusat oleh sebab tunggakan kerja;

4. Unsur individu atau daerah lebih menonjol karena dalam ruang lingkup

yang sempit seseorang dapat lebih mempergunakan pengaruhnya

daripada dalam masyarakat yang lebih luas;

5. Masyarakat setempat dapat kesempatan ikut serta dalam penyelenggaraan

pemerintahan, sehingga ia tidak akan merasa sebagai obyek saja;

6. Meningkatkan turut sertanya masyarakat setempat dalam melakukan

kontrol terhadap segala tindakan dan tingkah laku pemerintah.

2) Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan prinsip sistem pemerintahan, di mana terjadi

pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat kepada alat-alat

pemerintah pusat yang ada disuatu wilayah dalam hubungan hirarkis antara

atasan dan bawahan, untuk secara bertingkat meyelenggarakan urusan

pemerintahan pusat di wilayah itu, menurut kebijakan yang telah ditetapkan

serta beban biaya dari pemerintah pusat.

Alat pemerintah pusat yang ada diwilayah tersebut hanya sebagai

penyelenggaraan administratif. Dengan demikian asas dekonsentrasi

merupakan manifestasi dari penyelenggara pemerintah negara, yang

menggunakan asas desentralisasi secara secara halus dan dipersempit.57

Pengertian dokensentasi merupakan pengembangan atau perbaikan dari

sentralisasi dalam pemerintahan, tetapi penyelenggaraannya masih tetap

57 Ibid hlm. 67-68.
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dalam rangka sentralisasi. Disebutkan demikian karena dekonsentrasi itu

merupakan penyerahan wewenang dari pusat ke pejabat-pejabat di daerah

untuk melaksanakan kewenagan tertentu dalam rangka melaksanakan urusan

pemerintahan pusat di daerah.58

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2004 disebutkan bahwa, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah

dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.Dari penjelasan tersebut

maka dapat dikatakan bahwa asas dekonsentrasi sangat erat kaitannya dengan

penetapan strategi kebijakan dan pecapaian program kegiatannya, diberikan

kepada gubernur atau instansi vertikal di daerah sesuai arahan kebijaksanaan

umum dari pemerintah pusat, sedangkan sektor pembiayaannya tetap berada

pada pemerintah pusat.59

3) Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan pada dasarnya, merupakan keikutsertaan daerah

atau desa, termasuk masyarakat atas penugasan atau kuasa dari pemerintah

pusat, atau pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan

tertentu. Tugas pembantuan adalah tugas pemerintah daerah, untuk turut serta

dalam melaksanakan urusan pemerintahan, yang ditugaskan pemerintah pusat

atau pemerintah tingkat atasnya, dengan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan tugas itu kepada yang menugaskannnya.

58Andi Mustari pide, Op. Cit., hlm. 30.
59Siswanto Sunarno, Op. Cit. hlm. 7-8.



73

Dapat diartikan pula bahwa tugas pembantuan merupakan pelimpahan

wewenang perundang-undangan, untuk membuat peraturan darerah, menurut

garis kebijaksanaan dari pemerintah pusat.60 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 mendefenisikan tugas pembantuan adalah

“penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/desa dari pemerintah provinsi

kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota

kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam asas tugas pembantuan ini, telah tersirat dan tersurat bahwa

tugas pembantuan kepada pemerintah desa merupakan tangggung jawab

bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan

kabupaten/kota. Selanjutnya bahwa pemerintah desa diberikan wewenang

untuk menggali potensi yang ada didaerahnya sendiri bersama Badan

Pemusyawaratan Desa (BPD).61

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum,

juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan

dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan

bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali

sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Pelaksanaan

otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka

memperbaiki kesejahteraan rakyat.  Pengembangan suatu daerah dapat

disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah

masing-masing.

60Abdul Aziz Hakim, Op. Cit. hlm. 68-69.
61Siswanto Sunarno, Op.Cit. hlm. 8.
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Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada Tahun 2004,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan

keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi

daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali

perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844).

Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah

untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang

menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh

kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah.

Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun
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daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-

undangan.62

4) Kewenangan daerah

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 merubah wajah hubungan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara hukum maka UU No 32

Tahun 2004 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, dan dalam masa 2 (dua)

Tahun ke depan seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaan yang diatur

dalam UU No. 23 Tahun 2014 harus ditetapkan.

Otonomi daerah yang dijalankan selama ini semata-mata hanya

dipahami sebagai perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah untuk mayarakat. Padahal substansi penting dari otonomi

daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan

ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara

adil dan merata di daerah. Sehingga konsep otonomi daerah dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang ditekankan lebih tajam dalam

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Perubahan yang mendasar lain yang tidak ada dalam UU No 32

Tahun 2004 ialah ditetapkannya Urusan Wajib dan Urusan Pilihan untuk

Pemerintah Daerah, dan pola hubungan Urusan Konkuren antara Pemerintah

Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang langsung dimasukkan dalam

Lampiran UU No 23 Tahun 2014, tidak dibuat menjadi Peraturan Pemerintah

62http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah
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seperti pada UU No 32 Tahun 2004 (PP 38 Tahun 2007 yang mengatur

hubungan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah).

UUD 1945 telah mengamanahkan pada Pasal 18 bahwa pembagian

daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.Amanah Konstitusi ini

pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijabarkan lebih

lanjut pada Pasal 2 bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

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

kota. Pasal 3 menegaskan bahwa daerah provinsi dan kabupaten/kota

merupakan daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.

Fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah modern saat ini, terkait

dengan tujuan dibentuknya, pemerintah seperti dikemukakan oleh Ryaas

Rasyid bahwa:63

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu

sistem ketertiban, dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya

secara wajar. Pemerintah modern pada hakikatnya adalah pelayanan kepada

masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi

untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap

anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam

mencapai kemajuan bersama.

Secara jelas dalam Pasal 8 diuraikan bahwa pembinaan dan

pengawasan (Binwas) untuk semua penyelenggaraan urusan pemerintahan di

daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.Sedangkan Gubernur

63Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Op.Cit, hlm.
11.
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selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah melakukan Binwas atas

penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsinya.

Konsep Desentralisasi dalam UU No 23/2014 ini adalah penyerahan

Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah

otonom. Sedangkan pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Asasa Otonomi Daerah terdiri dari :

a. Otonomi luas;

b. Otonomi nyata;

c. Otonomi yang dapat dipertanggungjawakan:

1) Otonomi luas

Otonomi Daerah secara luas berarti daerah tersebut berwenang

menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan yang

luas hampir di semua bidang pemerintahan kecuali yang oleh UU

ditentukan sebagai kewenangan pemerintah pusat;

2) Otonomi nyata

Otonomi nyata berarti bahwa pemberian otonomi daerah harus

didasarkan pada faktor-faktor keadaan setempat yang memang benar-

benar dapat menjamin daerah bersangkutan mampu secara nyata

mengatur rumah tangganya sendiri.

3) Otonomi yang dapat dipertanggungjawakan;



78

Otonomi dalam arti bahwa pemberian otonomi benar-benar sejalan

dengan tujuannya untuk melancarkan pembangunan yang tersebar di

seluruh pelosok tanah air, yang pada akhirnya dapat mewujudkan

kesejahteraan rakyat secara adil dan merata

5)     Urusan Pemerintahan

Secara garis besar ada 3 (tiga) urusan Pemerintahan yang diatur dalam

UU 23/2014 ini, yaitu Urusan Pemerintahan Absolut, Konkuren dan Umum.

Urusan pemerintahan Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, seperti politik luar negeri,

pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

Selain itu juga meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan

pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber

daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standarisasi

nasionallebih banyak pada pengaturan, pembinaan dan pengawasan, berkisar

pada pembuatan kebijakan, penetapan norma,standarisasi dan pembinaan &

pengawasan.

Urusan Umum adalah urusan yang menjadi urusan pemerintahan baik di

Pusat, Provinsi atau Kabupaten/ Kota, seperti: penanganan konflik,

pembinaan kebangsaan, kordinasi tugas antar instansi Pemerintah.

Urusan Pemerintahan Konkuren adalah adalah Urusan Pemerintahan yang

dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/ Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke

Daerah inilah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan Konkuren

dibagi menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Sedangkan Urusan Wajib
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dibagi menjadi Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar. Urusan

pemerintahan Wajib dan menjadi Pelayanan Dasar ada 6 (enam) urusan,

yaitu: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang;

perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban

umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial (psl 12). Pembagian

kewenangan urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Pemkab)

dalam UU No. 32 Tahun 2004 pembagian peran ini diatur dalam Peraturan

Pemerintah (PP 38 Tahun 2007 mengatur pembagian kewenangan untuk 31

sektor pembangunan). Namun karena bersifat PP maka pembagian ini bisa

dilanggar bila ada UU khusus yang dibuat untuk sektor tersebut. Misalnya

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat membuat

pembagian kewenangan sendiri yang tidak sejalan dengan pembagian

kewenangan sektor kesehatan pada PP 38/2007. Sehingga pada UU 23 Tahun

2014 maka pembagian kewenangan ini dimasukkan kedalam Lampiran UU

23 Tahun 2014 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari UU ini.

Pada Pasal 18 ditentukan bahwa Pemerintahan Daerah

memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan

dengan Pelayanan Dasar. Juga ditekankan bahwa Pelaksanaan Pelayanan

Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat.

Dengan kata lain, Pemprov dan Pemkab/Kota wajib memprioritaskan

6 (enam) urusan Pelayanan Dasar yang disebut pada Pasal 12, yaitu :
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pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan

rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan

pelindungan masyarakat; dan sosial. Artinya keenam program pelayanan

dasar ini mendapatkan prioritas pembiayaan, SDM, Sarana/prasarana, dan

manajemennya sehingga bisa berjalan baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/

Kota.

Desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan eksekutif

dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, di mana pada Pasal 9

sudah disebutkan bahwa Urusan pemerintahan Konkuren inilah yang menjadi

dasar Otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan

meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Pada Urusan Wajib ada Urusan

Wajib Pelayanan dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Pada sisi Pemerintah Daerah, pada Pasal 236 diatur bahwa Untuk

menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah

membentuk Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan pengertian Otonomi

Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat. Diuraikan lebih lanjut bahwa Materi Perda adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;

b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangan yang lebih

tinggi; dan

c. Materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Kalau kita analogikan dengan Proses Perkawinan sepasang sejoli

yang akan menikah didepan Penghulu, maka proses Desentralisasi yaitu

penyerahan sebagian kewenangan Urusan Pemerintahan Pusat kepada

Pemerintah Daerah (Urusan Konkuren) dan Tugas pembantuan adalah

sebagai IJAB Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.Sedangkan

Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Pusat yang

diserahkan diatas menjadi Otonomi Daerah, maka Pemda harus membuat

Perda. Sehingga Pembuatan Perda Urusan yang diserahkan Pusat tadi menjadi

QOBUL bagi sahnya secara hukum bahwa Pemda menerima kewenangan

yang diserahkan Pem Pusat diatas.

6) Perbedaan wewenang antara pemerintah daerah dan pemerintah

pusat

a. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang

politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan

fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang

perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional

secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi

tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional. Pemerintah

daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan

Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan
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otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara

penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

b. Pemerintah pusat adalah induk dari pemerintahan, di mana "ia"

mengatur masalah-masalah yang menyangkut keberlangsungan

negara itu sendiri secara menyeluruh. Sedangkan pemerintah daerah,

"ia" bisa menjalankan otonomi seluas-luasnya,tetapi tidak untuk

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang,ditentukan sebagai

urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan

otonomi dan tugas pembantuan;

c. Pemerintahan pusat bersifat independen, sedangkan pemerintah

daerah bersifat otonom, otonom : kewenagan yang luas untuk

mengatur diri sendiri tapi tidak independen;

d. Pemerintah pusat pengatur seluruh pemerintah daerah,

pemerintahan daerah membantu kegiatan atau program dari

pemerintah pusat;

e. Pemerintah pusat mengatur kehidupan bernegara, berbangsa secara

keseluruhan termasuk.

1. Mengatur tata cara pelaksanaan pemerintahan daerah melalui

otonomi daerah;

2. Mengatur hubungan Internasional;.

3. Mengatur keberlangsungan hidup negara seperti perekonomian

negara, pertahanan negara, penegakan hukum dan keadilan dan

lain-lain.
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Sedangkan pemerintah daerah  melaksanakan pemerintahan di

daerah/diwilayahnya berdasarkan otonomi daerah yang diberikan oleh

pemerintah pusat sesuai peraturan dan UU yang berlaku dengan

mempertimbangkan jumlah penduduk, potensi daerah dan kondisi ekonomi

daerah masing-masing berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Sedangkan dalam pelaksanaannya pemerintahan pada daerah otonom

(Prov/Kab/Kota) di laksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota bersama

DPRD menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan

pembangunan di daerahnya. Pemerintah daerah wajib melaksanakan aturan

yang ditetapkan pemerintah pusat dan Perda yang ditetapkan pemerintah

daerah tidak boleh bertentangan peraturan pemerintah pusat.

7)   Hubungan Pemerintahan Pusat Dan Daerah

1. Hubungan Yang Bersifat Struktural

Secara struktural, pemerintah pusat merupakan

penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. pemerintah

daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah

masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan, dalam sistem danprinsip NKRI. Secara struktural

presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam

penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. Kepala

daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah

masing-masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Secara struktural kepala daerah kabupaten/ kota tidak memiliki garis
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struktural dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena

memiliki otonomi seluas luasnya.

2. Hubungan Yang Bersifat Fungsional

Rumitnya penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi adalah

minimnya instrumen pendukung hubungan fungsional antara pusat

dan daerah. Kesulitan dan hambatan manajemen ini secara tidak

langsung menggerogoti pencapaian visi pemerintah pusat sehingga

banyak sekali program-program strategis yang dicanangkan

pemerintah yang tertuang dalam rencana pembangunan lima

Tahunan dan program Tahunan tidak berjalan sesuai harapan.

Secara harfiah hubungan fungsional adalah adanya hubungan atau

bagian dari komunikasi karena faktor proses, sebab akibat atau karena

kepentingan yang sama. Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian

tugas dan wewenang yang harus di jalankan oleh pemerintah pusat dan daerah

dalam rangka menjalankan pemerintahan yang baik.

Dalam komunikasi penyelenggaraan pemerintahan antara organisasi

Pusat baik kementerian atau lembaga non kementerian atau lembaga lainnya

pada umumnya menempatkan hubungan fungsional melekat pada struktur dan

fungsi organisasi. Hal ini berdampak bahwa hubungan fungsional antara

Pusat dan Daerah sangat dipengaruhi oleh faktor hubungan antarmanusia, jika

memiliki hubungan antar manusia terbangun dengan baik maka akan berjalan

dengan baik tetapi sebaliknya jika terjadi kebuntuan disana-sini maka

komunikasi dan proses penyelenggaraan program terbengkalai dan bahkan

ada yang keluar dari budaya organisasi.
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Sebenarnya disinilah antara lain terjadinya kebuntuan komunikasi

yang menyebabkan kegagalan program di daerah, contohnya program

penanggulangan kemiskinan, program KB, program swasembada pangan

termasuk program bidang perhubungan khususnya pelayanan publik terminal

penumpang.

Urusan pemerintah yang dibagi bersama antar tingkatan dan/ atau

susunan terdiri atas 31 bidang urusan pemerintahan yang terdapat pada Pasal

2 ayat (4) PP No. 38 Tahun 2007, meliputi :

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum;

d. perumahan;

e. penataan ruang;

f. perencanaan pembangunan;

g. perhubungan;

h. lingkungan hidup;

i. pertanahan;

j. kependudukan dan catatan sipil;

k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

m. sosial;

n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;

p. penanaman modal;
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q. kebudayaan dan pariwisata;

r. kepemudaan dan olah raga;

s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

u. pemberdayaan masyarakat dan desa;

v. statistik;

w. kearsipan;

x. perpustakaan;

y. komunikasi dan informatika;

z. pertanian dan ketahanan pangan;

aa. kehutanan;

ab. energi dan sumber daya mineral;

ac. kelautan dan perikanan;

ad. perdagangan; dan

ae. perindustrian.

Urusan pemerintahan yang diserahkan pada daerah disertai dengan

pendanaan,sarana dan prasarana, serta kepegawaian (Pasal 3 PP No. 38

Tahun 2007 jo Pasal 12 UU No. 32 Tahun 2004).

Pasal 3 PP No. 38 Tahun 2007 Urusan pemerintahan yang diserahkan

kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan

prasarana, serta kepegawaian.



87

Pasal 12 UU No. 32 Tahun 2004, yaitu :

(1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah

disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan

prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang

didesentralisasikan.

(2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai

dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan

urusan pilihan. (Pasal 11 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004) jo Pasal 6 ayat

(2) PP No 38 Tahun 2007).

Urusan wajib ialah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan

oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota,

berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 7 ayat (1) PP No. 38 Tahun 2007).

Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal

yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah (Pasal 11

ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004).

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 terdapat dua urusan wajib, yaitu

urusan wajib provinsi dan urusan wajib kabupaten/kota.Urusan wajib provinsi

yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 meliputi:

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. penanganan bidang kesehatan;
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f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya

manusia potensial;

g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah

termasuk lintas kabupaten/kota;

j. pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas

kabupaten/kota;

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat

dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.

Sedangkan urusan wajib kabupaten/ kota yang terdapat dalam Pasal 14

ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 meliputi:

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. penanganan bidang kesehatan;

f. penyelenggaraan pendidikan;
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g. penanggulangan masalah sosial;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

j. pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan;

l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. pelayanan administrasi penanaman modal;

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.

Dalam PP No. 38 Tahun 2007, urusan wajib tidak dibagi dua seperti yang

terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004. Urusan wajib dalam PP No. 38

Tahun 2007 meliputi:

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. lingkungan hidup;

d. pekerjaan umum;

e. penataan ruang;

f. perencanaan pembangunan;

g. perumahan;

h. kepemudaan dan olahraga;

i. penanaman modal;

j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
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k. kependudukan dan catatan sipil;

l. ketenagakerjaan;

m. ketahanan pangan;

n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

p. perhubungan;

q. komunikasi dan informatika;

r. pertanahan;

s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

u. pemberdayaan masyarakat dan desa;

v. sosial;

w. kebudayaan;

x. statistik;

y. kearsipan; dan

z. perpustakaan.

2. Midle Theory

Middle Theory adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari

grand theory (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai middle theory

(teori tengah) dalam penelitian ini adalah, teori nilai dasar hukum, teori

sistem hukum dan teori kebijakan  publik.
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2.1 Teori Nilai Dasar Hukum64

Tiga Nilai Dasar Hukum menurut Gustav Radbruch meliputi nilai

kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Nilai kepastian menyatakan bahwa

hukum harus memiliki kepastian yang mengikat terhadap seluruh rakyat, hal

ini bertujuan agar seluruh rakyat mempunyai hak yang sama dihadapan

hukum, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum. Nilai

keadilan memiliki arti bahwa hukum harus memberikan rasa adil pada  setiap

orang, untuk memberikan rasa percaya dan konskwensi bersama, hukum yang

dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat, hukum harus

ditegakkan seadil-adinya agar masyarakat merasa terlindungi dalam naungan

hukum. Nilai kemanfaatan, hukum harus memberikan manfaat bagi semua

orang, hukum dibuat agar masyarakat merasa terbantu dengan adanya hukum,

sehingga mempermudah hidup masyarakat, bukan justru mempersulit

masyarakat.

2.2 Teori Sistem Hukum65

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil

tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni

struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan

budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak

hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya

64 Mustofa Hidayat, “Teori Nilai Dasar Hukum”, diakses dari
Mustofahidayat.blogspot.com/2013/09/teori-nilai-dasar-hukum.html, pada tanggal 14 April 2015
65 Zen Hadianto, “Teori Sistem Hukum Laurence M. Friedman”, diakses dari

Zenhadianto.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-laurence-m-friedman.html. pada tanggal
14 April 2016
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hukum merupakan hukum yang hidup (living Law) yang dianut dalam

masyarakat.

2.3 Teori Kebijakan Publik

Terminologi kebijakan publik ini menunjuk pada suatu serangkaian

peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari suatu peraturan perundang-

undangan, yang mencakup aspek anggaran serta struktur pelaksana. Siklus

kebijakan publik sendiri dapat dikaitkan dengan pembuatan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Terminologi kebijakan dapat

diartikan juga sebagai pilihan atau tindakan diantara sejumlah alternatif yang

tersedia (ada). artinya ialah kebijakan adalah hasil menimbang untuk

selanjutnya memilih yang terbaik dari semua pilihan-pilihan yang tersedia.

Kebijakan publik merupakan realitas sosial sejak manusia menyadari

bahwa mereka memiliki tujuan hidup yang sama namun kepentingan yang

berbeda dan bervariasi. Kebijakan publik merupakan cabang studi yang

bersifat multidisiplin dan membutuhkan kontribusi-kontribusi ilmu dalam

kenyataan sehari-hari. Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya adalah

berusaha menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan secara cermat

berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah. Dengan mempelajari kebijakan publik maka kita dapat

memahami isi kebijakan publik/kebijakan pemerintah, menilai dampak dari

kekuatan-kekuatan lingkungan, menganalisa akibat dari pengaturan berbagai

kelembagaan, proses-proses politik , meneliti akibat kebijakan publik

terhadap sistem politik dan evaluasi dampak kebijakan terhadap negara.
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Dalam kerangka tugas fasilitasi, negara berkewajiban menciptakan

basic social structure sebagaimana dinyatakan oleh John Rawls dalam

teorinya, A Theory of Justice demi menjamin kepentingan semua pihak.

Artinya, negara tidak berurusan langsung dengan kesejahteraan masing-

masing individu, melainkan menciptakan kebijakan publik yang

memungkinkan setiap orang mendapat kesempatan yang fair untuk memenuhi

kepentingannya. Dalam konteks ini, negara berhak menerapkan Undang-

Undang atau kebijakan publik yang dipandangnya bermanfaat untuk

memelihara tertib sosial.  Kebijakan publik66 secara mendasar merupakan

upaya yang dilandasi pemikiran rasional untuk mencapai suatu tujuan ideal

diantaranya adalah : Untuk mendapatkan keadilan, efisiensi, keamanan,

kebebasan serta tujuan-tujuan dari suatu komunitas itu sendiri. Keadilan pada

konteks ini diartikan sebagai memperlakukan seolah-olah seperti sama

(treating likes alike), sedangkan efisiensi diartikan usaha mendapatkan output

terbanyak dari sejumlah input tertentu. Keamanan diartikan pemuasan

minimum atas kebutuhan manusia dan kebebasan diartikan sebagai

kemampuan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan sepanjang tidak

mengganggu individu lain.

Poin-poin tersebut seringkali dijadikan sebagai “justifikasi dari

kebijakan, tindakan pemerintah, atau juga pertimbangan apakah pemerintah

akan segera melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Selain itu, poin-

poin ini juga dipakai sebagai kriteria untuk mengevaluasi program-program

66Eddi Wibowo, 2004. Hukum dan Kebijakan Publik, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik

Indonesia. Yogyakarta, hlm 25
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publik dalam hal ini poin-poin tersebut berfungsi sebagai standar atas

program yang dievaluasi tersebut”

Kebijakan Publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi

orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh

pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka

kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang

menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu

proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Kebijakan publik

terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan publik. Kata kebijakan merupakan

terjemahan dari kata Inggris policy artinya politik, siasat, kebijaksanaan67

Dalam pembahasan ini kebijakan dibedakan dengan kebijaksanaan. Menurut

M. Irfan Islamy, policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya

dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan

memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan

kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya68. Policy atau

kebijakan ini “tertuang dalam dokumen resmi .... Bahkan dalam beberapa

bentuk peraturan hukum, ... misalnya di dalam UU, PP, Keppres, Peraturan

Menteri (Permen), Perda dan lain-lain”69. Dengan demikian, kebijakan

(policy) adalah “seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku

politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk pencapaian

tujuan”. Kata publik mempunyai makna atau pengertian yang dapat berbeda

dengan pengertian masyarakat. Perbedaan pengertiannya adalah : Masyarakat

67 Wojowasito, S., et.al., 1975.Kamus Umum Inggris- Indonesia, Cypress, Jakarta, hlm 60.
68 M. Irfan Islamy. 1999. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara.
Jakarta, hlm 13.
69 Lubis, M.Solly, 2007, Kebijakan Publik, Mandar Maju, Bandung. hlm 5.
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diartikan sebagai sistem antar hubungan sosial di mana manusia hidup dan

tinggal secara bersama-sama. Di dalam masyarakat tersebut terdapat norma-

norma atau nilai-nilai tertentu yang mengikat atau membatasi kehidupan

anggota-anggotanya. Dilain pihak kata publik diartikan sebagai kumpulan

orang-orang yang menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang sama.

Tidak ada norma atau nilai yang mengikat/ membatasi perilaku publik

sebagaimana halnya pada masyarakat karena publik itu sulit dikenali sifat-

sifat kepribadiannya (identifikasinya) secara jelas. Satu hal yang menonjol

adalah mereka mempunyai perhatian atau minat yang sama70.

Istilah “kebijakan atau policy” biasanya digunakan untuk menunjuk

perilaku seseorang atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu

(misalnya: pejabat, suatu kelompok, lembaga pemerintah). Menurut

Dunn, menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan berasal dari

bahasa Yunani, Sansekerta, dan latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan

Sansekerta polis (Negara-kota) dan pur (kota) yang dikembangkan dalam

bahasa Latin menjadi politea (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris

policie, yang berarti mengani masalah masalah publik atau administrasi

pemerintahan. Laswell dan Kaplan dalam Thoha, Miftah memberikan

definisi tentang kebijakan yaitu sebagai program pencapaian tujuan, nilai nilai

dalam praktek yang terarah. Ada banyak definisi mengenai apa itu kebijakan

publik. Definisi mengenai apa itu kebijakan publik mempunyai makna yang

berbeda-beda, sehingga pengertian-pengertian tersebut dapat diklasifikasikan

menurut sudut pandang masing-masing penulisnya. Berdasarkan uraian

70 M. Irfan Islamy. 1999. Op.cit hlm. 6
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sebelumnya dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai

tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai dampak

terhadap banyak orang. Sehubungan dengan ini Mac Rae dan Wilde

mengartikan kebijakan publik sebagai : Serangkaian tindakan yang dipilih

oleh Pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar

orang. Pengertian ini mengandung maksud bahwa kebijakan itu terdiri dari

berbagai kegiatan yang terangkai, yang merupakan pilihan Pemerintah dan

kebijakan tersebut mempunyai pengaruh dan dampak terhadap sejumlah besar

orang. Karena kebijakan merupakan suatu rangkaian tindakan, maka suatu

contoh misalnya keputusan seorang Rektor menerima seorang mahasiswa

pindahan dari universitas lain, maka itu tidak dapat disebut sebagai kebijakan.

Tetapi bila keputusan-keputusan tersebut berkenaan dengan penentuan syarat-

syarat yang diperlukan bagi semua mahasiswa pindahan dan hal-hal lain yang

berkaitan dengan masalah itu maka hal tersebut baru dapat disebut sebagai

kebijakan. Jadi kebijakan itu harus terdiri dari berbagai kegiatan dan

berdampak terhadap banyak orang71.

Berkaitan dengan kebijakan publik ini, Thomas R. Dye

mengemukakan bahwa :

Public policy is whatever governments choose to do or not to do.
Governments do many thinks; they regulate conflict within society; they
organize society to carry on conflict with other societies; they distribute a
great variety of symbolic rewards and materials services to members of the
society; and they extract money from society, most often in the form of taxes.
Thus public policies may be regulative, organizational, distributive, or
extractive – or all these things at once 72

71 M. Irfan Islamy. 1999. hlm.7
72Thomas R. Dye, 1978, Understanding public policy, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs. hlm,
3-4
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Pada prinsipnya kebijakan publik itu meliputi apapun yang dipilih atau

tidak dipilih oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Lebih lanjut Thomas R. Dye

mengemukakan bahwa:

“Public policies may deal with a wide variety of substantive areas
defense, foreign affairs, education, welfare, police, highways, taxation,
housing, social security, health, economic opportunity, urban development,
inflation and recession, and so on”73

Demikian juga, Easton mengemukakan kebijakan publik dapat diartikan

sebagai “pengalokasin nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota

masyarakat”74. Maksudnya, hanya Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah

yang dapat melakukan tindakan-tindaknan secara sah untuk memaksakan

nilai-nilai kepada masyarakatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dikatakan bahwa kebijakan

publik adalah “serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah

oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai

tujuan tertentu demi kepentingan publik”75. Dari berbagai definisi yang

dikemukakan oleh para ahli secara umum Kebijakan publik adalah segala

tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang dampaknya

menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Mengapa

pemerintah yang harus melakukannya. Karena mereka yang memiliki

otoritas, yakni kekuasaan yang secara sah didapatkan untuk mengatur nilai

yang ada dalam masyarakat. Tapi tidak berarti pemerintah dapat bertindak

semaunya. Melalui kebijakan yang diambil diharapkan tercipta clean

73Thomas R Dye, 1978. Understanding public policy, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs,
hlm 3-4
74 M. Irfan Islamy. 1999. Op.cit. hlm. 9.
75 Ibid hal 321
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government dan good governance yang diharapkan dalam satu system

pemerintah yang demokratis.

Definisi kebijakan publik seperti ini mempunyai implikasi sebagai

berikut : 1) Kebijakan publik itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan

pemerintah; 2) Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada seluruh

masyarakat sehingga bersifat mengikat; 3) Tindakan-tindakan pemerintah itu

mempunyai tujuan-tujuan tertentu; 4) Tindakan-tindakan pemerintah itu

selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan publik. Jadi, yang

menjadi fokus pengkajian dalam kebijakan publik adalah kepentingan publik.

Oleh karenanya, dalam konteks ini “kebijakan publik dan pengambil

kebijakannya itu (birokrat) harus memiliki orientasi pada kepentingan publik

yang kuat atau Islamy menyebutnya dengan semangat kepublikan”76 Pada

kesempatan tersebut Islamy mengemukakan bahwa : Kebanyakan warga

negara menaruh banyak harapan pada administrator publiknya yaitu dengan

harapan agar mereka selalu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya

kepada publik. Untuk dapat menjadi abdi masyarakat yang selalu

memperhatikan kepentingan publik, maka administrator publik perlu

memiliki semangat “kepublikan” (the spirit of publicness). Semangat

responsibilitas administratif dan politis harus melekat juga pada diri

administrator publik, sehingga ia dapat menjalankan peran profesionalnya

dengan baik. Kalau kepentingan publik adalah sentral maka menjadikan

administrator publik sebagai profesional yang proaktif adalah mutlak yaitu

administrator publik yang selalu berusaha meningkatkan responsibilitas

76 Putra, Fadillah, 2001. Paradigma Kritis Dalam StudiKebijakan Publik, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, .hlm 19
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obyektif dan subyektifnya serta meningkatkan aktualisasi dirinya”77

Berdasarkan uraian ini, dapat dikatakan bahwa orientasi dari kebijakan publik

adalah kepentingan publik.

Hukum tertulis sebagai hukum positif merupakan hukum yang

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.  Selain hukum tertulis, yang juga

menjadi dasar pembuatan kebijakan publik adalah hukum tidak tertulis yakni

asas-asas umum pemerintahan yang baik (general principle of good

administration). Asas-asas ini meliputi : 1. Asas kepastian hukum (principle

of legal security); 2. Asas keseimbangan (principle of proportionality); 3.

Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (principle of

equality); 4. Asas bertindak cermat (principle of carefulness); 5. Asas

motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of motivation) 6. Asas

jangan mencampuradukan kewenangan (principle of non misuse of

competence); 7. Asas permainan yang layak (principle of fair play); 8. Asas

keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibition of

arbitrariness); 9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of

meeting raised expectation); 10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu

keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of an annulled

decision); 11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi

(principle of protecting the personal way of life); 12. Asas kebijaksanaan

77Ibid hal.96
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(sapientia); 13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public

service).78

Asas kepastian hukum ( principle of legal security) mempunyai dua

aspek yakni aspek material dan formal. Aspek material dari kepastian hukum

berhubungan erat dengan asas kepercayaan. Dalam keadaan tertentu asas

kepastian hukum dapat menghalangi badan pemerintah untuk menarik

kembali suatu ketetapan atau mengubahnya untuk kerugian yang

berkepentingan. Kemudian sisi formal dari asas kepastian hukum membawa

serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada

ketetapan yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas.

Asas ini memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan

tepat apa yang dikehendaki daripadanya. Asas keseimbangan (principle of

proportionality), artinya kepentingankepentingan yang mempunyai hubungan

langsung dengan kebijakan publik harus dipertimbangkan secara seimbang.

Akibat dari suatu kebijakan publik harus sebanding dengan tujuan yang ingin

dicapai oleh kebijakan tersebut.

Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (principle of

equality), maksudnya hal-hal yang sama harus diperlakukan sama. Asas

kesamaan ini dipandang sebagai salah satu asas yang paling mendasar dan

berakar di dalam kesadaran hukum warga masyarakat. Asas persamaan

memaksa Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan publik dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat tidak diskriminatif. Asas

78Syafrudin, Ateng, 1994., “Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian

Kepala Daerah”, dalam Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(A.A.U.P.B), penyusun : Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 38 -39
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bertindak cermat (principle of carefulness), mensyaratkan agar pemerintah

sebelum membuat kebijakan publik meneliti semua fakta yang relevan dan

memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam

pertimbangannya. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of

motivation), maksudnya suatu kebijakan publik harus dapat didukung oleh

alasan-alasan yang dijadikan dasarnya. Asas jangan mencampuradukkan

kewenangan (principle of non misuse of competence), artinya kewenangan

yang dimiliki oleh Pemerintah tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain

dari tujuan yang ditentukan untuk kewenangan itu. Asas permainan yang

layak (principle of fair play), maksudnya Pemerintah Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib memberikan kesempatan yang

seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap

kebijakan publik yang dibuatnya. Asas keadilan atau kewajaran (principle of

reasonableness or prohibition of arbitrariness), maksudnya Pemerintah

Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak boleh membuat

kebijakan yang sewenangwenang karena kebijakan demikian ini dapat

menimbulkan kerugikan bagi warga masyarakat. Asas menanggapi

pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation), artinya

harapan-harapan yang ditimbulkan oleh janji- janjiPemerintah terhadap warga

masyarakat  secara layak harus dihormati. Kebijakan publik yang dibuat oleh

Pemerintah Daerah harus sesuai dengan harapan-harapan yang dijanjikannya

karena kalau tidak maka dapat mengurangi kepercayaan warga masyarakat

terhadap Pemerintah Daerah. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan

yang batal (principle of undoing the consequences of an annulled decision),
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maksudnya dapat saja terjadi bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian,

Pemerintah wajib meniadakan kerugian-kerugian yang telah diderita oleh

warga masyarakat. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup)

pribadi (principle of protecting the personal way of life), artinya sesuatu yang

dianggap baik berupa pandangan hidup pribadi warga masyarakat wajib

diperhatikan pada saat dibuatnya kebijakan publik. Asas kebijaksanaan

(sapientia), artinya jika Pemerintah Daerah membuat kebijakan publik dalam

penerapan asas kebijakasanaan wajib ditentukan kerangka hukumnya secara

pasti untuk mencegah terjadinya penafsiran ambivalen yang dapat merugikan

warga masyarakat. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of

public service), artinya kepentingan umum menunjukkan kepentingan

sebagian besar warga masyarakat yang sepatutnya didahulukan dari

kepentingan pribadi dan golongan oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan

kebijakan publik. Penggunaan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis

(asas-asas umum pemerintahan yang baik) sebagai landasan bagi pembuatan

kebijakan publik adalah penting dengan maksud agar penerapan hukum itu

dapat menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan. Berdasarkan

uraian sebelumnya dapat dikatakan bahwa pada dasarnya, kebijakan publik

umumnya harus “dilegalisasikan dalam bentuk hukum , karena sebuah hukum

adalah hasil dan kebijakan publik. Dari pemahaman dasar ini kita dapat

melihat keterkaitan di antara keduanya dengan sangat jelas. Bahwa

sesungguhnya antara hukum dan kebijakan publik itu pada tataran praktek

tidak dapat dipisah-pisahkan. Keduanya berjalan seiring, sejalan dengan
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prinsip saling mengisi”79. Jika dikaji berdasarkan logika, dapat dikatakan

bahwa “sebuah produk hukum tanpa ada proses kebijakan publik di dalamnya

maka produk hukum itu akan kehilangan makna substansinya. Demikian pula

sebaliknya, sebuah proses kebijakan publik tanpa adanya legalisasi dari

hukum tentu akan sangat lemah dimensi operasionalisasi dari kebijakan

publik tersebut.

Berikut ini disarikan pendapat para ahli tentang kebijakan publik;

Chandler dan Plano (1988)80 Kebijkan publik adalah pemanfaatan yang

strategis terhadap sumberdaya sumberdaya yang ada untuk memecahkan

masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu

bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi

kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar

mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat

diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini

pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk

mengatasi persoalan publik.

Thomas R. Dye (1981)81 Kebijakan publik dikatakan sebagai apa

yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pokok

kajian dari hal ini adalah negara. Pengertian ini selanjutnya dikembangkan

dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu

79 Eddi Wibowo. 2004. Op.cit. hlm 32.

80 Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, 2003, Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan
Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI,
hlm 1.

81 Ibid hal 98
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kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini dapat

diklasifikasikan sebagai keputusan ( decision making ), di mana pemerintah

mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk

keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya.

Easton (1969)82 Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian

nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya

mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu

tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari

sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari

pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik

menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses management,

yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini

hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada

masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga

dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.

Anderson (1975)83 Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan

yang dibangun oleh badanbadan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana

implikasi dari kebijakan tersebut adalah :

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai

tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan;

2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah;

82 Ibid hal.43
83Ibid hal.67
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3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh

pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk

dilakukan;

4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan

tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau

bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak

melakukan sesuatu;

5. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif

didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan

memaksa.

Definisi kebijakan publik menurut Anderson dapat diklasifikasikan

sebagai proses management, di mana didalamnya terdapat fase serangkaian

kerja pejabat publik ketika pemerintah benar-benar berindak untuk

menyelesaikan persoalan di masyarakat. Definisi ini juga dapat

diklasifikasikan sebagai decision making ketika kebijakan publik yang

diambil bisa bersifat positif ( tindakan pemerintah mengenai segal sesuatu

masalah ) atau negatif ( keputusan pemerintah untuk tidak melakukan

sesuatu ).

Woll (1966)84 Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah

untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun

melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Adapun pengaruh dari tindakan pemerintah tersebut adalah : Adanya pilihan

kebijakan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya

84 Ibid 111
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yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi

kehidupan masyarakat.

Adanya output kebijakan, di mana kebijakan yang diterapkan pada

level ini Menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran,

pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang

akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan

yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Definisi kebijakan publik menurut Woll ini dapat diklasifikasikan

sebagai intervensi pemerintah ( intervensi sosio kultural ) yaitu dengan

mendayagunakan berbagai instrumen untuk mengatasi persoalan publik.

Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai serangkaian kerja para pejabat

publik untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat.

Jones ( 1977 )85 Jones menekankan studi kebijakan publik pada dua

proses, yaitu : Proses-proses dalam ilmu politik, seperti bagaimana masalah-

masalah itu sampai pada pemerintah, bagaimana pemerintah mendefinisikan

masalah itu, dan bagaimana tindakan pemerintah.

Refleksi tentang bagaimana seseorang bereaksi tehadap masalah-

masalah, terhadap kebijakan negara, dan memecahkannya.

Menurut Charles O. Jones ( 1977 )86 kebijakan terdiri dari komponen-

komponen :

 Goal atau tujuan yang diinginkan.

 Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan.

85 Ibid hal. 112
86 Ibid hal. 12
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 Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.

 Decision atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan

tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.

 Efek, yaitu akibat-akibat dari program ( baik disengaja atau tidak, primer

atau sekunder ).

Jones memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan

pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit.

Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making, yaitu ketika

pemerintah membuat suatu keputusan untuk suatu tindakan tertentu.

Klasifikasi ini juga dapat didefinisikan sebagai intervensi negara dengan

rakyatnya ketika terdapat efek dari akibat suatu program yang dibuat oleh

pemerintah yang diterapkan dalam masyarakat.

Heclo ( 1972 )87 Heclo menggunakan istilah kebijakan secara luas, yakni

sebagai rangkaian pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atas

sesuatu masalah. Jadi lebih luas dari tindakan atau keputusan yang bersifat

khusus. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making yaitu apa

yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah publik, baik

dengan cara melakukan suatu tindakan maupun untuk tidak melakukan suatu

tindakan.

Henz Eulau dan Kenneth Previt ( 1973 )88 Merumuskan kebijakan

sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan

dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang

melaksanakannya. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making

87 Ibid hal. 23
88 Ibid hal.67



108

yaitu ketika pemerintah memilih untuk membuat suatu keputusan ( to do )

dan harus dilaksanakan oleh semua masyarakat.

Robert Eyestone89 Secara luas kebijakan publik dapat didefinsikan

sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Definisi ini

dapat diklasifikasikan sebagai governance, di mana didalamnya terdapat

interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik.

Richard Rose90 Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian

kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-

konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu

keputusan tersendiri. Kebijakan ini dipahami sebagai arah atau pola kegiatan

dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Definisi ini

dapat diklasifikasikan sebagai intervensi negara dengan rakyatnya dalam

rangka mengatasi persoalan publik, karena melalui hal tersebut akan terjadi

perdebatan antara yang setuju dan tidak setuju terhadap suatu hasil kebijakan

yang dibuat oleh pemerintah.

Carl Friedrich91 Ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan

yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu

lingkup tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan

kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan

mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu

sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai

intervensi pemerintah ( intervensi sosio kultural ) dengan mendayagunakan

89Budi Winarno, 2002. Apakah Kebijakan Publik? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik,
Yogyakarta : Media Pressindo, hlm 15.

90 Ibid hal.23
91 Ibid hal,34
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berbagai instrumen ( baik kelompok, individu maupun pemerintah ) untuk

mengatasi persoalan publik.

James Anderson 92 Kebijakan merupakan arah tindakan yang

mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor

dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Definisi ini dapat

diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah ( intervensi sosio kultural )

yaitu dengan mendayagunakan berbagai instrumen untuk mengatasi persoalan

publik.

Amir Santoso93 Pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik

dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu :

 Pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik sebagai

tindakantindakan pemerintah.Semua tindakan pemerintah dapat disebut

sebagai kebijakan publik. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai

decision making di mana tindakan-tindakan pemerintah diartikan sebagai

suatu kebijakan.

 Pendapat ahli yang memberikn perhatian khusus pada pelaksanaan

kebijakan. Kategori ini terbagi dalam dua kubu, yakni :

Mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusankeputusan

pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksudmaksud tertentu dan mereka

yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa

diramalkan atau dengan kata lain kebijakan publik adalah serangkaian

instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang

menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

92 Ibid hal.22
93 Ibid hal.12
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Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making oleh pemerintah

dan dapat juga diklasifikasikan sebagai interaksi negara dengan rakyatnya

dalam mengatasi persoalan publik.

Kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan.

Kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi

awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan (Presman dan Wildvsky).

Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making di mana terdapat

wewenang pemerintah didalamnya untuk mengatasi suatu persoalan publik.

Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai intervensi antara negara pada

suatu masyarakat.

Setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan

sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai

program yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan

dari kebijakan tersebut. Untuk melahirkan sebuah produk kebijakan, dapat

pula memahami konsepsi kebijakan menurut Abdul Wahab yang dipertegas

oleh Budiman Rusli94 lebih jauh menjelaskan sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. Paling tidak ada tiga

perbedaan mendasar antara kebijakan dengan keputusan yakni :

1) Ruang lingkup kebijakan jauh lebih besar dari pada keputusan

Pemahaman terhadap kebijakan yang lebih besar memerlukan

penelaahan yang mendalam terhadap keputusan.

94Rusli, Budiman, 2000. Pola Kebijakan Publik tentang Kerjasama antar Pemerintah Kotamadya
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dalam Pembangunan Prasarana Kota Terpadu
Cirebon Raya, Bandung;Pascasarjana UNPAD hlm 51,52
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2) Kebijakan biasanya mencakup upaya penelusuran interaksi yang

berlangsung diantara begitu banyak individu, kelompok dan

organisasi;

3) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari

Administrasi. Perbedaan antara kebijakan dengan administrasi

mencerminkan pandangan klasik. Pandangan klasik tersebut kini

banyak dikritik, karena model pembuatan kebijakan dari atas

misalnya, semakin lama semakin tidak lazim dalam praktik

pemerintahan sehari-hari. Pada kenyataannya, model pembuatan

kebijakan yang memadukan antara top-down dengan bottom-

up menjadi pilihan yang banyak mendapat perhatian dan

pertimbangan yang realistis;

4) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari

Administrasi. Langkah pertama dalam menganalisis perkembangan

kebijakan negara ialah perumusan apa yang sebenarnya diharapkan

oleh para pembuat kebijakan. Pada kenyataannya cukup sulit

mencocokkan antara perilaku yang senyatanya dengan harapan

para pembuat keputusan;

5) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.

Perilaku kebijakan mencakup pula kegagalan melakukan tindakan

yang tidak disengaja, serta keputusan untuk tidak berbuat yang

disengaja (deliberate decisions not to act). Ketiadaan keputusan

tersebut meliputi juga keadaan di mana seseorang atau sekelompok

orang yang secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja
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menciptakan atau memperkokoh kendala agar konflik kebijakan

tidak pernah tersingkap di mata publik;

6) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang

mungkin sudah dapat diantisipasikan sebelumnya atau mungkin

belum dapat diantisipasikan. Untuk memperoleh pemahaman yang

mendalam mengenai pengertian kebijakan perlu pula kiranya

meneliti dengan cermat baik hasil yang diharapkan ataupun hasil

yang senyatanya dicapai. Hal ini dikarenakan, upaya analisis

kebijakan yang sama sekali mengabaikan hasil yang tidak

diharapkan (unintended results) jelas tidak akan dapat

menggambarkan praktik kebijakan yang sebenarnya;

7) Kebijakan kebanyakan didefenisikan dengan memasukkan

perlunya setiap kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik

secara eksplisit atau implisit. Umumnya, dalam suatu kebijakan

sudah termaktub tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan

jauh hari sebelumnya, walaupun tujuan dari suatu kebijakan itu

dalam praktiknya mungkin saja berubah atau dilupakan paling tidak

secara sebagian;

8) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang

waktu. Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan statis. Artinya setelah

kebijakan tertentu dirumuskan, diadopsi, lalu diimplementasikan,

akan memunculkan umpan balik dan seterusnya;

9) Kebijakan meliputi baik hubungan yang bersifat antar organisasi

ataupun yang bersifat intra organisasi. Pernyataan ini memperjelas
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perbedaan antara keputusan dan kebijakan, dalam arti bahwa

keputusan mungkin hanya ditetapkan oleh dan dan melibatkan

suatu organisasi, tetapi kebijakan biasanya melibatkan berbagai

macam aktor dan organisasi yang setiap harus bekerja sama dalam

suatu hubungan yang kompleks;

10) Kebijakan negara menyangkut peran kunci dari lembaga

pemerintah, walaupun tidak secara ekslusif. Terhadap kekaburan

antara sektor publik dengan sektor swasta, disini perlu ditegaskan

bahwa sepanjang kebijakan itu pada saat perumusannya diproses,

atau setidaknya disahkan atau diratifikasikan oleh lembaga-

lembaga pemerintah, maka kebijakan tersebut disebut kebijakan

negara;

11) Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. Hal ini

berarti pengertian yang termaktub dalam istilah kebijakan seperti

proses kebijakan, aktor kebijakan, tujuan kebijakan serta hasil akhir

suatu kebijakan dipahami secara berbeda oleh orang yang

menilainya, sehingga mungkin saja bagi sementara pihak ada

perbedaan penafsiran mengenai misalnya tujuan yang ingin dicapai

dalam suatu kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh

kebijakan tersebut.

Sementara itu Parsons95, memberikan gagasan tentang kebijakan adalah

seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Menurutnya

kata policy mengandung makna kebijakan sebagai rationale, sebuah

95Parsons, Wayne. 2006. Public Policy: Pentgantar Teori dan Praktik Analisis
Kebijakan. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana, hlm 15.
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manifestasi dari penilaian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah

usaha untuk mendefenisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan

atau tidak melakukan suatu tindakan.

Selanjutnya Nurcholis 96, memberikan defenisi tentang kebijakan

sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan

tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman

perilaku dalam hal pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus

dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit organisasi pelaksanaan

kebijakan, Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah

ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun

dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan. Makna kebijakan seperti yang

dikutip oleh Jones97 dalam pandangan Prof Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt,

yang menyatakan bahwa kebijakan itu ialah : a standing decision

characterized by behavior consistency and repetiveness on the part of both

thoose who make it and those who abide by it”.

Menurut Jones, bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang

dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetiveness) tingkah laku dari

mereka yang membuat dan dari mereka yag mematuhi keputusan tersebut.

Sekalipun defenisi menimbulkan beberapa pertanyaan atau masalah

untuk menilai berapa lama sebuah keputusan dapat bertahan atau hal apakah

yang membentuk konsistensi dan pengulangan tingkah laku yang dimaksud

serta siapa yang sebenarnya melakukan jumlah pembuat kebijakan dan

96Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah,Jakarta: PT.
Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm 263.
97Jones, Charles O.1996. Pengantar Keijakan Publik (Publik Policy) Terjemahan Rick Ismanto,
Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, hlm 47.
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pematuh kebijakan tersebut, namun demikina defenisi ini telah

memperkenalkan beberapa komponen kebijakan publik.

Selanjutnya tentang kebijakan publik Dye98, mengemukakan :

―Public policy is what ever governments choose to do or not to do”, konsep

ini menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurutnya bahwa apabila

pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan

kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan

semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping

itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan

negara. Hal ini disebabkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah

akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan ‖sesuatu yang

dilakukan oleh pemerintah‖.

Dengan demikian kebijakan menurt Dye, adalah merupakan upaya

untuk memahami:

1. Apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah,

2. Apa penyebab atau yang mempengaruhinya, dan

3. Apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak

dilaksanakan.

Kalau konsep ini diikuti, maka dengan demikian perhatian kita dalam

mempelajari kebijakan seyogianya diarahkan pada apa yang nyata dilakukan

oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Dalam kaitan

98Thomas R Dye. 2008. Understanding Public Policy. Pearson Education' Upper Saddle River'.
New Jersey. hlm. 1.
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inilah maka mudah dipahami jika kebijakan acap kali diberikan makna

sebagai tindakan politik. Sehubungan dengan hal tersebut Dunn99,

mengemukakan bahwa proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas

intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya

bersifat politis.

Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan

kebijakan dan diaktualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling

bergantung yang diatur menurut urutan waktu penyusunan agenda, formulasi

kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian

kebijakan.

Itulah sebabnya Utomo mengemukakan setiap peraturan daerah,

undang-undang maupun kebijakan akan selalu terkait atau dikaitkan atau

bahkan dipengaruhi oleh sistem politik, sistem pemerintahan atau suasana

politik atau bahkan keinginan power elit pada suatu waktu. Senada dengan

hal tersebut Nugroho100 mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan

yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat

seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot

pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh

lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para pakar di atas,

penulis berpendapat bahwa kebijakan publik identik dengan regulasi atau

aturan atau dapat diartikan sebagai suatu produk hukum yang dikeluarkan

99Willian N Dunn, , 1981. Public Policy Analysis : An Intruduction, Prentce_Ha, Inc, Englewood
Cliffs, N.J.07632. USA, hlm 22.

100 Nugroho, D, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta:
PT. Elex Media Komputindo, hlm 7.
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oleh pemerintah yang harus dipahami secara utuh dan benar. Kebijakan

publik diawali dengan adanya isue yang menyangkut kepentingan bersama di

mana dipandang perlu untuk diatur melalui formulasi kebijakan dan

disepakati oleh legislatif dan eksekutif untuk ditetapkan menjadi suatu

kebijakan publik, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan

Pemerintah, atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah, maka

kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Kebijakan publik memiliki tingkatan, Nugroho101, menegaskan bahwa

secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat

dikelompokkan menjadi tiga, yakni :

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu

(a) UUD1945, (b) UU/Perpu, (c) Peraturan Pemerintah, (d) Peraturan

Presiden, dan (e) Peraturan Daerah.

2. Kebijakan Publik yang bersifat (meso) atau menengah, atau penjelas

pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat

Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan

Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan

Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota.

3. Kebijakan Publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur

pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk

kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di

bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

101 Nugroho 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT. Elex Media
Komputindo, hlm 31.
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Dari gambaran tentang hirarki kebijakan di atas, nampak jelas bahwa

kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah

merupakan kebijakan publik yang bersifat strategis tapi belum implementatif,

karena masih memerlukan derivasi kebijakan berikutnya atau kebijakan

publik penjelas atau yang sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan atau

petunjuk pelaksanaan.

Terkait dengan hirarki kebijakan secara umum Abidin  membedakan

kebijakan dalam tiga tingkatan sebagai berikut 102:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk

pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun negatif yang meliputi

keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

2. Kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan

umum. Untuk tingkat pusat, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan

Undang-Undang.

3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah

kebijakan pelaksanaan.

Younis membagi kebijakan publik atas tiga tahap yakni : formasi dan

desain kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sedangkan

Gortner 103, menjelaskan ada lima tahapan dalam proses terjadinya kebijakan,

yakni pertama identifikasi masalah, kedua formulasi, ketiga legitimasi,

keempat aplikasi dan kelima evaluasi.

102 Said Zainal Abidin, , 2004, Kebijakan Publik, Jakarta Pancar Siwah, hlm 31-34

103 Harold F Gortner,. 1984. Adinistration in The Public Sector. New York. Jhon Willy, hlm. 30
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Charles O. Jones menegaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari

komponen-komponen :

1. Goal atau tujuan yang diinginkan;

2. Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesific untuk mencapai

tujuan;

3. Programs, yaitu upaya-upaya yang berwenang untuk mencapai

tujuan;

4. Decisions atau keputusan, aitu tindakan-tindakan untuk menentukan

tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program;

5. Efec, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak,

primer atau sekunder.

Kadji mengemukakan bahwa terdapat beberapa unsur yang terkandung

dalam kebijakan publik sebagai berikut104 :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan

tertentu.

2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;

3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan

bukan apa yang dimkasud akan dilakukan;

4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah

mengenai sesuatu dalam memecahkan masalah publik tertentu) dan

bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan

sesuatu);

104 Kadji, Yulianto. 2008. Impelemntasi Kebijakan Publik melalui MSN Aprproach, Jurnal
Teknologi dan Manajemen Indonesia, Volume 6 Edisi Khusus Juli 2008, Univesrsitas Merdeka
Malang hlm 10.
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5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan

perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Dengan memahami pendapat para pakar tentang kebijakan tersebut,

setidaknya terdapat butir-butir yang merupakan ciri penting dari pengertian

kebijakan yakni :

1. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan

menciptakan kesejahteraan masyarakat;

2. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua

variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup;

3. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana;

4. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya

dalam menyelesaikan masalah;

5. Kebijakan adalah produk hukum yang harus ditatati dan berlaku

mengikat terhadap warganya.

3.    Applied Theory

Teori Aplikasi adalah teori yang memiliki cakupan khusus dan

pembahasannya pada tataran praktis. Yang akan digunakan sebagai applied

theory (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori keadilan pancasila

Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Islam Teori Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo Teori Hukum Responsif, Teori Pelayanan Publik

dan Teori  Kesejahteraan.
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3.1 Teori Keadilan Pancasila

Pancasila sebagai norma dasar bagi tata hukum di Indonesia105

sebagaimana teori Hans-Kelsen dengan sebutan Grundnorm. Pendekatan

Grundnorm Kelsen, paling sedikit membahas dua hal yaitu “posisi”

Grundnorm dan “peran” Grundnorm.106

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang

berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan

yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk

mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial).

Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia

sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah

adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil

terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil

terhadap lingkungan alamnya.107

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam

hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang

sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap

tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan

untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau

yang dalam bahasa sehari-hari disebut “kejahatan” maka harus dilakukan

pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan

105Lihat Bernard L Tanya. 2015,Pancasila Bingkai Hukum Indonesia,Yogyakarta: Genta
Publishing, hlm. 13.

106 Wolgang Friedman. 1967, Legal Theory, London: Stevens & Son, hlm. 17.
107http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial. diakses pada 14
April 2015
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hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan

tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara.

Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (fiolosofische grondslag)

sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi

negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung

nilai-nilai Pancasila (subcriber of values Pancasila). Bangsa Indonesia yang

berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan,

dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia lah yang menghargai,

mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan,

penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu

akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa

Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan

dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia

dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan

perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber

hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai

sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju

pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya sebagai berikut:

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan

sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum

nasional yang bersumber pada Pancasila.
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Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif

hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial.

Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakukan seimbang antara hak dan

kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari

Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya

menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar

manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga

tercipta hubungan yang adil dan beradab. Lebih lanjut apabila dihubungkan

dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan

hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan

sebagai:108

1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;

2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-

pengusaha;

3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu,

pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya

dengan tidak wajar”.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya

individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan

individunya untuk kepentingan individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh

karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang

108http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial, diakses pada 14
April 2015
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menserasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum di

antara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih

menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat

dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat

hukum.109

3.2 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

1) Keadilan dalam perspektif Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat

hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya

adalah bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia,

yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di

akherat. Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini, sesuai dengan prinsip umum

Al-Qur’an:

a) al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u (segala yang

bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);

b) la darara wa la dirar (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan

menjadi korban kemudaratan);

c) ad-Darar yuzal (bahaya harus dihilangkan)110.

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus

tentang keadilan illahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan

buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada

109http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori- keadilan-perspektif-hukum.html,diakses pada
14 April 2015
110Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Cet IV, Prenada Media Goup,
Jakarta, 2012, hlm. 216 - 217.
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wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk

melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan

Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang

bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan

illahiyah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama

teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas,

bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk

merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar –

yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia

sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara

obyektif.111

Sedangkan menurut asy’ariyah, Tuhan mempunyai tujuan dalam

perbuatan-perbuatan-Nya. Bagi mereka perbuatan-perbuatan Tuhan tidak

mempunyai tujuan, tujuan dalam arti sebab mendorong Tuhan untuk berbuat

sesuatu. Betul mereka mengakui bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan

menimbulkan kebaikan dan keuntungan bagi manusia dan bahwa Tuhan

mengakui kebaikan dan keuntungan itu, tetapi pengetahuan maupun kebaikan

serta keuntungan itu tidaklah menjadi pendorong bagi Tuhan untuk berbuat.

Tuhan berbuat semata-mata karena kekuasaan dan kehendak mutlak-Nya dan

bukan karena kepentingan manusia atau karena tujuan lain. Dengan demikian

111http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html, diakses pada 14
Nopember 2015
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mereka mempunyai tendensi untuk meninjau wujud dari sudut kekuasaan dan

kehendak mutlak Tuhan.112

Dalam menjawab suatu pertanyaan tentang makna sitilah ‘adl oleh Sa’id

Ibnu Jubayr, di mana dia telah berkata: “Keadilan mengambil empat bentuk:

a) Keadilan dalam membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan

firman Allah: “Jika kalian hendak menetapkan hukum diantara

manusia, agar kalian menetapkannya dengan adil”(Al-Qur’an Surat

An-Nisa’ (4) ayat 58).

لِ   ◌ۚ ایَِعظُُكْمبِھِ  إِنَّاللَّھَنِِعمَّ  ◌ۗ إِنَّاللَّھََكانََسِمیًعابَِصیًرا

b) Keadilan dalam perkataan yang sesuai dengan firman Allah: “Dan

jika kalian berkata, maka hendaklah kalian berkata adil, andaikata

pun terhadap sanak saudara kalian” (Al-Qur’an Surat Al-An’am

(6) ayat 152).

 ◌ۖ

َوأَْوفُوااْلَكْیلََواْلِمیَزانَبِاْلقِْسطِ   ◌ۖ ُوْسَعھَا َالنَُكلِّفُنَْفًساإِالَّ  ◌ۖ

َوإَِذاقُْلتُْمفَاْعِدلُواَولَْوَكانََذاقُْربَىٰ   ◌ۖ َوبَِعْھِداللَِّھأَْوفُوا  ◌ۚ

لُِكْموَ  اُكْمبِِھلََعلَُّكْمتََذكَُّرونَ َذٰ صَّ

112Arief Rahman, Keadilan Tuhan Menurut Mu’tazilah, Asyariah dan Maturidiah, dalam
www.aariefr.blogspot.com, diakses pada 4 Maret 2014
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c) Keadilan dalam mencari keselamatan, berdasarkan firman Allah:

“Takutlah kalian pada suatu hari di mana tidak ada seseorang pun

yang mampu menggantikan orang laini sedikit pun dan tidak akan

diterima suatu tebusan darinya dan juga tidak akan memberi

manfaat suatu syafaat terhadapnya dan tidak juga mereka akan

ditolong” (Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) ayat 123).

َواتَّقُوایَْوًماَالتَْجِزینَْفٌسَعْننَْفٍسَشْیئًاَوَالیُْقبَلُِمْنھَاَعْدلٌَوَالتَْنفَُعھَاَشفَاَعةٌَوَالھُمْ 

یُْنَصُرونَ 

d) Keadilan dalam pengertian mempersekutukan Allah sesuai firman

Allah: “Namun orang-orang yang kafir itu mempersekutukan

sesuatu dengan “tuhan” mereka” (Al-Qur’an Surat Al-An’am (6)

ayat 1).

َماَواتَِواْألَْرَضوَ  َجَعَاللظُّلَُماتَِوالنُّورَ اْلَحْمُدلِلَِّھالَِّذیَخلَقَالسَّ  ◌ۖ

الَِّذینََكفَُروابَِربِِّھْمیَْعِدلُونَ  ثُمَّ

2) Perspektif hukum Islam tentang Kisas dan Diat

a) Pengertian Kisas dan Diat

Menurut Sri Endah Wahyuningsih113 , bahwa tindak pidana kisas dan

diat adalah tindak pidana yang diancamkan hukuman kisas atau diat.

Keduanya merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah

113Wahyuningsih, op cit. hlm. 65-74
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ditentukan, yakni tidak memilki batasan minimum ataupun maksimal.

Maksud hak individu di sini adalah sang korban boleh membatalkan

hukuman tersebut dengan memafkan si pelaku jika ia menghendakinya.

Untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman kisas adalah:

(1) Pembunuhan dengan sengaja;

(2) Penghilangan/pemotongan anggota badan dan perlukaan

(penganiayaan) disengaja114.

Adapun tindak pidana yang diancam dengan hukuman diat adalah:

(1) Semua tindak pidana kisas yang diberi ampunan dari kisas atau

karena ada uzur syar’i yang menghalanginya;

(2) Pembunuhan semi sengaja;

(3) Pembunuhan tersalah (tidak disengaja);

(4) Penghilangan atau pemotongan anggota badan dan perlukaan

(penganiayaan) tidak sengaja115

b) Landasan hukum kisas dan diat

Landasan hukum mengenai larangan untuk:

(1) tindak pidana pembunuhan dan perlukaan (penganiayaan) dan

sanksinya terdapat sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-

Qur’an :

114 Kisas ialah mengambil pembalasan yang sama. Kisas itu tidak dilakukan, bila yang membunuh
mendapat kema’afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang
wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya tidak mendesak yang membunuh, dan
yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-
nangguhkan. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh
yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya
di dunia diambil kisas dan di akherat dia mendapat siksa yang pedih. Sebagaimana diambil oleh
Sri Endah Wahyuningsih dari Al-Qur’an Digital Penjelasan Al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat
178, 23 Juni 2009.
115Ibid.hal..23
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(a) Surat al-Isra’ (17) ayat 33,

بِاْلَحقِّ  َماللَّھُإِالَّ َوَالتَْقتُلُواالنَّْفَسالَّتِیَحرَّ  ◌ۗ

َوَمْنقُتِلََمْظلُوًمافَقَْدَجَعْلنَالَِولِیِِّھُسْلطَانًافََالیُْسِرْففِیاْلقَْتلِ   ◌ۖ إِنَّھَُكانََمْنُصوًرا

yang artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharankan Allah

(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang

siapa dibunuh secara lazim, maka sesungguhnya kami telah memberikan

kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui

batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat

pertolongan”.

(b) Surat al-Baqarah (2) ayat 178,

یَاأَیُّھَاالَِّذینَآَمنُواُكتِبََعلَْیُكُماْلقَِصاُصفِیاْلقَْتلَى  ◌ۖ

 ◌ۚ

فََمْنُعفِیَلَھُِمْنأَِخیِھَشْيٌءفَاتِّبَاٌعبِاْلَمْعُروفَِوأََداٌءإِلَْیِھبِإِْحَسانٍ   ◌ۗ

لَِكتَْخفِیفٌِمْنَربُِّكْمَوَرْحَمةٌ  َذٰ  ◌ۗ

yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan

dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,

hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang

mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan)
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mengikuti dengan cara yang baik, dan hendakah (yang diberi ma’af)

membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik pula.

Yang demikian itu suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.

Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang

amat pedih”.

(c) Surat al-Maidah (5) ayat 45,

نَّ َوَكتَْبنَاَعلَْیِھْمفِیھَاأَنَّالنَّْفَسبِالنَّْفِسَواْلَعْینَبِاْلَعْینَِواْألَْنفَبِاْألَْنفَِواْألُُذنَبِاْألُُذنَِوالسِّ 

نَِّواْلُجُروَحقَِصاصٌ  بِالسِّ  ◌ۚ قَبِِھفَھَُوَكفَّاَرةٌلَھُ  فََمْنتََصدَّ  ◌ۚ

ئَِكھُُمالظَّالُِمونَ َوَمْنلَْمیَْحُكْمبَِماأَْنَزَال  للَّھُفَأُولَٰ

yang artinya:

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taubat)

bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan

hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada

kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan

itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara

menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang

yang zalim”

Mengenai hal tersebut, Rasulullah bersabda sebagai berikut:

(a) “Barang siapa menganiaya seorang mukmin dengan membunuhnya

maka di kisas karenanya kecuali jika wali korban merelakannya

(memaafkan untuk tidak di kisas);
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(b) Barang siapa dibunuh maka ahli waris korban (pembunuhan)

memiliki dua pilihan; jika mereka menghendaki hukumannya

(kisas); jika mereka menghendaki (hukumannya) diat”.

(2) Dalam tindak pidana penghilangan anggota badan dan perlukaan

(penganiayaan) disengaja, sanksinya terdapat sebagaimana firman Allah SWT

dalam Al-Qur’an:

(a) Surat al-Baqarah (2) ayat 179,

َولَُكْمفِیاْلقَِصاِصَحیَاةٌیَاأُولِیاْألَْلبَابِلََعلَُّكْمتَتَّقُونَ 

yang artinya:

“Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai

orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”

(c) Surat al-Maidah (5) ayat 45,

نَّ َوَكتَْبنَاَعلَْیِھْمفِیھَاأَنَّالنَّْفَسبِالنَّْفِسَواْلَعْینَبِاْلَعْینَِواْألَْنفَبِاْألَْنفَِواْألُُذنَبِاْألُُذنَِوالسِّ 

نَِّواْلُجُروَحقَِصاصٌ  بِالسِّ  ◌ۚ قَبِِھفَھَُوَكفَّاَرةٌلَھُ  فََمْنتََصدَّ  ◌ۚ

ئَِكھُُمالظَّالُِمونَ َوَمْنلَْمیَْحُكْمبَِما أَْنَزَالللَّھُفَأُولَٰ

yang artinya:

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taubat)

bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan

hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada

kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas)nya, maka melepaskan itu
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(menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara

menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang

yang zalim”

(d) Surat an-Nahl (16) ayat 126, yang artinya :

َوإِْنَعاقَْبتُْمفََعاقِبُوابِِمْثلَِماُعوقِْبتُْمبِھِ   ◌ۖ َولَئِْنَصبَْرتُْملَھُوَ 

ابِِرینَ  َخْیٌرلِلصَّ

yang artinya :

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang

sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu

bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar”

(3) Dalam tindak pidana pembunuhan semi sengaja, Rosulullah SAW

bersabda:

“Ingatlah, pada pembunuhan semi sengaja, yaitu pembunuhan dengan

cambuk, tongkat dan batu, ialah seratus unta”

(4) Dalam tindak pidana pembunuhan tersalah (tidak disengaja),

(a) Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat (4) ayat 92,

 ً َخطَأ َوَماَكانَلُِمْؤِمنٍأَْنیَْقتُلَُمْؤِمنًاإِالَّ  ◌ۚ

َوَمْنقَتَلَُمْؤِمنًاَخطَأًفَتَْحِریُرَرقَبٍَةمُ   ◌ۚ

لَُكْمَوھَُوُمْؤِمنٌفَتَْحِریُرَرقَبٍَةُمْؤِمنَةٍ  فَإِْنَكانَِمْنقَْوٍمَعُدوٍّ  ◌ۖ
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نَةٍ   ◌ۖ

 ◌ۗ َوَكانَاللَّھَُعلِیًماَحِكیًما

yang artinya :

“Dan layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang

lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh

seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang

hamba sahaya yang beriman serta membayar diat diserahkan kepada

keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)

bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian

(damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh)

membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta

memerdekaan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak

memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan

berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(b) Rosulullah juga bersabda yang artinya :

“Dalam diat pembunuhan tidak sengaja (tersalah) dua puluh unta hiqqah

(anak unta yang memasuki umur empat tahu), dua puluh unta jaza’ah (anak

unta ynag sudah sempurna umurnya empat Tahun dan memasuki Tahun

kelima), dua puluh unta binti makhad (anak unta betina yang memasuki umur

dua Tahun dan induknya mulai bunting), dua puluh unta binti labun (anak

unta umur dua Tahun dan memasuki umur tiga Tahun, dan induknya sudah

mempunyai air susu karena telah melahirkan kandungannya), dan dua puluh
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unta banu makhad (anak unta jantan yang memasuki usia dua Tahun dan

induknya mulai bunting).

(5) Hukuman untuk tindak pidana penganiayaan tidak disengaja,

Rosulullah SAW menentukan :

“Jika anggota badan itu hanya satu, seperti hidung, zakar, lidah diatnya

adalah diat sempurna, Jika anggota badannya sepasang, seperti mata, telinga,

diatnya adalah setengah”

Berkaitan dengan hal tersebut, Rosulullah SAW bersabda:

“Dalam memotong hidung jika pucuknya habis terdapat diat”. Pada lidah,

zakar, tulang sulbi, kedua tangan, kedua kaki, kedua buah pelir, kedua telinga

terdapat diat. Pada mata diat lima puluh unta, pada gigi diat lima unta”

Rosulullah SAW mewajibkan diat pada setiap menghilangkan manfaat

anggota badan, seperti pendengaran, penglihatan dan akal. Adapun pada

pelukaan (penganiayaan) Rosulullah SAW telah menetapkan hukuman untuk

sebagian perkara dan tidak menetapkan pada sebagian yang lain. Beliau

menjadikan ganti rugi melukai kepala dan muka (syajjai) yang sampai

menampakkan tulangnya (al-mudihah) dengan lima ekor unta, arsy (ganti

rugi) pelukaan yang memecahkan (mematahkan) tulang (hasyimah) dengan

sepuluh ekor unta, dan pada luka yang sampai mengenai selaput antara tulang

dan otak (ammah) atau merobek selaput antara tulang dan otak sehingga

otaknya terlihat (damingah) dengan sepertiga diat (satu diat adalah seratus

ekor unta), dan menjadikan setiap luka yang sampai masuk perut atau dada

dikenai sepertiga diat.
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Menurut kaidah (aturan) umum hukum Islam, pelukaan atau pemotongan

yang belum ditentukan diat/arsy oleh Rosulullah SAW (ganti rugi yang

diwajibkan atas tindakan sewenang-wenang terhadap anggota tubuh manusia,

tetapi tidak menghilangkan seluruh manfaatnya) maka hal itu diserahkan pada

hakim untuk menentukan diat/arsy berdasarkan asumsi para pakar dan ulama.

Aturan ini sudah menjadi kesepakatan (ijmak).

Pada dasarnya, hukuman kisas dan diat bertujuan untuk menjaga

kemaslahatan masyarakat dengan mengabaikan keadaan pelaku tindak

pidana. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperhatikan pribadi dan

kondisi pelaku kecuali jika korban atau ahli warisnya memberikan ampunan.

Bahwa walaupun terhadap tindak pidana pembunuhan dan

pelukaan/penganiayaan telah menyentuh eksistensi masyarakat, akan tetapi

dalam hal ini terlebih dahulu menyentuh pada sisi korban. Apabila korban

atau walinya telah mengampuni pelaku, maka tidak ada lagi sebab yang

menyerukan pengabaian diri pelaku dan sebab untuk menyeru bersikap keras

dalam menjaga kemaslahatan masyarakat umum. Ini karena pengaruh pidana

berat itu telah hilang oleh pemaafan sehingga pidana itu menjadi tidak

berbahaya dan tidak mempengaruhi eksistensi masyarakat.

Pada realitasnya, si korban atau ahli warisnya tidak akan mengampuni

pelaku kecuali telah benar-benar memaafkan pelaku atau melihat adanya

manfaat material dari diat. Artinya, alasan pengampunan si korban/walinya

dapat berupa dua hal, yaitu:

(1) Permaafan dan
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(2) Manfaat material yang berupa diat untuk korban atau ahli

warisnya.

Kedua alasan ini disyariatkan dan dihalalkan oleh hukum Islam.

Alasannya, permaafan bermakna menghilangkan pertikaian dan kedengkian,

sedangkan sikap mengutamakan pembayaran diat daripada menjatuhkan

hukuman bermakna sikap toleransi, memaafkan dan melemahkan rasa

permusuhan. Tidak diragukan lagi bahwa hak korban atau walinya adalah

agar mereka menjadi pihak pertama yang mendapat manfaat atas tindak

pidana yang menimpa mereka setelah mereka menanggung penderitaan yang

tidak ditanggung orang lain.

3.3 Teori Hukum Progresif Menurut Satjipto Rahardjo116

Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Profesor Satjipto Rahardjo

ini menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya.

“Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide,

kultur, dan cita-cita”.117

Teori ini berawal dari keprihatinan beliau terhadap keterpurukan hukum

di Indonesia, beberapa kritiknya yang sering dilontarkan baik berupa wacana

lisan maupun tulisan antara lain dikatakan bahwa:

“Hukum itu sudah cacat sejak dilahirkan, hal ini sejatinya adalah sebuah

tragedi hukum. Masyarakat diatur hukum yang penuh cacat, karena

116http://sergie-zainovsky.blogspot.com/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-satjipto.html
akses penulisi tanggal 14 April 2015

117Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo) sebagaimana yang di muat dalam buku “Teori
Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi”, Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H.,
Dr. Yoan N. Simanjuntak, S.H., M.H., dan Markus Y. Hage, S.H. M.H.. 2006. CV. Kita,
Surabaya, hlm.34
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ketidakmampuannya untuk merumuskan secara tepat hal-hal yang ada dalam

masyarakat. Akibatnya masyarakat diatur oleh hukum yang sudah cacat sejak

lahir”.

Progresif berasal dari kata Progress yang berarti kemajuan. Hukum

hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab

problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani

masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya

aparat penegak hukum sendiri.

Gagasan hukum progresif bertolak dari pandangannya bahwa hukum

harus dilihat sebagai suatu ilmu, oleh karenanya hukum tidak hanya dianggap

selesai setelah tersusun sebagai peraturan perundang-undangan dengan

kalimat yang telah tertata rapi dan sistematis, akan tetapi hukum harus selalu

mengalami proses pemaknaan sebagai sebuah pendewasaan atau pematangan,

sehingga dengan proses itulah hukum dapat menunjukkan jati dirinya sebagai

sebuah ilmu, yaitu selalu berproses untuk mencari kebenaran.

Hukum harus dilihat secara utuh menyeluruh yang menekankan pada

sifat substantif dan transedental dengan mendasarkan pada fakta sosial yang

tidak lepas dari nilai-nilai agama, etik dan moral, dan tidak hanya dalam

wujud norma-norma yang tertulis saja.

Hukum Progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang

tidak pernah berhenti, yang bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya

hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap

kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-

20. Dalam proses pencarian itu Satjipto Rahardjo berkesimpulan bahwa salah
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satu penyebab menurunnya kinarja dan kualitas penegak hukum di Indonesia

adalah dominasi paradigma positivisme  dengan sifat formalitasnya yang

melekat.

Dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, kegagalan dalam

penegakan hukum dan pemberdayaan hukum ditengarai oleh sikap

submissiveterhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin

dan asas hukum Indonesia, selain itu juga disebabkan ketidakmampuan

criminal justice system dalam mengemban tugasnya. Sehingga muncul

pertanyaan tentang sejauhmana efisiensi lembaga peradilan sebagai institusi

tempat mencari keadilan, serta lembaga penegak hukum lainnya yang

berakibat pada ketidakpuasan terhadap eksistensi lembaga-lembaga peradilan

itu sendiri.

Di sisi lain penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan

keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum

adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan

dalam peraturan-peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang

dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana

penegakan hukum itu dijalankan, di mana proses penegakan hukum itu akan

berpuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.

Dalam kaitannya antara peranan peraturan perundang-undangan dengan

pelaksanaannya yang dilakukan oleh para penegak hukum, Satjipto Rahardjo

mengemukakan bahwa:

Dalam nada yang mungkin agak ekstrim dapat dikatakan bahwa

keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan
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tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus

dijalankan tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat peraturan

yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebetulnya

badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum

dalam menerapkan peraturan tersebut. Hal ini, misalnya dapat terjadi karena

peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung

oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal

dijalankan oleh penegak hukum.

Pada bagian lain, dalam kaitannya dengan fungsi hukum dan lembaga

hukum dalam masyarakat, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa:

Pengkajian terhadap hukum dari sudut studi hukum dan masyarakat,

selalu ingin menegaskan fungsi apa yang sesungguhnya dijalankan oleh

hukum atau lembaga hukum itu di dalam masyarakat penegasan mengenai

fungsi ini tidak hanya dilihat dari sudut ketentuan hukum yang mengaturnya,

melainkan juga dari apa yang ditentukan oleh masyarakat sendiri

mengenainya.

Hukum merupakan mekanisme yang mengintegrasikan kekuatan-

kekuatan dan proses-proses dalam masyarakat, dengan demikian maka

pengadilan pastilah merupakan lembaga yang menjadi pendukung utama dari

mekanisme itu, karena dalam lembaga inilah nantinya sengketa-sengketa

yang terdapat dalam masyarakat tersebut akan diselesaikan, agar tidak

berkembang menjadi pertentangan yang membahayakan keamanan dan

ketertiban masyarakat.
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Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, Lawrence M. Friedman

menyatakan bahwa, sistem hukum akan bekerja jika terdapat kekuatan-

kekuatan sosial (sosial forces) yang menggerakkan hukum. Kekuatan-

kekuatan sosial itu terdiri dari elemen nilai dan sikap sosial yang dinamakan

budaya hukum (legal culture). Menurut Friedman, istilah Sosial Forces

merupakan sebuah abstraksi yang tidak secara langsung menggerakkan sistem

hukum, tetapi perlu diubah menjadi tuntutan-tuntutan formal untuk

menggerakkan bekerjanya sistem hukum di pengadilan.

Istilah Budaya Hukum juga digunakan oleh Daniel S. Lev dalam

tulisannya berjudul Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia

(Lembaga-lembaga Peradilan dan Budaya Hukum Indonesia), Ia menerapkan

konsep budaya hukum untuk menganalisis pola-pola perubahan sistem hukum

Indonesia sejak revolusi, uraian Lev berkisar pada dua konsep, yaitu konsep

“Sistem Hukum” dan konsep “Budaya Hukum”. Menurut Lev suatu “Sistem

Hukum” itu terdiri atas proses-proses formal yang membentuk lembaga-

lembaga formal bersama-sama dengan proses informal yang mengelilinginya,

sedangkan “Budaya Hukum” diartikan sebagai nilai-nilai yang terkait dengan

hukum dan proses hukum, di mana budaya hukum mencakup dua komponen

pokok yang sangat berkaitan, yaitu nilai-nilai hukum substantif dan nilai-nilai

hukum keacaraan.

Nilai-nilai hukum keacaraan mencakup sarana pengaturan sosial

maupun pengelolaan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Nilai-nilai ini

merupakan landasan budaya sistem hukum dan nilai-nilai ini membantu
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menentukan ruang sistem yang diberikan kepada lembaga hukum, politik,

agama dan lembaga lainnya di masyarakat.

Gagasan hukum progresif yang menekankan pada kualitas aparat

penegak hukum ini pernah diungkapkan oleh Plato, bahwa hukum tidak akan

berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh faktor-faktor lain seperti sarana

yang memadai, dana yang cukup, kebijakan instansi dan yang terpenting

adalah aparat penegaknya. Aturan sebaik apapun tanpa diikuti dengan

kualitas intelektual dan integritas yang baik, maka keadilan akan sulit untuk

diwujudkan. Justeru meskipun hukumnya jelek akan tetapi kualitas aparatnya

baik maka keadilan akan tetap dapat terwujud.

Hukum Progresif menjadikan ketulusan dan kejujuran sebagai mahkota

penegakan hukum. Keadilan menjadi tujuan akhir dari proses penegakan

hukum. Oleh karena itu ajaran hukum progresif ini mengutamakan sikap

empati, kepedulian dan dedikasi dari para aparat penegak hukum untuk

tegaknya keadilan, karena aparat penegak hukumlah sebagai ujung tombak

penegak keadilan dimaksud. Seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo di

atas bahwa salah satu penyebab kegagalan penegakan hukum dan

pemberdayaan hukum dalam sistem peradilan pidana antara lain disebabkan

oleh sikap patuh atau tunduk serta menerima apa adanya kelengkapan hukum

yang ada (submissive), baik berupa prosedur, doktrin ataupun asas hukum

yang ada.

Teori hukum progresif ini termasuk dalam kelompok Apply Theory

(Teori Terapan), di mana konsep-konsep yang ada dalam teori hukum
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progresif tersebut dapat dijadikan dasar analisa terhadap bahan dan fakta

hukum guna mendeskripsi jawaban atas demi terciptanya suatu keadilan.

Prof. Satjipto Raharjo, S.H., yang menyatakan pemikiran hukum perlu

kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan

filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum.

Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu,

hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada

kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut

“ideologi” : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat.

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi

hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi

pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan

waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan

dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada,

tanpa harus menunggu perubahan peraturan (changing the law). Peraturan

buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif

untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena

mereka dapat melakukan interprestasi secara baru setiap kali terhadap suatu

peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa

pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-

kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan

lewat proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi,
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karenanya, argument-argumen logis formal “dicari” sesudah keadilan

ditemukan untuk membingkai secara yuridis-formal keputusan yang diyakini

adil tersebut. Oleh karena itu konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdi

bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya.

Dalam masalah penegakan hukum, terdapat 2 (dua) macam tipe

penegakan hukum progresif :

1. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif.

Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang

memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif.

2. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual

dan ilmuan serta teoritisi hukum Indonesia

Rangkuman Atas Teori Hukum Progresif 118sebagaimana yang di muat

dalam buku “Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan

Generasi”, Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H., Dr. Yoan N. Simanjuntak,

S.H., M.H., dan Markus Y. Hage, S.H. M.H.119

Teori ini lahir tidak lepas dari gagasan Profesor Satjipto Raharjo yang

galau dengan keadaan cara penyelengaraan hukum di Indonesia, di mana

hampir sama sekali tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi masa

transisi Orde Baru dan yang lebih memprihatinkan lagi hukum tidak saja

dijalankan sebagi rutinitas belaka (business as usual), tetapi tetapi juga

dipermainkan seperti barang dagangan (business – like).

118 Ibid hal.56
119Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H., Dr. Yoan N. Simanjuntak, S.H., M.H., dan Markus Y. Hage,
S.H.    M.H. CV. Kita, Surabaya, agustus 2006 . http://binatang poerba.wordpress.
com/2011/09/27/suatu-resume-hukum- progresif-teori-satjipto-raharjo/ diakses penulis tanggal 14
April 2015
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Dalam buku tersebut, Prof. Satjipto Raharjo, S.H., yang menyatakan

pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk

manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik

orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya.

Sehubungan dengan teori progresif tersebut, seharusnya atas kondisi

tersebut jangan dibiarkan saja dan hal ini akan membuat pelaku kecurangan

dan pelanggran terhadap hukum akan terus terjadi karena lemahnya

penegakan hukum khususnya. Untuk itu perlunya ada langkah progresif dari

Pemerintah yang memberikan penyelengaraan hukum di Indonesia diberikan

dirinya kewenangan untuk melakukan investigasi judicial dan terobosan-

terbosan yang progesif sesuai dengan teori yang digagaskan oleh Prof. Satjito

Rahardjo. Alasan kewenangan judicial tersebut adalah karena saat ini banyak

modus kejahatan dan kecurangan dengan cara yang canggih dan memerlukan

keahlian khusus untuk dapat menyeret pelakunya ke pengadilan. Dalam

rangka meminimalisasikan kemungkinan kejahatan dan kecurangan, dalam

penegakan hukum penyelengaraan hukum yang progresif atas investegasi,

pengenaan sanksi yang ketat dan tegas bagi siapa melakukan tindak

pelanggaran atau kejahatan tersebut terutama bagi siapa saja yang terlibat

dalam aktifitas rekayasa hukum tersebut. Selain itu perlunya ada sikap

bersama dari penyelengaraan hukum untuk menanggulangi masalah tersebut

dan perlunya peningkatan mutu dari Sumber Daya Manusia penyelengara

hukum di Indonesia.

Teori Hukum Progresif Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan

hukum tidak menjalankan UU, tetapi semangat yang mendalam dibuatnya
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UU, diperlukan pengkajian perilaku berhukum yang empati, dedikasi,

komitmen pada penderitaan bangsa dan keberanian untuk menegakan

keadilan untuk kebahagiaan manusia, untuk kesejahteraan manusia. Maka UU

hanya pedoman, diperlukan proses untuk mewujudkan keadilan substansial.

Lebih lanjut Teori Hukum Intergratif Menurut Romli Atmasasmita bahwa

Hukum integratif adalah rekayasa masyarakat dan birokrasi yang dilandasi

pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

 Ciri-ciri Hukum Progresif

Dari beberapa buku atau sumber lain yang membahas mengenai hukum

progresif gagasan Prof. Satjipto Rahardjo,  dapat diidentifikasikan ciri-ciri

yang terkandung dalam hukum progresif,120 yakni:

1) Kesejahteraan dan kebahagiaan

Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada

kesejahteraan dan kebahagiaan. Hukum harus memiliki tujuan lebih jauh

daripada yang diajukan oleh falsafah liberal. Pada falsafat pasca liberal,

hukum harus mensejahterakan dan membahagiakan. Hal ini juga sejalan

dengan cara pandang orang Timur yang memberikan pengutamaan pada

kebahagiaan.

Peran aktif Negara untuk mewujudkan Negara hukum yang

membahagiakan rakyatnya. Artinya bukan rakyat yang harus datang

120Dalinama Telaumbanua, SH.,MH. “Ciri-Ciri Hukum Progresif”. Diakses dari http://dali-
telaumbanua.blogspot.com/2012/11/dt-49-ciri-ciri-hukum-progresif.html, pada tanggal 2 Juni
2014
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“meminta-minta” untuk dilayani Negara, melainkan negaralah yang aktif

datang kepada rakyat.

Negara hukum substantif yang mengutamakan (a) pemenuhan hak-hak

asasi dan (b) mengutamakan manusia dan keadilan (human dignity and

justice) dan kesejahteraan warga (welfare). Kedua jenis ini merupakan

Negara hukum substantif yang berupaya mencapai kebahagiaan.

Pengaturan oleh hukum tidak menjadi sah semata-mata karena ia adalah

hukum, tetapi karena mengejar suatu tujuan dan cita-cita tertentu. Sehingga

hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya.

2) Proses menjadi

Hukum progresif selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in

the making). Hukum bukan institusi yang final, melainkan ditentukan oleh

kemampuannya mengabdi kepada manusia. Ia terus-menerus membangun dan

mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik.

Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat

guna mencapai ideal hukum, baik yang dilakukan legislatif, yudikatif,

maupun eksekutif. Setiap putusan bersifat terminal menuju kepada putusan

berikutnya yang lebih baik. Hukum tidak pernah bisa meminggirkan sama

sekali kekuatan-kekuatan otonom masyarakat untuk mengatur ketertibannya

sendiri. Kekuatan-kekuatan tersebut akan selalu ada, sekalipun dalam bentuk

terpendam (laten). Pada saat-saat tertentu ia akan muncul dan mengambil-alih

pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh hukum Negara.

Maka, sebaiknya memang hukum itu dibiarkan mengalir.
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Satjipto Rahardjo menyebut bahwa Negara hukum Indonesia adalah

proyek yang belum selesai, melainkan proses yang menjadi. Masih banyak

yang perlu diperjelas dan dimantapkan. Membangun Negara hukum adalah

proyek raksasa. Demikian pula sebenarnya dengan gagasan Satjipto Rahardjo

tentang Negara hukum, masih perlu diperbincangkan, dikritik dan

dipertajam.

3) Hidup baik sebagai dasar hukum yang baik

Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik.

Dasar hukum terletak pada perilaku bangsanya sendiri karena perilaku bangsa

itulah yang menentukan kualitas berhukum bangsa tersebut. Fundamen

hukum tidak terletak pada bahan hukum (legal stuff), sistem hukum, berpikir

hukum, dan sebagainya, melainkan lebih pada manusia atau perilaku

manusia. Di tangan perilaku buruk, sistem hukum akan menjadi rusak, tetapi

tidak di tangan orang-orang dengan perilaku baik.

Hukum diintervensi oleh perilaku. Hukum bukan hanya urusan (a

business of rules), tetapi juga perilaku (matter of behavior). Kehidupan

hukum bukan hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan

hukum, tetapi menyangkut soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu

dan sosial yang lebih luas.

Berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang

buruk saya bisa mendatangkan keadilan. Jadi, faktor perilaku atau manusia

dalam kehidupan hukum sangat penting. Perilaku itu merupakan modal amat

penting, sebelum berbicara tentang hukum.
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4) Responsif

Dalam tipe responsif, hukum akan dikatikan pada tujuan-tujuan diluar

narasi tekstual hukum itu sendiri, yang disebut oleh Nonet dan Selznick

sebagai the sovereignty of purpose. Pendapat ini sekaligus mengkritik

doktrin due process of law. Tipe responsif menolak otonomi hukum yang

bersifat final dan tidak dapat digugat. Pemikiran hukum progresif ini juga

diposisikan sebagai suatu teori hukum. Teori hukum ini ditempatkan

bersama-sama dengan teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick sebagai

kelompok teori hukum pada masa transisi.121

5) Negara hukum yang berhati nurani

Hukum progresif membangun Negara hukum yang berhati nurani. Dalam

bernegara hukum, yang utama adalah kultur, ther cultur primacy. Kultur yang

dimaksud adalah kultur pembahagiaan rakyat. Keadaan tersebut dapat dicapai

apabila tidak berkutat pada the legal structure of the conscience.

Negara hukum harus menjadi Negara yang baik (benevolent state) yang

memiliki kepedulian. Bukan Negara yang netral, melainkan Negara yang

bernurani (a state with conscience). Negara tidak harus diperintah oleh para

filsuf sebagaimana diandalkan Plato. Melainkan mirip dengan pendapat

Aristoteles, bahwa Negara harus dikelola oleh praktik-praktik

kebajikan (practical wisdow) dan moralitas kebajikan(moral virtue) dari para

penyelenggara Negara. Praktik dan moralitas kebajikan inilah dalam bahasa

Satjipto Rahardjo disebut dengan nurani (conscience).

121 Nonet, Philippe dan Philip Selznick, 1978. Law And Society In Transition :Toward Responsive

Law,Harper and Row, New York. hlm.102
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Satjipto Rahardjo menyebut bahwa ia tidak mengikuti faham Kelsenian

yang sangat peduli dengan bentuk dan struktur logis-rasional Negara hukum,

melainkan membicarakan Negara hukum sebagai suatu bangunan

nurani (conscience, kokoro), sehingga segala hal yang berhubungan dengan

Negara hukum tunduk dan ditundukkan pada nurani sebagai

penentu (determinant). Bukan peraturan sebagai faktor determinan.

Hati nurani tak dapat diajak kompromi dengan apapun. Karena

peraturan diNomor-duakan, maka putusan-putusan hakim bersangkutan

sering disebut kontroversi. Hukum memerlukan sosial capita. Orang AS amat

rasional dalam menjalankan hukum, sedangkan Jepang menggunakan

nuraninya.

6) Mendorong peran publik dalam publik

Hukum progresif mendorong peran publik. Mengingat hukum memiliki

kemampuan yang terbatas, maka mempercayakan segala sesuatu kepada

kekuatan hukum adalah sikap yang tidak realistis dan keliru. Di sisi lain,

masyarakat ternyata memiliki kekuatan otonom untuk melindungi dan menata

dirinya sendiri. Kekuatan ini untuk sementara tenggelam di bawah dominasi

hukum modern yang notabene adalah hukum Negara. Untuk itu, hukum

progresif sepakat memobilisasi kekuatan otonom masyarakat (mendorong

peran publik).

Hampir tidak ada bukti yang mendukung kemapuan hukum yang

absolute. Setiap kali pretensi hukum seperti itu diuji, setiap kali pula akan

gagal. Maka adigum “serahkan kepada hukum, segalanya akan beres” selalu

dibuktikan kebohongannya ternyata hanya mitos.



150

Bila dikatakan sehari-sehari, hukum akan menghentikan kejahatan

melalui sanksi pidana yang diancamkan, sebetulnya itu baru awal proses. Itu

baru cita-cita dan harapan (aspirational). Jadi sesudah ada peraturan, masih

diperlukan tindakan agar apa yang diinginkan hukum menjadi kenyataan.

Masih harus ada polisi yang bertindak, masih diperlukan laporan masyarakat

dan mendukung “keinginan” hukum. Hukum atau peraturan hukum tidak

mampu menuntaskan rancangan secara akurat dan tuntas dengan bekerja

sendiri. Oleh karena itu, sebenarnya hukum hanya berkualitas plus-minus.

Semuanya tidak bisa hanya diserahkan kepada hukum formal. Publik

juga perlu turut mengisi dan menyempurnakan hukum, yang sebenarnya baru

berkualitas plus-minus.

Peraturan dan institusi formal masih memerlukan tambahan, bantuan

publik untuk bisa menciptakan ketertiban. Masyarakat dan publik juga

mampu mengorganisasi kekuatan sendiri secara spontan untuk menjaga

ketertiban. Hukum sama sekali tidak dapat dilepaskan dari partisipasi publik.

Mendorong peran publik, guna menyumbang usaha keluar dari

keterpurukan hukum:

Pertama, disadari kemampuan hukum itu terbatas. Mempercayakan

segala sesuatu kepada hukum adalah sikap tidak realistis dan keliru.

Menyerahkan nasib kepada institusi yang tidak memiliki kapasitas absolute

untuk menuntaskan tugasnya sendiri. Secara empiris terbukti, untuk

melakukan tugasnya sendiri ia selalu membutuhkan bantuan, dukungan,

tambahan kekuatan publik.
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Kedua, masyarakat ternyata tetap menyimpan kekuatan otonom untuk

melindungi dan menata diri sendiri. Kekuatan itu untuk sementara tenggelam

di bawah dominasi hukum modern yang notabene adalah hukum Negara.

Sejak kemunculan 200 Tahun lalu, Negara ingin memonopoli kekuasaan,

termasuk membuat hukum, membuat struktur (badan dan lembaga) serta

mengatur prosesnya. Tidak ada kekuatan dan kekuasaan lain yang boleh

menyaingi dan semua kekuatan asli harus minggir. Sejak saat itu, kekuatan

otonom masyarakat menjadi tenggelam. Meski demikian tidak mati, tetapi

tetap ada dan bekerja diam-diam (latent). Sesekali ia menunjukkan

kekuatannya.

Dengan tidak membiarkan kehidupan hukum dimonopoli kekuasaan,

proses, dan institusi formal saja tetapi oleh bangkitnya kekuatan otonom

masyrakat guna memulihkan hukum sebagai istitusi yang bermasrtabat dan

membuat bangsa ini sejahtera dan bahagia.

6) Dijalankan dengan kecerdasan spiritual

Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan

spiritual tidak ingin dibatasi patokan (rule-bound), juga tidak hanya bersifat

kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari

kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.

Akhir adab ke-20, muncul model berpikir yang memasuki dimensi

kedalaman, yaitu mencari makna dan nilai yang tersembunyi dalam objek

yang sedang ditelaah. Ini disebut berpikir spiritual atau kecerdasan spiritual.

Kecerdasan spiritual amat menarik untuk dikaitkan kepada cara-cara berpikir
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dalam hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan dalam

menjalankan hukum.

Kecerdasan intelektual memang cerdas / akurat, tetapi amat terikat

patokan (rule-bound) dan amat melekat pada program yang telah dibuat (fixed

program) sehingga menjadi deterministik. Berpikir menjadi suatu finite

game, berpikir dengan perasaan sedikit “lebih maju”, karena tidak semata-

mata menggunakan logika tetapi bersifat kontekstual. Kecerdasan spiritual

tidak ingin dibatasi patokan (rule-bound), juga tidak hanya bersifat

kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha untuk

mencari kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam.

Kecerdasan spiritual tidak berhenti menerima keadaan dan beku, tetapi

kreatif dan membebaskan. Dalam kreativitasnya, mungkin bekerja dengan

mematahkan patokan yang ada (rule-breaking) sekaligus membentuk yang

baru (rule-making).

Cara menjalankan hukum di negeri ini amat tidak memuaskan. Banyak

bukti menujukkan, hal itu berkait cara berpikir yang masih positivis-dogmatis

itu. Maka menjalankan hukum menjadi praktik kutak-katik rasional mengenai

peraturan, prosedur, asas, dan kelengkapan hukum lainnya. Hukum belum

dijalankan secara bermakna. Proses hukum cenderung menjadi ajang mencari

menang di atas pencarian keadilan.

Berpikir dengan logika dan perasaan, tetapi dengan menggunakan

kecerdasan spiritual. Menggunakan kecerdasan spiritual meningkatkan

kualitas kedua macam berpikir yang lain. Berpikir dengan rasio dalam hukum

diperlukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sederhana.
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Berpikir dengan perasaan atau dalam konteks, juga diperlukan karena

menjalankan hukum juga memerlukan empati, komitmen, dan dedikasi.

Kecerdasan spiritual menggugah rasa moral, dengan memberikan suatu

kemampuan untuk mengendalikan ketentuan yang kaku lewat

pengertian (understanding) dan rasa keterlibatan.

Alasan penggunaan kecerdasan spiritual, yakni.

- Pertama, penggunaan kecerdasan spiritual untuk bangun dari

keterpurukan hukum, memberi pesan penting kepada kita untuk berani

mencari jalan baru (rule-breaking) dan tidak membiarkan diri terkekang

cara menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih

banyak melukai keadilan.

- Kedua, pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru

dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Bagi yang berprofesi

hukum seperti hakim, jaksa, advokat dan lain-lain didorong untuk

bertanya kepada nurani tentang makna hukum lebih dalam.

- Ketiga, hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja,

tetapi dengan perasaan, kepedulian, dan semangat keterlibatan

(compassion) kepada bangsa Indonesia yang sedang menderita.

8) Merobohkan, mengganti dan membebaskan.

Hukum progresif itu merobohkan, mengganti, dan membebaskan.

Hukum progresif menolak sikap status quo dan submisif. Sikap status

quo menyebabkan kita tidak berani melakukan perubahan dan menganggap

doktrin sebagai sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Sikap demikian

hanya merujuk maksim rakyat untuk hukum.
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Pembaharuan hukum dan promosi Negara hukum sangat berpusat pada

Negara. Ada dua pola pembaharuan hukum yaitu:

- Pertama, rules approaches. Dalam model ini, pembaharuan hukum

dilakukan dengan menciptakan dan mengganti peraturan perundang-

undangan dan kebijakan lainnya. Jumlah legislasi meningkat. Hal ini

membuat hukum menjadi ‘rimba’ peraturan perundang-undangan, saling

tumpah tindih satu sama lain dan banyak hukum yang kemudian menjadi

tidak imperatif atau mubazir (legisferitis). Hukum menjadi semakin

teknikal dan memerlukan pembelajaran teknis yang jauh dari pemahaman

awam. Hal ini pula yang secara tidak sadar memberi ruang yang semakin

besar kepada para sarjana hukum untuk mendominasi pemaknaan hukum.

- Kedua, agencies approaches. Hal ini dilakukan dengan membenahi

institusi Negara. Di Indonesia yang dilakukan adalah penegasan

pemisahan kekuasaan antar cabang kekuasaan Negara (separation of

power) dan pembentukan lembaga-lembaga independen.

Hukum progresif dan ilmu hukum progresif barangkali tidak bisa disebut

sebagai suatu tipe hukum yang khas dan selesai (distinct type and a finite

scheme), melainkan lebih merupakan gagasan yang mengalir, yang tidak mau

terjebak ke dalam status quo, sehingga menjadi mandek (stagnant). Hukum

progresif selalu ingin setia pada asas besar “hukum adalah untuk manusia”.

Hukum progresif bisa diibaratkan sebagai papan petunjuk, yang selalu

memperingatkan, hukum itu harus terus-menerus merobohkan, mengganti,

membebaskan hukum yang mandek, karena tidak mampu melayani

lingkungan yang berubah.
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 Menggali Karakter Hukum Progresif 122

Perkembangan hukum progresif sulit terlepaskan dari pemikir realisme

hukum Nonet dan Selznik. Menurut Nonet dan Selznik tiga perkembangan

tatanan hukum123 dalam masyarakat yang sudah terorganisir secara politik

dalam bentuk negara. Ketiga tipe tatanan hukum itu adalah tatanan hukum

represif, tatanan hukum otonomius dan tatanan hukum responsif.

Dalam tipe tatanan hukum represif, hukum dipandang sebagai abdi

kekuasaan represif dan perintah dari yang beradulat (pengemban kekuasaan

politik) yang memilki kewenangan diskresioner tanpa batas. Dalam tipe ini,

maka hukum dan negara serta politik tidak terpisah, sehingga aspek

instrumental dari hukum sangat mengemuka (dominan lebih menonjol ke

permukaan) ketimbang aspek ekspresifnya. Dalam tipe tatanan hukum

represif memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut.

Kekuasaan politik memiliki akses langsung pada istnitusi hukum

sehingga tata hukum praktis menjadi identik dengan negara, dan hukum

disubordinasi pada “rasion de etre”.

Konservasi otoritas menjadi preokupasi berlebihan para pejabat hukum

yang memunculkan “perspektif pejabat”, yakni perspektif yang memandang

keraguan harus menguntungkan sistem dan sangat mementingkan kemudahan

administratif.

Badan kontrol khusus menjadi pusat kekuasaan independen yang

terisolasi dari konteks sosial yang memoderatkan dan kapabel melawan

122http://www.negarahukum.com/hukum/hukum-progresif.html , diakses penulis pada tanggal 15
Mei 2015
123 Philippe Nonet dan Philip Selznick. 2003. Law And Society In Transition :TowardResponsive
Law,Harper and Row, New York. hlm.207



156

otoritas politik. Rezim hukum ganda mengintitusionalisasi keadilan kelas

yang mengkonsolidasi dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial.

Perundang-undangan pidana mencerminkan dominan mores yang sangat

menonjolkan legal moralism.124

Dalam tipe tatanan hukum otonomius, hukum dipandang sebagai institusi

mandiri yang mampu mengendalikan represi dan melindungi integritasnya

sendiri. Tatanan hukum itu berintikan rule of law. Subordinasi putusan

pejabat pada hukum, integritas hukum, dan dalam kerangka itu institusi

hukum serta cara berpikir memiliki batas-batas yang jelas. Dalam tipe ini

keadilan prosedural sangat ditonjolkan. Tipe tatanan hukum otonomius

memilki ciri-ciri:

Hukum terpisah dari politik yang mengimplikasikan kewenangan

kehakiman yang bebas dan separasi fungsi legislatif dan fungsi yudisial.

Tata hukum mengacu model aturan. Dalam kerangka ini, maka aturan

membantu penegakan penilaian terhadap pertanggungjawaban pejabat. Selain

itu aturan membatasi kreativitas institusi hukum dan persiapan hukum ke

dalam wilayah publik.

Prosedur dipandang sebagai inti hukum, dan dengan demikian maka

tujuan pertama dan kompetensi utama tata hukum adalah regularitas dan

kelayakan.

124Bernard Arief Sidharta, 1999.Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju,Bandung.
hlm 50.
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Loyalitas pada hukum yang mengharuskan kepatuhan semua pihak pada

aturan hukum positif. Kritik terhadap aturan hukum positif harus dilaksankan

melalui proses politik.125

Dalam tipe tatanan hukum responsif, hukum dipandang sebagai fasilitator

respon atau sarana tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial.

Pandangan ini mengimplikasikan pada dua hal. Pertama, hukum itu harus

fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. Kedua, tujuan menetapkan

standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan.126 Dalam tipe ini, aspek

ekspresif dari hukum lebih mengemuka ketimbang dua tipe lainnya dan

keadilan substantif juga dipentingkan disamping keadilan prosedural melalui

tipe hukum yang responsif127. Tipe hukum ini dianggap sebagai tipe hukum

yang ideal, sebagai tipe hukum yang memperjuangkan keadilan prosedural

dan keadilan substantif. Sehingga muncul istilah hukum progresif.

Hukum yang progresif menganggap bahwa hukum bukanlah aturan yang

kebal kritik, sehingga muncul gerakan dalam aliran pemikiran ilmu hukum

yaitu critical legal study.128 Hukum tidak selamanya sebagai hukum yang

formal dan prosedural. Hukum yang terabstraksi dalam aturan-aturan adalah

untuk kepentingan manusia itu. Hukum progresif akan tetap hidup karena

hukum selalu berada pada statusnya sebagai law the making dan tidak pernah

bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus

hidup dalam menata kehidupan masyarakat.

125Ibid hal.45
126 Ibid hal.34
127 Satjipto Rahardjo, 2007, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia
dan Hukum, Penerbit Buku Kompas. Jakarta hlm 228.
128 Roberto M. Unger. 2009. Teori Hukum Kritis: Hukum Dalam Masyarakat Modern. Nusamedia,
Jakarta, hlm 48.
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Dalam hukum progresif, juga selalau melekat etika dan moralitas

kemanusiaan, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan

kebutuhan manusia serta mengabdi pada keadilan, kesejahteraan,

kemakmuran dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya.

Selain Nonet dan dan Selznik yang dapat dijadikan acuan sebagai dasar

lahirnya hukum progresif, juga dapat diamati pendapat Roscue Pound law as

a tool sosial enginering, yang kemudian dikembangkan oleh Muchtar

Kusumaatmadja sebagai law as a tool of development. Hukum setelah

diselidiki fakta-fakta atau gejalanya, karena hukum untuk manusia129,

terbentuklah  hukum  yang  baru (pembaharuan hukum) dan memihak pada

kepentingan manusia. Inilah yang disebut hukum pembangunan oleh

Kusumaatmadja.130

3.4 Teori Hukum Responsif131

Lahirnya Hukum Responsif dilatarbelakangi dengan munculnya masalah-

masalah sosial seperti protes massal, kemiskinan, kejahatan, pencemaran

lingkungan, kerusuhan kaum urban, dan penyalahgunaan kekuasaan yang

melanda Amerika Serikat pada Tahun 1950-an. Hukum yang ada pada saat itu

ternyata tidak cukup mengatasi keadaan tersebut. Padahal, hukum dituntut

untuk bisa memecahkan solusi atas persoalan-persoalan tersebut. Nonet dan

129 Fried Carl V. Savigny (1779-1861), Mahzab Teori dan Aliran Hukum.
130 Lihat Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Yogyakarta : Genta Publising, 2012, hlm
59-60. Konsep hukum sebagai sarana pembangunan mulai dikemukakan oleh Prof. Mochtar
Kusumaatmadja melalui tulisan-tulisan dalam seminar tentang hukum pembangunan pada Tahun
1973, konsep hukum pembangunan telah dimasukan sebagai materi hokum Pelita I (1970-1975),
kemudian dituangkan dalam GBHN pada Tahun 1978.
131http://orintononline.blogspot.com/2013/02/perdebatan-teori-hukum-responsif.html diakses
pada 14 April 2015
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Selznick berupaya untuk menemukan jalan menuju perubahan supaya hukum

bisa mengatasi persoalan-persoalan itu.

Selama ini, hukum hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat

kaku dan terlalu menekankan pada aspek legal sistem tanpa melihat kaitan

antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan lain seperti dalam

hal masalah-masalah sosial. Hukum identik dengan ketertiban sebagai

cermin pengaturan dari penguasa, di sisi lain ada juga pemahaman mengenai

hukum yang menekankan aspek legitimasi dari peraturan-peraturan itu

sendiri. Padahal semestinya teori hukum hendaknya tidak menutup

diri terhadap faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan

masyarakat.

Memahami kenyataan itu, mereka kemudian mencoba memasukkan

unsur-unsur dan pengaruh ilmu sosial ke dalam ilmu hukum dengan

menggunakan strategi ilmu sosial. Ada perspektif ilmu sosial yang harus

diperhatikan untuk bekerjanya hukum secara keseluruhan sehingga hukum

tidak hanya mengandung unsur pemaksaan dan penindasan. Pendekatan ilmu

sosial memperlakukan pengalaman hukum sebagai sesuatu yang berubah-

ubah dan kontekstual.

Hukum responsif berorientasi pada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan

dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum

dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukum

responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan

kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan
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ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi

yang baku dan tidak fleksibel.

Hukum tidak hanya rules (logic & rules), tetapi juga ada logika-logika

yang lain. Bahwa memberlakukan jurisprudence saja tidak cukup, tetapi

penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial. Ini merupakan

tantangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum,

mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat untuk bisa membebaskan diri dari

kungkungan hukum murni yang kaku dan analitis.

Produk hukum yang berkarakter responsif proses pembuatannya

bersifat partisipasif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi

semua elemen masyarakat, baik dari segi individu, ataupun kelompok

masyarakat dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan

atau kehendak dari masyarakat. Artinnya produk hukum tersebut bukan

kehendak dari penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya. Sifat responsif

dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang

dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat

responsif mengandung arti suatu komitmen kepada “hukum di dalam

perspektif konsumen”.

Nonet dan Selznick menunjuk kepada dilema yang pelik di dalam

institusi-institusi antara integritas dan keterbukaan. Integritas berarti bahwa

suatu institusi dalam melayani kebutuhan-kebutuhan sosial tetap terikat

kepada prosedur-prosedur dan cara-cara bekerja yang membedakannya dari

institusi-institusi lain. Keterbukaan yang sempurna akan berarti bahwa bahasa

institusional menjadi sama dengan bahasa yang dipakai dalam masyarakat



161

pada umumnya, akan tetapi akan tidak lagi mengandung arti khusus, dan

aksi-aksi institusional akan disesuaikan sepenuhnya dengan kekuatan-

kekuatan di dalam lingkungan sosial, namun akan tidak lagi merupakan satu

sumbangan yang khusus kepada masalah-masalah sosial. Konsep hukum

responsif melihat suatu pemecahan untuk dilema ini yang mencoba untuk

mengkombinasikan keterbukaan dengan integritas.

Hukum responsif membedakan dirinya dari hukum otonom di dalam

penekanan pada peranan tujuan di dalam hukum. Nonet dan Selznick bicara

tentang kedaulatan tujuan. Pembuatan hukum dan penerapan hukum tidak

lagi merupakan tujuan sendiri melainkan arti pentingnya merupakan akibat

dari tujuan-tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya. Hukum yang

purposif adalah berorientasi kepada hasil dan dengan demikian membelok

dengan tajam dari gambaran tentang keadilan yang terikat kepada

konsekwensi.

Menurut Nonet dan Selznick, penerimaan maksud memerlukan

penyatuan otoritas hukum dan kemauan politik. Jika maksud menunjuk

kepada fungsi dari pemerintah, maka kerakyatan menunjuk kepada peranan

yang sangat menentukan dari partisispasi rakyat dalam hukum dan

pemerintahan serta nilai terakhir yang dipertaruhkan, yaitu tercapainya suatu

komunitas politik yang berbudaya yang tidak menolak masalah-masalah

kemanusiaan dan dalam mana ada tempat bagi semua. Norma kerakyatan

dapat diartikan sebagai pernyataan hukum dari suatu etika yang menghormati

manusia sebagai nilai yang paling tinggi bagi kehidupan politik dalam dunia

modern.
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Adapun gagasan atau pandangan yang beliau sampaikan tentang

perlunya perubahan secara radikal dalam pemikiran hukum yang selama ini

berkembang, menuju ke arah pemikiran yang berorientasi kepada konsep

Negara Berdasar Hukum yang berbasis sosial bukan hanya berbasis yuridis.

Beliau mencoba menggunakan sudut pandang sosiologis dalam

mengkontruksi hukum, suatu hal yang selama ini belum banyak digunakan

oleh pemikir-pemikir hukum di Indonesia.

Gagasan lain yang disampaikan antara lain perlunya Indonesia beralih

dari cara penegakan hukum sebagaimana yang selama ini dijalankan, yaitu

model penegakan hukum yang bersifat formal-positivis yang dianggap hanya

mampu untuk menjelaskan keadaan serta proses-proses normal seperti di

antisipasi oleh hukum positif, sedangkan untuk menjelaskan suasana kemelut

dan keguncangan yang terjadi di Indonesia hukum positif masih memiliki

keterbatasan. Hal ini bisa dilihat pada kemampuan hukum untuk menangani

misalnya masalah korupsi, sampai saat ini belum ada hasil yang memuaskan.

Dari konsepsi hukum yang disampaikan kedua pemikir hukum ini

dapatlah dilihat bahwa konsepsi hukum responsif dikontruksi oleh dua

mazhab hukum yang belakangan cukup dikenal perkembangannya. Pemikiran

Satjipto Rahardjo dengan konsep hukum progresifnya yang menyatakan

bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu

menjawab perubahan dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani

masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya

manusia penegak hukum itu sendiri. Keyakinan beliau terhadap sosiologi

hukum sebagai alat bantu dalam mendekontruksi pemikiran hukum semakin
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mengkristalkan pemikiran bahwa konsepsi hukum responsif yang digagas

Philippe Nonet dan Selznick memang didukung oleh madzhab sociological

jurisprudence yang memberi kemampuan bagi institusi hukum untuk secara

lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta-fakta sosial di mana

hukum itu berproses dan diaplikasikan.

Hukum responsif, hukum otonom dan hukum repressif dapat dipahami

sebagai tiga respon terhadap dilema yang ada antara integritas dan

keterbukaan. Tanda-tanda dari hukum yang represif adalah adaptasi pasif dan

oportunistik dari institusi-institusi hukum terhadap sosial dan politik.

Hukum otonom merupakan reaksi yang menentang terhadap keterbukaan

yang serampangan. Kegiatan atau perhatian utamanya adalah bagaimana

untuk mencapai tujuan tersebut. Tipe hukum yang ketiga berusaha untuk

mengatasi ketegangan tersebut. Ini disebut responsive, bukan terbuka atau

adaptif, untuk menunjukkan suatu kapasitas beradaptasi yang

bertanggungjawab, dan dengan demikian adaptasi yang selektif. Suatu

institusi yang responsif mempertahanan secara kuat hal-hal yang esensial bagi

integritasnya sembari tetap memperhatikan keberadaan, kekuatan-kekuatan

baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan hal itu, hukum responsive

memperkuat cara-cara bagaimana keterbukaan dan integritas dapat saling

menopang walaupun terdapat pertentangan di antara keduanya. Lembaga

yang responsive menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber

pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksidiri. Agar

mendapatkan sosok seperti itu, sebuah institusi memerlukan panduan ke arah

tujuan.Tujuan menetapkan standar untuk membuka jalan melakukan
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perubahan. Pada saat yang bersamaan, jika benar-benar digunakan, tujuan

dapat mengontrol diskresi administrative, dan dengan demikian dapat

mengurangi risiko terjadinya pelepasan institusional. Sebaliknya, ketiadaan

tujuan berakar pada kelakukan serta opportuninisme.

Dalam kenyataannya kondisi-kondisi yang buruh ini terkait satu sama

lain dan hidup berdampingan. Suatu institusi yang formalis, yang terikat pada

peraturan, merupakan institusi yang tidak memiliki kelengkapan yang

memadai untuk hal-hal yang benar-benar dipertaruhkan dalam konfliknya

dengan lingkungan sekitar. Institusi ini sering beradaptasi secara opportunis

karena ia tidak mempunyai kriteria untuk secara rasioanal merekonstruksi

kebijakan-kebijakan yang sudah ketinggalan zaman atau yang tidak layak

lagi. Hanya ketika sebuah lembaga benar-benar mempunyai tujuan barulah

ada dapat panduan antara integritas dan Keterbukaan, peraturan dan diskresi.

Jadi hukum responsive beranggapan bahwa tujuan dapat dibuat cukup

objektif dan cukup otoritatif untuk mengontrol perbuatan peraturan yang

adaptif.

Dalam berbagai kasus berkaitan suatu produk hukum, baik yang

keluar dari lembaga yudikatif maupun eksekutif, sepanjang menyangkut

kepentingan orang banyak, biasanya sering menjadi polemik masyarakat luas,

mulai dari para pakar hukum hingga masyarakat awam. Fenomena ini terjadi

bisa dipahami sebagai suatu bentuk makin tingginya pemahaman masyarakat

terhadap hukum, atau boleh jadi telah terjadi something wrong dengan produk

hukum itu sendiri, seiring dengan perkembangan dan tuntutan demokratisasi

dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Disamping itu, hal tersebut
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dapat pula dipahami sebagai adanya sesuatu yang salah pada lembaga

hukumnya, dalam menerapkan hukum.

Pergulatan mengenai tujuan merupakan upaya yang beresiko bagi

sebuah institusi hukum. Misalnya dalam suatu perusahaan yang besar,

warisan dari masa lalu dengan mudah dianggap sebagai rintangan bagi

rasionalitas. Pada prinsipnya, Organisasi ini bebas untuk tidak

mengembalikan aturan-aturan yang dimilikinya dan mengubah Prosedur

kerjanya. Namun sebagian institusi lain, diantaranya lembaga keagamaan dan

hukum sangat tergantung pada ritual dan preseden untuk memelihara identitas

atau mempertahankan legitimasi. Bagi institusi-institusi ini, jalan menuju

responsivitas sangatlah membahayakan. Perbedaan antara hukum otonom dan

hukum responsive sebagian merupakan hasil dari penapsiran yang berbeda

terhadap Risiko tersebut. Hukum otonom menganut perspektif “Resiko

rendah”. Ia bersikap waspada terhadap apa saja yang dapat memicu gugatan

terhadap otoritas yang sudah diterima. Dalam menemukan suatu tertib hukum

yang terbuka dan purposive, pada pendukung hukum yang terbuka dan

purposive, para pendukung hukum responsive lebih memiliki alternatif

“Risiko tinggi”.

Dalam proses Pembentukan peraturan perundang-undangan di

Indonesia, teori hukum responsive ini telah banyak diterapkan dalam klausul

berbagai Undang-undang, bahkan hampir semua UU, khususnya yang

berkaiatan dengan pelayanan publik memberikan kewenangan kepada

masyarakat untuk memberikan masukan, baik langsung atau tidak langsung
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dalam proses perumusan suatu UU. Hal ini diterapkan sejak era

reformasi berjalan hingga kini.

3.5 Teori Pelayanan Publik

Pelayanan adalah pendekatan yang lengkap yang menghasilkan kualitas

pelayanan bagi masyarakat. Reformasi Pelayanan Publik menghendaki

perubahan banyak hal, berawal dari paradigma, visi, misi,

kebijakan/strateginya, hingga konsep pelayanan publik yang prima dan

implementasinya. Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin

strategis karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung ”berjalan

di tempat” sedangkan implikasinya sangatlah luas.

Dari perwujudan pelayanan yang didambakan oleh masyarakat, maka

teori tentang akses dan koneksi organisatoris yang mampu memfasilitasi

penggunaan sarana-sarana pelayanan formal pemerintahan yang diprakarsai

oleh Bernard Schaeffer dalam bukunya Theory of Access and Service

Delivery perlu juga dipakai sebagai rujukan, yang intinya memberikan suatu

alternatif penggunaan antrian yang simpel dan fasilitatif dengan beragam

konsep- konsep operasional yang mampu meliputi alternatif-alternatif

peyajian pelayanan yang memadai antara lain sebagai berikut :132

1. Kerangka kerja yang disistematisasikan dalam bentuk kemasan paket

pelayanan (service blue printing package);.

2. Teknologi pelayanan publik yang berkualitas prima atau unggulan

(qualified public service technology).;

132Bernard Schaeffer. 1984, Theory of Access and Service Delivery, Martinus Nijhoff, Amsterdam,
, hlm. 5.
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3. Kesederhanaan dalam pelayanan (simplicity of service delivery) atau

metode service delivery yang unggulan.;

4. Sistem pelayanan terbuka (open system of services);

5. Sistem sajian pelayanan yang professional dengan biaya rendah

(delivering routine profesional service at low cost);

6. Disain kualitas dan fasilitas pelayanan yang afdhol (sophisticated service

delivery system);

7. Kontrol kualitas prima pelayanan (Total Quality Control / TQC);

8. Akses lokasi dan garansi pelayanan, reliabilitas, responsivitas, asuransi,

empati dan penyajian sesuatu yang bisa terukur kemanfaatannya

(tangibles) yang terkait dengan ukuran kualitas pelayanan atau service

quality /servqual..

Lebih jauh teori exit dan voice yang dikembangkan oleh Albert

Hirschman133 menawarkan suatu konsep manajemen pelayanan, di mana

pelayanan yang baik hanya akan dapat diwujudkan apabila penguatan posisi

tawar pengguna jasa pelayanan mendapatkan prioritas utama, dengan

demikian pengguna jasa diletakkan di pusat dan mendapatkan dukungan dari :

(a) Sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat,

khususnya pengguna jasa, (b) Kultur pelayanan dalam organisasi

penyelenggara pelayanan dan (c) Sumber daya manusia yang berorientasi

pada kepentingan pengguna jasa. Penguatan posisi tawar yang dimaksudkan

untuk menyeimbangkan hubungan antara penyelenggara pelayanan dan

pengguna jasa pelayanan ini juga harus diimbangi dengan berfungsinya

133Albert Hirschman, dalam R. Jones, 1994. ”The Citizen’s Charter Program : an Evaluation,
Using Hirschman’n Concept of “Exit “Voice”, Review of Policy Issues, Vol. I No.1.
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mekanisme voice yang dapat diperankan oleh media, Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), organisasi profesi dan Ombudsman atau lembaga

banding, dengan demikian, kinerja pelayanan publik dapat ditingkatkan

apabila ada mekanisme exit dan voice. Mekanisme exit berarti bahwa, jika

pelayanan publik tidak berkualitas, maka konsumen / klien harus memiliki

kesempatan untuk memilih lembaga penyelenggara pelayanan publik yang

lain yang disukainya. Adapun mekanisme voice berarti adanya kesempatan

untuk mengungkapkan ketidakpuasan kepada lembaga penyelenggara

pelayanan publik. Hirschman juga menjelaskan bahwa mekanisme exit

biasanya terhambat oleh beberapa faktor seperti : kekuatan pemaksa dari

negara, tidak adanya lembaga penyelenggara pelayanan publik alternatif, dan

tidak adanya biaya untuk menciptakan lembaga penyelenggara pelayanan

publik alternatif. Adapun mekanisme voice biasanya tidak efektif karena

pengetahuan dan kepercayaan terhadap mekanisme yang ada, dan aksesbilitas

serta biaya untuk mempergunakan mekanisme tersebut.

Salah satu fungsi pemerintahan yang kini semakin disorot masyarakat

adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi

pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Peningkatan kualitas

pelayanan publik yang diselenggarakan instansi pemerintahan kini semakin

mengemuka; bahkan menjadi tuntutan masyarakat. Persoalan yang sering

dikritisi masyarakat atau para penerima layanan adalah persepsi terhadap

“kualitas” yang melekat pada selurus aspek pelayanan. Istilah “kualitas”

ini134, mencakup pengertian 1) kesesuaian dengan persyaratan ; 2) kecocokan

134 Fandy Tjiptono, 1996, Strategi Bisnis Manajemen, Yogyakarta,Andi Offset.hlm. 55
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untuk pemakaian ; 3) perbaikan berkelanjutan ; 4) bebas dari kerusakan/cacat

; 5) pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat ; 6)

melakukan segala sesuatu secara benar ; dan 7) sesuatu yang bisa

membahagiakan pelanggan.

Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diterima bila

dikaitkan dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat yang menginginkan

kualitas pelayanan dalam takaran tertentu. Namun demikian setia jenis

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintahan

tentu mempunyai kritaria kualitas tersendiri. Hal ini tentu terkait erat dengan

atribut pada masing-masing jenis pelayanan. Ciri-ciri atau atribut-atribut yang

ada dalam kualitas tersebut menurut Tjiptono 135 adalah :

1. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu

proses;

2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan-kesalahan;

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;

4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang

melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer;

5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi,

ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan lain-

lain;

6. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber AC,

kebersihan, dan lain-lain.

135Ibid hlm. 56
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Dari pendapat di atas di atas diketahui bahwa kualitas pelayanan

mencakup berbagai faktor. Menurut Albrecht dan Zemke136 bahwa kualitas

pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem

pelayanan, sumber daya manusia pemberia pelayanan, strategi, dan pelanggan

(customers). Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby137 berpendapat bahwa

pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba)

yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan. Senada

dengan pendapat itu, Gronroos138 berpendapat :

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat

tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya

interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan

oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan

Permasalahan konsumen/pelanggan.

Tuntutan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik

(service excellence) tidak dapat dihindari oleh penyelenggara pelayanan jasa.

Tuntutan para penerima layanan untuk memperoleh pelayanan yang lebih

baik harus disikapi sebagai upaya untuk memberikan kepuasan kepada

penerima layanan. Kepuasan penerima layanan sangat berkaitan dengan

kualitas pelayanan yang diberikan, seperti yang diungkapkan Tjiptono139,

bahwa kualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan

136Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 145.
137Ratminto dan Winarsih Atik Septi. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta : Penerbit Pustaka
Pelajar hlm. 2.
138 Ibid hal..78
139Ibid hal.56
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pelanggan. Kotler dalam Tjiptono,140 mengatakan bahwa kepuasan pelanggan

adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil

yang dia rasakan dibanding dengan harapannya. Setiap pelanggan atau

penerima layanan tentu menghendaki kepuasan dalam menerima suatu

layanan. Menurut Ratminto dan Atik 141 :

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh

tingkat kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dicapai

apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang

dibutuhkan dan diharapkan.

Dengan demikian kebutuhan para penerima layanan hasus dipenuhi

oleh pihak penyelenggara pelayanan agar para penerima layanan tersebut

memperoleh kepuasan. Untuk itulah diperlukan suatu pemahaman tentang

konsepsi kualitas pelayanan. Menurut Wyckof142 dalam Tjiptono  :

Kualitas pelayanan diartikan sebagai tingkat keunggulan yang

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk

memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas pelayanan bukanlah dilihat dari

sudut pandang pihak penyelenggara atau penyedia layanan, melainkan

berdasarkan persepsi masyarakat (pelanggan) penerima layanan.

Pelangganlah yang mengkonsumsi dan merasakan pelayanan yang diberikan,

sehingga merekalah yang seharusnya menilai dan menentukan kualitas

pelayanan.

Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan itu sesuai dengan apa

yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan

140 Ibid hal.45
141 Ibid hal 4
142Ibid hal. 77
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memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan,

maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal.

Sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan,

maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik

buruknya kualitas pelayanan tergantung kepada kemampuan penyedia

layanan dalam memenuhi harapan masyarakat (para penerima layanan) secara

konsisten.

Berdasarkan uraian sejumlah pendapat yang tersaji, maka pengertian

kualitas pelayanan adalah totalitas karakteristik suatu konsep pelayanan yang

mencakup seluruh aspek pelayanan, dan toluk ukur kualitas pelayanan itu

adalah dapat memberi kepuasan kepada para pelanggan atau penerima

layanan.

3.6   Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya

kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu

mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat

dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk

pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial Undang – undang Nomor : 11

Tahun 2009 Pasal 1 dan 2.143 Disebutkan bahwa  Kesejahteraan merupakan

suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di

dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan

143 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
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memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan

tingkat kesejahteraan144

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik 145 adalah suatu kondisi

di mana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut

dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. 13 Status kesejahteraan dapat

diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga.146 Rumah tangga

dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan

pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi

pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga

dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar

dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat

dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih

rendah

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial,

material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan

dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang

memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan

kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri,

rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi

Arthur Dunham dalam Sukoco mendefinisikan kesejahteraan social

sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan

kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan

144 Badan Kesejahteran Keluarga Berencana Nasional Tahun 1992
145 Badan Pusat Statistik RI Tahun 2007
146 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta Tahun 2000
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keluarga dan anak, kesehatan,penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-

standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial147.

Pelayanan kesejahteraan social memberi perhatian utama terhadap

individu-individu, kelompok-kelompok,komunitas-komunitas, dan kesatuan-

kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan

atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.  Pendapat lain tentang

kesejahteraan sosial diungkapkan pula oleh Friedlander dalam Sukoco148 :

(“Social welfare is the organized system of social services and
institutions, designed to aid individuals and grous to attain satisfying
standards of life and health, and personal and social relationships which
permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in
harmony with the needs of their families and the community”)

Yaitu bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang

terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang

bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai

standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan

perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap

kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan petani selaras dengan

kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.

G. KERANGKA PEMIKIRAN

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis   dan

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah149.

147 Dwi Heru Sukoco, Profesi Pekerjaan Sosial, KOPMA STKS, 1991 , Bandung  hal. 121
148 Ibid hal 73
149 Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2008. Undang Undang Republik Indonesia No.18

Tahun 2008 tentang Pengelolan Sampah. Jakarta
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Dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 18/Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah dinyatakan, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari

manusia  dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan atas zat

pembentuknya (biologis dan kimia), sampah dibedakan menjadi sampah

organik (sampah basah)   dan sampah anorganik (sampah kering). Sampah

basah juga disebut sampah yang mudah membusuk ( garbage) karena

aktivitas mikroorganisme, seperti daun, batang dan ranting pohon, sisa sayur

mayur, buah-buahan, kayu bekas bangunan, bangkai binatang, dsb.  Sampah

kering juga disebut sampah yang sulit membusuk (refuse) seperti kertas,

plastik, potongan kain, logam, gelas, karet, dsb.

Akibat perkembangan teknologi modern yang disertai dengan

pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan masuknya sistem ekonomi

uang, maka terjadi pergeseran nilai budaya yang ditandai dengan jiwa gotong

royong masyarakat mulai menipis. Selain itu pola   pengelolaan sampah

secara tradisional seperti tersebut di atas sudah tidak memungkinkan lagi di

lingkungan urban. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk semakin

padat, dan rata-rata kepemilikan lahan relatif sempit sehingga pengadaan

nista mandala sangat sulit karena harga lahan sangat mahal, serta jenis dan

kualitas sampah yang dihasilkan masyarakat modern telah berubah, yaitu

volume sampah anorganik cendrung mendominasi. Selain itu dampak

kesehatan aktivitas pemeliharan ternak babi dan dampak bau yang

ditimbulkan dari kotorannya akan menggangu lingkungan sekitar.

Kini pertumbuhan penduduk perkotaan secara tidak terkendali dan

juga pertumbuhan penduduk desa secara alami cendrung meningkatkan jenis
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dan bentuk aktivitas masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan alam.

Hal ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya konsumsi energi dan

produksi sampah  dan dampaknya terhadap lingkungan. Perpindahan

penduduk dari pedesaaan ke perkotaan (urbanisasi), dan kecendrungan

perubahan status desa pinggiran kota menjadi daerah urban merupakan salah

satu faktor yang mempercepat pertubuhan penduduk perkotaan yang ada di

Bali dan memberikan kontribusi terhadap terbentuknya kawasan kumuh

(slum area)   dan masalah persampahan serta masalah   sanitasi lingkungan di

perkotaan. Diasumsikan, pada Tahun 2020 produksi sampah di Indonesia

akan meningkat lima kali lipat150

Di sisi lain, meningkatnya pendapatan dan tarap hidup dan

kesejahteraan masyarakat urban, dan perubahan gaya hidup yang ditandai

dengan terjadinya pergeseran nilai budaya dari hidup yang hemat dan

sederhana ke arah gaya hidup hedonisme dan pragmatisme menyebabkan

masyarakat urban cendrung semakin boros dalam pemanfaatan energi.

Akibatnya produksi sampah pun juga cendrung meningkat, baik kuantitas

maupun kualitasnya. Pola perkembangan ini tampaknya sesuai pula dengan

teori Hukum Energi II yang berbunyi “ The Law of Energy   Entropy” yang

mengajarkan kepada kita tentang peningkatan pola pemanfaatan energi yang

cendrung juga meningkatkan jumlah entropi dalam bentuk sampah atau

limbah sehingga masalah lingkungan cendrung meningkat dan semakin

krusial.

150 Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 1997. Agenda 21 Indonesia: Strategi Nasional Untuk
Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta, .hal.342
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Salah satu upaya untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut dapat

dilakukan dengan pengelolaan sampah. Menurut ilmu kesehatan lingkungan,

pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi

media berkembang biaknya  bibit penyakit serta sampah tersebut tidak

menjadi medium perantara menyebarluasnya suatu penyakit. Syarat lainnya

yang harus dipenuhi, yaitu tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak

menimbulkan bau (tidak mengganggu nilai estetis), tidak menimbulkan

kebakaran dan yang lainnya151

Secara umum, dampak yang ditimbulkan oleh sampah dapat

membawa efek langsung dan tidak langsung. Efek langsung merupakan

akibat yang disebabkan karena kontak langsung dengan sampah tersebut.

Misalnya sampah beracun, sampah yang korosif terhadap tubuh, yang

karsinogenik, teratogenik dan lainnya. Selain itu, ada pula sampah yang

mengandung kuman patogen sehingga dapat menimbulkan penyakit. Sampah

ini dapat berasal dari sampah rumah tangga selain sampah industry.152

Dampak tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat akibat proses

pembusukan, pembakaran, dan pembuangan sampah. Dekomposisi sampah

biasanya terjadi secara aerobik, dilanjutkan secara fakultatif dan secara

anaerobik apabila oksigen telah habis. Dekomposisi anaerob   akan

menghasilkan cairan yang disebut leachate berserta gas. Leachate atau lindi

adalah cairan yangmengandung zat padat tersuspensi yang sangat halus dan

hasil penguraian mikroba.Tergantung dari kualitas sampah, maka leachate

151 Aswar, A. 1986. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Mutiara Sumber Widya,
Jakarta.hal.56
152 Slamet, S. 1996. Kesehatan Lingkungan. Gadja Mada University Press, Yogyakarta.hal.154-
155
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bisa pula didapat mikroba patogen, logam berat dan zat yang berbahaya.

Mengalirnya lindi akan berdampak terhadap  kesehatan masyarakat, karena

tercemarnya air sungai, air tanah, tanah dan udara.

Efek tidak langsung lain, yaitu berupa penyakit bawaan vektor yang

berkembang biak di dalam sampah. Timbunan sampah di tempat

sembarangan dapat menjadi sarang lalat dan tikus. Lalat merupakan vektor

berbagai penyakit perut. Tikus selain merusak harta benda juga sering

membawa pinjal yang dapat menyebarkan penyakit Pest.

Selain itu, sampah yang beserakan, terutama bekas-bekas pecahan

logam atau wadah plastik yang secara kebetulan   menampung air hujan,

menjadi sarang berbiaknya nyamuk yang memicu munculnya penyakit DBD

yang akhir-akhir ini cendrung meningkat di daerah perkotaan.

Masalah sampah merupakan salah satu masalah serius dalam

lingkungan hidup diseluruh dunia dan kaitannya sangat erat dengan

kehidupan manusia sehari-hari. Semua orang tidak bisa terlepas dengan

masalah sam- pah, sebagai pihak yang menghasilkan sampah. Maka boleh

dikatakan masalah sampah adalah masalah persepsi masyarakat mengenai

sampah.

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera

di masa yang akan datang, akan sangat diperlukan adanya lingkungan

permukiman yang sehat. Dari aspek persampahan, maka kata sehat akan

berarti sebagai kondisi  yang akan dapat  dicapai bila sampah dapat dikelola
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secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman di mana manusia

beraktifitas di dalamnya153

Potensi   Pengelolaan   Sampah   Menuju Zero Waste. Pengelolaan

Sampah Perkotaan adalah mulai dari produksi sampai berakhirnya suatu

proses produksi dapat dihindari terjadi produksi sampah atau diminimalisir

terjadinya sampah. Konsep Zero  Waste ini salah satunya dengan

menerapkan prinsip 3 R (Reduce, Reuse, Recycle). Pemikiran konsep zero

waste adalah pendekatan serta penerapan sistem dan teknologi pengolahan

sampah perkotaan skala individual dan skala kawasan secara terpadu dengan

sasaran untuk dapat mengu- rangi volume sampah sesedikit mungkin. Konsep

3R adalah merupakan dasar dari berba- gai usaha untuk mengurangi limbah

sampah dan mengoptimalkan proses produksi sampah.154 .

Diselaraskan dengan pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

(Community Based Solid Waste Management/CBSWM) adalah suatu pen-

dekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan

permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan, dikontrol, dan di

evaluasi bersama masyarakat.155 Berbasis masyarakat karena produsen

utama adalah masyarakat sehingga, masyarakat harus bertanggung jawab

terhadap sampah yang masyarakat produksi. CBSWM ini tujuannya adalah

keman- dirian masyarakat dalam mempertahankan kebersihan lingkungan

melalui pengelolaan sampah yang ramah lingkungan

153 Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia,2006, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 21/PRT/M/2006  tentang  Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem
Pengelolaan Persampahan, Jakarta.
154 Suryanto, Ari, dkk. 2005. Kajian Potensi Ekonomis dengan Penerapan 3R pada Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga di Kota Depok
155 Enviromental Service Program (ESP) DKI. 2006. Modul  Pelatihan Pengelolaan  Sampah
Ber basis Masyarakat.
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Rekonstruksi hukum pengelolaa sampah yang berbasis nilai

kesejahteraan oleh penulis dalam disertasi ini adalah merekonstruksi hukum

peraturan-peraturan dan perundang – undangan yang berlaku yang

mengatur tentang pengelolaan sampah yang tadinya menurut penulis belum

mencerminkan nilai – nilai kesejahteraan menjadi peraturan perundang –

undangan yang mengatur tentang  pengelolaan sampah yang berdasarkan

nilai – nilai kesejahteraan. Hal ini karena peraturan perundang –

undangan yang berlaku termasuk Undang – Undang No. 18 Tahun 2008

yang mengatur tentang hukum pengelolaan sampah serta Peraturan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat No. 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan

Sampah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, oleh karena

itu perlu dilakukan rekontruksi hukum sehingga dalam menyelesaian

masalah pengelolaan sampah dapat mencerminkan nilai – nilai

kesejahteraan bagi masyarakat.

Banyaknya masyarakat Indonesia ini berpikiran bahwa sampah

hanyalah hal-hal yang tidak berguna dan tidak berupaya untuk

memanfaatkannya kembali. Menurut sebagian masyarkat sampah sudah

tidak mungkin lagi dijadikan sebagai sumber daya. Masyarakat hanya

mengetahui bahwa tugas mereka hanya cukup sampai membuang sampah

pada tempatnya. Hanya mengumpulkan sampah, lalu dibuang, menunggu

petugas mengangkut dan melupakannya setelah sampah itu telah sampai

ditempat pembuangan sampah sementara (TPS). Padahal sampah yang

telah bertumpuk ditempat pembuangan sampah baik sementara maupun

terpadu apabila tidak ditindak lanjuti, tumpukan sampah itu akan
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menyebabkan penyakit yang pastinya penyakit itu akan datang kembali

kepada sang pelaku, yaitu manusia itu sendiri.

Dalam jangka pendek  perlu adanya pengelolaan sampah secra

terpadu yang dapat mencerminkan nilai-nilai kesejahteraan secara

berimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang saling

menguntukan dan memberikan nilai ekonomis yang pada akhirnya

masyarakat sebagai pengelola sampah dapat sejahtera.

Persoalanya adalah bagaimana pengelolaan sampah itu dapat

diterapkan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang berbasis nilai

kesejahteraan bagi masyarakat dan pihak swasta jika pelaksanaannya

dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna

mendukung dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkelanjutan.

Permasalahan pertama dianalisis dengan teori Negara utilitarian  dan

teori Negara kesejahteraan, permasalahan kedua dianalisis dengan teori dasar

hukum dan teori kebijakan publik  dana permasalahan ketiga dianalisis

dengan teori pelayanan publik, teori  hukum progresif dan teori kesejahteraan

H. Metode Penelitian

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal  1 butir 4 bahwa penelitian adalah “ Kegiatan yang dilakukan menurut

kaidah metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data

dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian
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TABEL : 1

REKONSTRUKSI HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS
NILAI KESEJAHTERAAN

(Studi Di Kabupaten Kotawaringin Barat)

`

PENGELOLAAN SAMPAH
BERBASIS NILAI KESEJAHTERAAN

KELEMAHAN-KELEMAHAN
DALAM PENGELOLAAN

SAMPAH

 WISDOM LOKAL, NILAI
PANCASILA, UUD NKRI 1945,
TAP MPR No.1 TAHUN 2003

 WISDOM INTERNASIONAL
PENGELOLAAN SAMPAH DI
BERBAGAI NEGARA

 UUD 1945 Pasal 28 H TAP MPR
No. 1 Tahun 2003

 Teori Utilitarian
 Teori Negara

Kesejahteraan
 Teori Kebijakan Publik
 Teori Keadilan Pancasila
 Teori Hukum Progresif
 Teori Pelayanan Publik
 Teori Kesejahteraan



 Teori KesejahteraanREKONSTRUKSI HUKUM
PENGELOLAAN SAMPAH

BERBASIS NILAI
KESEJAHTERAAN

 STRUKTUR  HUKUM

 KULTUR HUKUM

SUBSTANSI HUKUM
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kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi

keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Penelitian sesungguhnya sebagian kecil yang terdiri atas teknik dan

sebagai besar merupakan penalaran. Melalui penelitian semakin jernih jalan

jalan pemecahan yang dapat ditempuh. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah

yang berupaya untuk memperoleh pemecahan suatu maslah. Oleh karena itu

penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, analitis, dan

konstruktif terhadap data yang dikumpulkan dan diolah156,

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting

guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu

pengetahuan, Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian penulis terlebih

dahulu metode yang akan penulis pergunakan, Metode atau metodologi

merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan157. Peneltian hukum adalah suatu proses

untuk menemukan aturan hokum, perinsip-perinsip hukum, maupun dokrin-

dokrin hukum guna menjawab isu hokum yang dihadapi158.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menetukan metode penelitian

ini adalah adanya kesesuaian antar masalah dengan metode yang akan

dipergunakan dalam penelitian untuk hal yang akan diteliti. Oleh karena itu

dalam metode penelitian ini akan menjelaskan sebagai berikut :

156 Ronny Hannitijo Soemitro, 1998, Metode Penelitian Hukum  dan Jurimetri, Cet 1 , Ghalia
Indonesia, Jakarta , hlm. 44
157 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI- Press, Jakarta, hlm,7
158 Peter Mahmud Marjuki, 2006, Penelitian Hukum, Cetakan ke 2 Kencana Prenada Media
Group , Jakarta, hal, 35
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1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah pandangan mendasar dari seorang ilmuwan tentang

apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu

cabang ilmu pengetahuan ( discipline ), Paradigma akan membantu

merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang

mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta atran-aturan apa

yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan

dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Sebagaiman telah diuraikan dalam perumusan masalah dan tujuan

penelitian tersebut diatas, maka paradigma yang penulis gunakan pada

penelitian ini adalah paradigma Constrructivism atau Legal Constructivism

159yaitu teori yang menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan

bereaksi menurut kategori konseptual dari pikiran

Realita tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring

melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut, Teori konstruktivisme

dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi

atau konstruksi personal ( Personal construct ) oleh George Kelly

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis

dan kualitatif Pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal approach)

159 Gubs & Lincoln, memandang paradigma  adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan
atau pandangan yang mendasar terhadap duia objek yang diteliti ( wordview ) yang merupakan
panduan bagi peneliti. Guba dan Lincoln menyebutkan bahwa paradigm yang berkembang dalam
penelitian dimuali dari paradigam positivism,post-positivisme, critical  theory dan constructivisme,
Guba dan Lincoln Computing Paradigmas in Qualitative Researrch,, dalam Handbook Of
Qualitative research, London , Sage Publikation, 1994, hlm.105
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dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara

hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Di sini hukum tidak

dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi

sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-

variabel sosial yang lain. 160

Pendekatan kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan  data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada data

dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh

mengisolasikan individu atau  organisasi kedalam variabel atau hipotesis,

tetapi perlu memandang  sebagai   bagian dari suatu keutuhan. 161

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat

melalui satuan perangkat daerah yang berkaitan langsung dalam

pengelolaan sampah, yaitu :

a. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat;

b. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;

c. Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat;

d. Dinas Pasar dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat;

e. Direktur Rumah Sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun

Kotawaringin Barat;

f. Direktur Bank Sampah Kabupaten Kotawaringin Barat;

160 Ronny  Hanitijo Soemitro, 1988. Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri. Ghalia Indonesia,
Jakarta. hlm. 34-35
161 Lexy  J. Meleong, 1990. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rodakarya, Bandung. hlm. 3
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Dipilihnya wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penelitian

ini, di samping faktor dana, personal dan juga waktu, juga karena

pemilihan lokasi tertentu sudah cukup lengkap dan memadai untuk

menyajikan informasi yang intensif baik dalam hal kedalamannya maupun

proses-proses sosial. Hal ini sesuai dengan tipe informasi dalam penelitian

kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sanapiah Faisal yakni untuk

memahami keadaan yang terbatas jumlahnya, dengan fokus yang

mendalam dan rinci.162

4. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif sesuai dengan

masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti

yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang

ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada

digambarkan dengan suatu interprestasi, evaluasi dan pengetahuan umum,

karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interprestasi, evaluasi dan

pengetahuan umum.163

5. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data

kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

162 Sanapiah Faisal, 1990. Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih Asah
Asuh, Malang (Y A 3 Malang), hlm. 12
163 I.S. Susanto, 1990. Kriminologi. Fakultas Hukum Undip, Semarang. hlm. 15
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Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber

pertamanya. Dikemukakan oleh M. Syamsudin, data primer adalah

data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.

Misalnya, dengan cara wawancara, observasi, pengamatan, dan

angket. 164

b. Data Sekunder

Menurut Sumadi Suryabrata, Data sekunder yaitu  data yang

diperoleh dari bahan perpustakaan data tersebut biasanya telah

tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.165

6. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber

pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. 166

Data primer ini bersumber dari pendapat :

1) Satuan Kerja Pernagkat Daerah :

a) Kepala Badan BLH Kabupaten Kotawaringin Barat;

b) Kepala Dinas PU Kabupaten Kotawaringin Barat;

c) Kepala Dinas Pasar dan UKM Kabupaten Kotawaringin

Barat;

d) Kepala Dinas Keuhtanan Kabupaten Kotawaringin Barat;

164 M. Syamsudin, 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hlm. 99

165 Sumadi Suryabrata, 1992. Metode Penelitian. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 84
166Ibid., hlm. 19
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e) Direktur Rumah Sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun

Kabupaten Kotawaringin Barat;

f) Direktur Bank Sampah Kabupaten Kotawaringin Barat

2) Pelaksana lapangan :

a) Petugas Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum  Kabupaten

Kotawaringin Barat

b) Petugas Kebersihan Dinas Pasar dan UKM Kabupaten

Kotawaringin Barat

c) Petugas Kebersihan Rumah Sakit Sultan Imanudin

Pangkalan Bun

d) Petugas Kebersihan BLH Kabupaten Kotawaringin Barat

e) Masyarakat  RT/RW, Karang Taruna  wilayah Kabupaten

Kotawaringin Barat

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data

sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil

penelitian yang berwujud laporan buku harian dan sebagainya. 167

Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut mengikat dapat

dibedakan:

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat.

167 Suryadi  suryabrata Loc. Cit hal, 90
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Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan

perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan

penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi.168 Bahan

hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

a) Pancasila

b) TAP MPR No.1 Tahun 2003

c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

d) Undang – Undang No. 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah;

e) Undang-undang  No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan lingkungan Hidup;

f) Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

g) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

h) Undang-Undang No. 8 Tahun 2002 tentang Sistem

Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi

i) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga;

j) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010

tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

168 Bambang Sunggono, 2006. Metode Penelitian Hukum.  Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.
113
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k) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia

No.03/PKT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana

dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga;

l) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan

penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, berupa

hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku atau

artikel, yaitu  berupa : Literatur-literatur, dokumen-dokumen;

berita dari surat kabar serta hasil penelitian terdahulu yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, yang terdiri dari ;

1. Kamus Hukum;

2. Kamus Inggris – Indonesia;

3. Kamus Umum Bahasa Indonesia.

7. Teknik  Pengumpulan Data

a. Data primer

Data primer, dari lokasi penelitian di Satuan pernagkat daerah

Dinas Pekerjaan Umum, BLH, Dinas Pasar dan UKM, Rumah
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Sakit Sultan Imanudin dan Bank Sampah di wilayah Kabupaten

Kotawaringin Barat, yang diperoleh dengan menggunakan metode :

Interview (wawancara).

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. 169 Dalam penelitian

ini peneliti mengunakan wawancara semi terstruktur yaitu jenis

wawancara campuran antara wawancara terstruktur yang untuk

mengetahui informasi  baku di mana peneliti memiliki panduan

wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara

berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara

terbuka.170 Wawancara digunakan untuk mengetahui pemanfaatan

media  massa  dalam  implementasi pengelolaan sampah di

Indonesia.

b. Data kepustakaan

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi

terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan

dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek atau

materi penelitian. Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-

data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-

pustaka baik yang  terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka

dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna

menjelaskan data primer.Sampel dalam penelitian ini diambil

secara purposive sumpling.

169 Burhan Ashofa, 2004. Metode Penelitian Hukum. PT. Rineka Cipta, Jakarta.hlm. 95
170 Sugiyono, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung. hlm. 233
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8. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam disertasi ini menggunakan metode

analisis kualitatif induktif. Analisis deskriftif kualitatif adalah metode

analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang

diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya,

Kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas- asas, kaidah-kasidah

hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh

jawaban atau permasalahan yang dirumuskan,

Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan

mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi

secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan

keimpulan/verifikasi. Sebagai suatu kegiatan yang jalin-menjalin pada

saat, sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data untuk

mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan

dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan, dan transformasi

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola,

penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat,

dan proposisi. 171

171 Lihat dalam Matthew Miles, Michael Huberman, 1992. Analisis Data Kualitatif, UI Press.
hlm. 16-19
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I. Orisinalitas Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran penulis terhadap hasil-hasil

penelitian yang sudah ada, penelitian yang berkaitan dengan

REKONSTRUKSI HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS

NILAI KESEJAHTERAAN ( Studi di Kabupaten Kotawaringin

Barat ) ini belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan-

permasalahan yang sama. Dengan demikian penelitian ini merupakan

penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur,

rasional, obyektif dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya

membangun dengan toik dan permasalahan dalam penelitian ini. Disertasi

terdahulu yang sejenis sebagai berikut :

No Nama Judul Kebaruan Penelitian

1 Faizah,

Tesis UNDIP
Semarang

Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga Berbasis
Masyarakat (Studi Kasus di
Kota Yogyakarta)”

Rekonstruksi hukum
pengelolaan
sampahberbasis nilai
kesejahteraan

2 Lis Febrianda

Disettasi PDIH
UNDIP semarang

Rekonstruksi Regulasi
Pelayanan Kependudukan
dan Pencatatan Sipil oleh
Birokrasi Pemerintahan
dalam Perspektif Hukum
Administrasi Negara

Rekonstruksi hukum
pengelolaan
sampahberbasis nilai
kesejahteraan

3 Bambang Riyanto

Tesis UNDIP
Semarang

Prospek Pengelolaan
Sampah Non konvensional
di Kota Kecil (Studi Kasus:
Kabupaten Gunungkidul

Rekonstruksi hukum
pengelolaan
sampahberbasis nilai
kesejahteraan
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4 Mulyo Handono

Disettasi IPB
Bogor

Model Pengelolaan Tempat
Pemrosesan Akhir ( TPA )
Sampah Secara
Berkelanjutan di TPA
Cipayung Kota Depok Jawa
Barat

Rekonstruksi hukum
pengelolaan
sampahberbasis nilai
kesejahteraan

.

Berdasarkan 3 disertasi terdahulu tersebut diatas, penelitian

Rekonstruksi Hukum Pengelolaan sampah Berbasis Nilai Kesejahteraan  (

Studi di Kabupaten Kotawaringin Barat ) yang dilakukan adalah untuk

merekonstruksi hukum pengelolaan sampah yang didasari oleh nilai-nilai

kesejahteraan terutama  yang berhubungan dengan hak dan kewenangan

dalam pengelolaan sampah mulai dari kewenangan pemerintah, swasta dan

hak setiap orang dalam pengelolaan sampah yang berbasis nilai

kesejahteraan yang merupakan originalitas penelitian atau belum pernah

diteliti oleh orang lain.

J. Sistimatika Penulisan

Penulisan disertasi ini disusun dan dirancang menjadi 6 (enam) bab,

diawali dari bagian awal yang terdiri dari sampul, halaman judul, halaman

pengesahan, halaman pengesahan dosen penguji, pernyataan, motto,

persembahan, abstrak, abstract, glossary, ringkasan, kata pengantar, dan

daftar isi. Sementara daftar isi disertasi sesuai dengan sistematika penulisan

sebagai berikut :
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BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang

Masalah penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan peneelitian, dan

kegunaan penelitian, Kerangka Konseptual Disertasi, Kerangka

Teori Disertasi, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan

Sistematika Penulisan , .

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tentang berbagai teori yang

digunakan sebagai landasan dasar analisis serta tinjauan mengenai

konsep-konsep yang menjadi bagian dalam penelitian ini, teori-

teori dimaksud meliputi : Teori sebab-sebab terjadinya hambatan

dalam pelaksanaan pengelolaan sampah oleh pemerinatah dan

masyarakat, Pengertian Pengelolaan sampah yang berbasis nilai

kesejahteraan ,

BAB III Merupakan faktor-faktor yang berpengaruh pada pengelolaan

sampah yang belum berbasis nilai kesejahteraan di wilayah

Kabupaten Kotawaringin Barat, berupa kesenjangna antara

peraturan dan implementasi dalam pengelolaan sampah sertan

identifikasi berupa kondisi fisik wilayah  serta kondisi eksisting

pengelolaan sampah  yang berisi tentang sistem manajemen

pengelolaan sampah berupa sub sistem pengaturan, subsistem

kelembagaan, subsistem keuangan dan subsistem pemrosesan

akhir sampah .

BAB IV Kelemahan – kelemahan pengelolaan sampah saat ini berupa

kelemahan secara substansi hukum, kelemahan strukutr hukum,
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dan kelemahan budaya hukum yang dialami oleh pemerintah,

swasta dan masyarakat selama ini.

BAB V  Rekonstruksi hukum pengelolaan sampah yang berbasis nilai

kesejahteraan dalam mewujudkan peran serta masyarkat, swasta,

dan pemerintah dalam pengelolaan sampah serta hak dan

kewajiban mayarakat dalam pengelolaan sampah sesuai dengan

sila ke 5 pancasila  dan Pasal 28H UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang mewajibka peran aktif masyarakat,

pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah yang dapat

memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat

BAB VI Penutup, sebagai bab terakhir berisi tentang Simpulan, implikasi,

kajian disertasi  dan Saran-saran.
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