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ABSTRACT  

 

CONSTITUTIONAL RIGHT TO HEALTH IN IMPLEMENTATION 

PROGREAM OF SOCIAL SECURITY ADMINISTRATOR (BPJS) IN 

PERSPEKTIF OF THE LAW 

 

 

 

By 

 

DEKA NANDA PRAKOSO 

 

 

 

 

This study aims to determine the concept of the National Health Insurance system 

as the fulfillment of the constitutional rights of Indonesian health. These studies 

employ the juridical normative approach, by researching national health security 

system through legislation. The data is analyzed secondary data such as doctrine 

or constitutional law expert opinion, and books, including scientific journals, 

primary data in the form of UUD 1945 and the laws. Data were analyzed 

deductively and examined using a systematic study of law and the level of the 

hierarchy of legislation that have been inventoried . This study found that the first, 

the implementation of national health insurance by social security administrator 

(BPJS) using the insurance system that makes community economic factors as 

indicators of society in meeting a constitutional right to health. Secondly, the 

instruments that impede the fulfillment of the constitutional right to health. 

Where, An administrative sanction does not provide legal certainty in the 

administration of social security health 

 

 Keywords: National Healthcare, social security, the governing body and the 

constitutional rights of health. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

ABSTRAK  

 

HAK KONSTITUSIONAL JAMINAN KESEHATAN, DALAM 

PELAKSANAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN 

SOSIAL KESEHATAN (BPJS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

 

 

 

Oleh  

 

 

DEKA NANDA PRAKOSO 

 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep sistem Jaminan Kesehatan 

Nasional sebagai pemenuhan hak konstitusional kesehatan masyarakat Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan meneliti sistem 

jaminan kesehatan nasional melalui peraturan perundang-undanganya. Data yang 

dianalisis merupakan data sekunder yang berupa doktrin atau pendapat ahli 

hukum ketatanegaraan, dan buku-buku, termasuk jurnal ilmiah, data primer 

berupa UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh 

dianalisis secara deduktif dan diteliti dengan menggunakan penelitian sistematik 

hukum dan taraf hierarki peraturan perundang-undangan yang telah 

diinventarisasikan. Penelitian ini menemukan bahwa pertama, penyelenggaraan 

jaminan kesehatan nasional oleh badan Penyelenggara jaminan sosial (BPJS) 

menggunakan sistem asuransi yang menjadikan faktor ekonomi masyarakat 

menjadi indikator masyarakat dalam memenuhi hak kontitusional kesehatannya 

Kedua, instrumen yang menghambat dalam pemenuhan hak konstitusional 

kesehatan. Dimana, adanya sanksi administatif yang tidak memberikan kepastian 

hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan. 

 

Kata Kunci : Jaminan Kesehatan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 

dan Hak Konstitusional Kesehatan. 
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MOTTO 

 

Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang  beriman dari 

kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Dan 

Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan.  

Q.S Al-Mujadilah: 11 

 

Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang mementingkan kesejahteraan 

rakyatnya. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Perkembangan sistem jaminan sosial di Indonesia mengalami berbagai 

pembaharuan dalam kebijakannya. sistem jaminan sosial di dalam Undang-

Undang No.40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, Undang-undang 

tersebut mengkatagorikan kedalam 5 (lima) bentuk sistem jaminan sosial, yaitu; 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, pesangon kerja, pensiun, dan 

asuransi jiwa (pasal 18). Semua program jaminan sosial tadi didasarkan pada 

pekerjaan dan sumbangan wajib yang diberikan peserta ke penyelenggara program 

(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). 

 Undang-undang tersebut membagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) kedalam 4 (empat) katagori yang didasarkan pada beberapa penggolongan, 

yaitu; Pertama, Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(JAMSOSTEK). Kedua, Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan 

Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN). Ketiga, Perusahaan Perseroan (Persero) 

Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), keempat, 

Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).  

Keempat katagori penyelenggara jaminan sosial kesehatan ini kemudian 

ditransformasikan kedalam satu badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan 

melalui Undang-undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
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Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), dengan sistem satu pintu bagai 

penyelenggaraan dan penyaluran jaminan kesehatan bagi setiap golongan di dalam 

masyarakat yang tujuannya diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan 

sistem pengelolaan jaminan sosial kesehatan di Indonesia. Transisi badan 

penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang merupakan program Pemerintah 

Indonesia seperti: JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, dan ASKES kedalam satu 

penyelenggara BPJS kesehatan memberikan perubahan dalam sistem penyaluran 

jaminan kesehatan di Indonesia, dimana pengelolaan fasilitas kesehatan dan 

penyedia jasa Jaminan kesehatan yang dikelola oleh satu badan.  

Sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan yang dilakukan BPJS adalah 

Mekanisme premi oleh peserta dan subsidi oleh Pemerintah.
1
 BPJS Kesehatan 

sebagai badan penyelenggara Jaminan sosial, tidak bisa dilepaskan konsep premi 

atau iuran yang dibayarkan peserta. Konsep premi dalam Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2011, dibedakan berdasarkan golongan atau kelas-kelas dalam 

perawatan fasilitas kesehatan. Pembagian golongan pada katagori umum, peserta 

bebas memilih kelas fasilitas kesehatan I,II,dan III. Perbedaannya terletak pada 

besarnya iuran. Sementara besaran untuk katagori Pegawai negeri sipil (PNS), 

Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) 

pembagian golongan atau kelas-kelas fasilitas kesehatan berdasarkan pangkat dan 

jabatan PNS dan TNI tersebut. Penerima bantuan iuran (masyarakat tidak mampu)  

yang didasarkan pada subsidi pemerintah, berhak mendapat manfaat golongan 

kelas III. 

                                                           
1
 Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, pasal 1 ayat 7 “Bantuan Iuran adalah 

Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta 

program Jaminan Sosial.”  
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Mekanisme penyaluran premi dari peserta dan subsidi pemerintah 

diharapkan mampu menjadi sarana negara dalam mewujudkan jaminan sosial 

kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS kesehatan memberikan manfaat 

yang sangat menguntungkan bagi masyarakat. Pembayaran premi yang 

dibayarkan perbulan mampu memenuhi kebutuhan hak dasar kesehatan 

masyarakat. Sistem Premi dalam BPJS Kesehatan yang ditentukan pemerintah 

jumlah besaran pembayarannya disatu sisi akan menimbulkan permasalahan bagi 

masyarakat. Bagaimana dalam penyelenggaran BPJS Kesehatan masyarakat 

sebagai peserta  yang memiliki hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, 

dalam perjalanannya  tidak mampu membayar premi? Implikasinya adalah 

pemutusan hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Peraturan Presiden Nomor 111 

Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Jaminan Kesehatan, dalam pasal 17 ayat 6 menyebutkan; 

“ Dalam hal keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih dari 3 (tiga) bulan, penjaminan dapat 

diberhentikan sementara.”  

Kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial 

yang berlaku universal bagi seluruh warga negara Indonesia adalah konsekuensi 

dari amendemen kedua Uundang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 yang 

disetujui pada tanggal 18 Agustus, 2000 terutama tentang Hak Asasi Manusia 

(HAM) Pasal 28H (3) menyebutkan: “setiap orang berhak atas jaminan sosial 

yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 

bermanfaat”.  Juga, amendemen keempat yang disetujui pada 10 Agustus 2002, 

khususnya revisi klausul kesejahteraan sosial, dimana pemerintah bertanggung 

jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
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(pasal 34 (2)) menyebutkan “ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 

sesuai dengan martabat kemanusiaan.” 

Pandangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai lembaga yang 

berwenang membuat dan mengubah UUD, fungsi negara untuk mengembangkan 

jaminan sosial dimaksud bukan hanya dipandang masih tetap relevan melainkan 

justru dipertegas guna mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum sebagaimana 

dimaksud oleh Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
2
 

Apakah tujuan negara “kesejahteraan/keadilan sosial” bagi seluruh warga 

negara Indonesia dan juga mandat konstitusi untuk menyelenggarakan sistem 

jaminan sosial itu harus diwujudkan dalam bentuk negara memposisikan diri 

bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup yang layak bagi semua warga 

dan memberikan hak-hak universal?. 

Unsur profit dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial kesehatan dengan 

sistem premi memberikan makna berbeda dengan tujuan negara Indonesia yang 

tertuang dalam UUD 1945 dalam memenuhi kesejahteraan sosial. Perspektif 

hukum tatanegara norma yang terkandung dalam UUD 1945 merupakan sumber 

hukum bagi aturan yang dibawahnya. Konstruksi ini mempunyai makna bahwa 

norma-norma dalam UUD 1945 harus mengalir dalam aturan-aturan tersebut. 

Menarik untuk dilihat bagaimana pemerintah mengatur regulasi sistem jaminan 

sosial bagi masyarakat. 

Selain itu tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia menjadi tantangan 

BPJS kesehatan dalam mencapai target dimensi jaminan kesehatan untuk seluruh 

                                                           
2
 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VIII/2010, hlm.264. 
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penduduk (universal coverage). Berdasarkan data Badan Pusat Stastistik Nasional 

(BPS) mengenai pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2015
3
 dan jumlah 

kepesertaan BPJS
4
 dalam wilayah Provinsi lampung dan kota Bandar Lampung 

Jumlah penduduk dan jumlah kepsertaan BPJS sebagai berikut: 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Indonesia yang terdaftar Sebagai Peserta BPJS. 

  Wilayah  
Jumlah 

Penduduk 

Jumlah Peserta 

BPJS 

Penduduk Tidak 

terdaftar BPJS 

Indonesia 225 461 686 157. 465.034 67.996.652 

Lampung 8 109 601 8 109 601 6.287.057 

B.Lampung 979.287 555.925 423.362 

     Sumber: Data diolah dari www.bps.go.id dan www.bpjs-kesehatan.go.id 

Jumlah peserta BPJS kesehatan dalam pelaksanaannya akan terus 

mengalami peningkatan seiring waktu, hal ini sesuai amanat Undang-undang 

No.24 Tahun 2011 bawa sifat kepersertaan BPJS kesehatan bersifat wajib. 

Penelitian ini melihat sejauh mana implementasi dan sinkronisasi norma-

norma tentang kesejahteraan sosial dalam UUD 1945 yang dituangkan dalam 

Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 tentang BPJS, dan aturan-aturan pelaksan dibawanya mampu 

memenuhi hak konstitusional jaminan sosial masyarakat yang tertuang dalam 

UUD 1945. 

 

 

 

 

                                                           
3
 www.bps.go.id (diakses pada 29/12/2015, 09:42) 

4
 www.bpjs-kesehatan.go.id(diakses pada 29/12/2015 10:00) 
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B. Rumusan Masalah   

 

Bagaimanakah pemenuhan hak konstitusional jaminan sosial kesehatan 

masyarakat dalam pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan 

(BPJS) dalam perspektif hukum? 

C. Ruang Lingkup Penelitian 
 

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak 

konstitusional jaminan sosial kesehatan, kebijakan jaminan sosial kesehatan 

nasional Indonesia melalui  analisis hierarki instrumen penyelenggaraan jaminan 

sosial kesehatan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 

D. Tujuan Penelitan 

 

Mengetahui mengetahui pemenuhan jaminan sosial kesehatan Indonesia  

oleh BPJS dalam prspektif hukum sebagai sarana pemenuhan hak dasar 

masyarakat Indonesia dalam mewujudkan eksistensi HAM dan hak konstitusional 

kesehatan. 

E. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

 

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara untuk memperdalam 

pemahaman mengenai sistem jaminan sosial indonesia sebagai hak konstitusional 

warga negara Indonesia dalam perspektif hukum. 
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b. Kegunaan Praktis 

 

 

Penelitian ini secara Praktis digunakan untuk: 

 

1. Menambah bahan informasi atau bahan referensi bagi pihak-

pihak yang berkepentingan dalam memahami konsep jaminan 

sosial sebagai salah satu sarana pemerintah dalam mewujudkan 

hak-hak dasar masyarakat sebagi supremasi dari HAM di 

Indonesia 

2. Memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 

Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
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F. Kerangka Pemikiran 

 

Gambar.1. Kerangka Pikir 
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Sebagai salah satu hak konstitusional, jaminan kesehatan dalam UUD 1945 

yang terdapat dalam pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan: “ Setiap orang berhak 

atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan” ayat (3); “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat”.  

Instrumen dalam pelaksanaan hak konstitusional kesehatan dalam UUD 

1945 kemudian dirumuskan dalam sistem jaminan sosial nasional, dengan HAM 

yang terdapat dalam rumusan UUD 1945 menjadi basis utama dalam latar 

belakang pembentukan undang-undang jaminan kesehatan nasional. Keadilan 

sosial, jaminan kesehatan, dan terciptanya masyarakat yang sejahtera merupakan 

tujuan dari kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional yang diprogram  pemerintah 

Indonesia. Sebagai salah satu dari komponen HAM kesehatan juga merupakan 

unsur dari kesejateraan yang harus dipenuhi negara. Sistem jaminan sosial 

kesehatan dengan mekanisme premi yang digunakan pemerintah sebagai 

instrumen dalam pelaksanaan penyelenggaraan jamian sosial kesehatan 

memberikan implikasi hubungan hukum yang berbentuk keperdataan antara 

peserta Jaminan sosial kesehatan dan Negara sebagai penyelenggara jaminan 

kesehatan. 

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konstitusi

Menurut Lukman5, bahwa setiap negara mempunyai aturan-aturan dasar

yang mengatur sendi-sendi fundamental di dalam penyelenggaraan negara.

Sedangkan James Bryce6 dari sudut pandang politik mendefinisikan konstitusi

sebagai kerangka politik yang terorganisasi berdasarkan hukum mencakup di

dalamnya kelembagaan negara dengan fungsi dan hak-hak yang jelas. Dari tanah

tradisi civil law, Herman Heller7 membagi konstitusi menjadi 3 (tiga) pengertian

berdasarkan tahap perkembangan konstitusi, yaitu:

1. Konstitusi dalam pengertian politissosiologis;8

2. Konstitusi dalam pengertian yuridis;9

3. Konstitusi dalam arti UUD tertulis.10

5Lukman Hakim,2010 Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia, Malang,
Penerbit Program Pasca Sarjana Universitas Berawijaya Malang , hlm.92

6Rudy,2013 Konstitusionalisme Indonesia, Lampung,Penerbit PKKPUU Fakultas
Hukum Universitas Lampung, hlm.18

7Rudy, Ibid, hlm. 18
8Ibid “ Pada tingkat pertama ini, konstitusi tumbuh dalam pengertian sosial-

politik, ide-ide konstitusional dikembangkan karena memang mencerminkan keadaan
sosial politik dalam masyarakat yang bersangkutan pada saat itu. Konstitusi pada tahap
ini dapat digambarkan sebagai kesepakatan-kesepakatan politik yng belum ditungkan
dalam bentuk hukum tertentu, melainkan tercerminkan dalam perilaku nyata dalam
kehidupan kolektif warga masyarakat.”

9Ibid “Pada tahap kedua ini, konstitusi sudah dibentuk hukum tertentu, sehingga
perumusan normatifnya menuntut pemberlakuan yang dapat dipaksakan. Konstitusi
dalam pengertian sosial-politik yang dilihat sebagai kenyataan tersebut diatas, dianggap
harus berlaku dalam kenyataan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadapnya haruslah
dapat dikenakan ancaman sanksi yang pasti”.
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Menurut Hans kelsen,11 konstitusi yang biasa disebut sebagai hukum

fundamental negara merupakan dasar dari tatanan hukum nasional. Hans Kelsen

menganggap konstitusi merupakan norma hukum tertinggi dalam suatu kesatuan

hierarkis sehingga mempunyai legitimasi tertentu.12 Artinya konstitusi merupakan

dasar hukum tertinggi, sehingga menjadikan konstitusi sebagai acuan dasar

peraturan-peraturan dibawahnya.

Perkembangan kehidupan bernegara didunia saat ini menjadikan

keberadaan konstitusi menjadi hal yang wajib ada dalam kehidupan bernegara, hal

ini tidak terlepas dari sifat konstitusi itu sendiri. Menurut Carl Schmitt13 konstitusi

itu ditinjau dari arti-artinya dari segi-seginya ada 4 (empat) segi atau 4 (empat)

arti yang pokok yaitu:

1. Setiap konstitusi bersifat absolut atau bersegi absolut;
2. Bersifat relatif dan bersegi relatif ;
3. Bersifat positif atau bersegi positif dan;
4. Mempunyai segi ideal.

Pandangan Carl tentang konstitusi merupakan penjabaran dari hukum yang

dianggap sempurna dalam tataran bernegara. Artinya konstitusi itu bersifat absolut

artinya konstitusi menjadi sumber power kekuasaan suatu organ negara

(Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif), bersifat relatif artinya konstitusi itu

meskipun bersifat absolut tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk adanya

10Ibid, “Konstitusi dalam pengertian peraturan tertulis, pengertian yang terakhir
ini merupakan tahap terakhir atau yang tertinggi dalam perkembangan pengertian
rechtsverfassung yang muncul sebagai akibat pengaruh aliran kodefikasi yang
menghendaki agar berbagi norma hukum dapat dituliskan dalam naskah yang bersifat
resmi. Tujuannya adalah untuk maksud mencapai kesatuan hukum atau unifikasi hukum
(rechtseineheid), kesederhanaan hukum (rechtsvereenvoudiging), dan kepastian hukum
(rechtszekerheid)”.

11Rudy, Op.Cit, hlm.17
12Rudy, Ibid, hlm.25
13Padomo Wahjono,1996, Ilmu Negara, IND-HILL-CO Jakarta.hlm.162
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perubahan dalam konstitusi (Rigid), bersifat positif artinya konstitusi mempunyai

legitimasi tertentu dalam hukum suatu negara, bersifat Ideal artinya konstitusi

menjadi dasar yang dianggap ideal yang mencerminkan cita-cita dan tujuan suatu

negara, dilihat dari konstitusinya.

Berkaitan dengan materi muatan dalam konstitusi, Sri Soemantri14

berpendapat pada umumnya materi konstitusi atau undang-undang dasar

mencakup tiga hal dasar yang fundamental:

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya;
2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat

fundamental;
3. Adanya pembagaian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga

bersifat fundamental.

Penjabaran yang dijelaskan Carl dalam sifat konstitusi memberikan

penjelasan terkait kedudukan konstitusi tersebut dalam suatu negara. Sri

Soemantri berpandangan bahwa idealnya suatu konstitusi bila mencakup 3 (tiga)

hal dasar yang seprti dijelaskan diatas. Intinya penjabaran materi muatan suatu

konstitusi itu harus bersifat dasar atau bersifat Fundamental.

B. Konsep Negara Hukum

Perkembangan pemikiran filsafat mengenai negara hukum dimulai sejak

tahun 1800 S.M.15 Perkembangannya terjadi sekitar abad XIX sampai dengan

abad XX. Menurut Jimly Ashiddiqie, gagasan pemikiran mengenai negara hukum

14Anwar C,2011, Teori dan Hukum Konstitusi, Intrans Publising, Malang, (lihat
Andi Kusnadi Kwewnangan Mahkamah Konstitusi Dalam melakukan Pengujian
Terhadap Undang-Undang Hasil Perjanjian Internasional, 2014 sekripsi hlm. 26)

15S.F. Marbun, , Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum Ius
Quia Iustum, No. 9 Vol. 4, 1997, hlm. 9
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berkembang dari tradisi Yunani Kuno.16 Indonesia sebagai sebuah negara yang

lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip

konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (consensus) bangsa

Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan.

Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita

bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau staatsidee (citanegara)

yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms diantara

sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.17

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori

kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi

di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan

negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi

hukum tanpa terkecuali.18 Oleh Stahl19 konsep tentang negara hukum ditandai

oleh empat unsur pokok, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan teori trias politica ;
3. Pmerintahan diselenggarakn berdasarkan undang-undang (wetmetig

bestuur);
4. Adanya peradilan administerasi negara yang bertugas menangani kasus

perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatig
overheidsdaad).

16Jimly Ashiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan
Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994 hal. 11

17Jimly.2010.Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,Sinar Grafika,
Jakarta.hlm. 22.

18B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi
Sistem Demokrasi”, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hal. 17

19Muhammad tahir, Negara Hukum. Jakarta, Perenada Media, 2004. Hlm 89
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Konsep negara hukum menurut Aristoteles20 adalah negara yang berdiri

diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan

menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga

bagi suatu negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah

manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa

sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Prinsip negara

hukum idealnya dibangun dan dikembangkan bersama prinsip-prinsip demokrasi

atau kedaulatan rakyat (democratische rechtsstaat). Sehingga hukum yang

dimaksud tidak dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi

berdasarkan kekuasaan belaka. Maka prinsip negara hukum tidak boleh

ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam

Undang-Undang Dasar.

Hubungan antara demokrasi dan negara hukum dapat tercermin dalam

penjabaran bahwa yang dapat menjamin secara konstitusional terselenggaranya

pemerintah yang demokratis adalah adanya hukum yang menaunginya, dengan

kata lain demokrasi yang berada dibawah Rule of Law. Sedangkan syarat-syarat

dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of

Law ialah:21

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin
hak-hak individu, harus menentukan pula cara procedural untuk
memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.

2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and
impartial tribunals).

3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
5. Kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi.

20Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, 1998 hlm. 153

21Miriam Budiardjo.2008.Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi. (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama.hlm.116.
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6. Pendidikan kewarganegaraan (civic education).

Menurut Utrecht22, prinsip-prinsip negara hukum berkembang seiring

dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam

negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara

hukum dalam arti materiil atau negara hukum yang bersifat modern. Perbedaan

kedua model negara hukum tersebut terletak pada tugas negara. Negara dalam

artian formil adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk

melaksanakan ketertiban atau lebih dikenal sebagai negara penjaga malam

(nachtwackerstaats). Sementara dalam artian materiil tugas negara tidak hanya

sebatas menjaga ketertiban saja, melainkan juga kehadiran negara adalah untuk

mecapai kesejahteraan rakyat untuk mecapai keadilan (welfarestate). Fungsi

negara dalam arti materiil menjadikan yang utama bagi sebuah negara adalah

bertindak sebagai pelayan bagi masyarakat (public service), dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.23

Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan

fungsi pemerintah (bestuurfunctie) dalam negara-negara modern. Negara

kesejahteraan merupakan kebalikan dari konsep negara hukum formal (klasik),

yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap

penyelenggara kekuasaan negara.24

22Uthrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar,
Jakarta, hlm.9

23B. Hestu Cipto Handoyo, op.cit, hlm.20
24W. Riawan Tjandra, 2014, Hukum Sarana Pemerintahan, Cahaya Atma

Pustaka, Jakarta, hlm.1
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Menurut Anthony Giddens25, konsep fungsi negara yang demikian tersebut

menjadikan negara mempunyai sifat intervensionis, artinya bahwa negara selalu

akan ambil bagian dalam setiap gerak dan langkah masyarakat dengan alasan

untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karenanya tugas negara menjadi

sangatlah luas dan menjangkau setiap aspek kehidupan masyarakat dalam segala

bidang mulai dari sosial budaya, politik, agama, teknologi, pertahanan keamanan,

bahkan kalau perlu masuk kedalam kehidupan privat warga negaranya (misal

mengatur perkawinan, agama dan lain sebagainya).

Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang maka

tetap diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan negara hukum modern,

adapun unsur-unsur terpenting dalam negara hukum hukum kesejahteraan, antara

lain:

a. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
b. Pemisahan/pembagian kekuasaan;
c. Legalitas Pemerintahan;
d. Peradilan Administrasi yang bebas dan tidak memihak; dan
e. Terwujudnya kesejahteraan umum warga negara.26

Berdasar pada penjabaran negara hukum materiil atau negara kesejahteraan

diatas, sesuai dengan tujuan negara, maka pemerintahan Indonesia diarahkan

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui penyelenggaraan kepentingan

umum (social service atau public service). Rangka mewujudkan tujuan negara

tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai macam fungsi dan tugas,

yang pada umumnya terdiri dari tugas mengatur dan tugas mengurus, yang

muaranya adalah perwujudan kesejahteraan seluruh masyarakat. Bila ditelaah

25Anthony Giddens, 1998, The Third Way: Jalan Ketiga Pembangunan
Demokrasi Sosial, Gramedia, Jakarta, hlm. 100

26B. Hestu Cipto Handoyo, op.cit, hlm.21
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konsep negara hukum dan negara kesejahteraan tidak dapat dipisahkan.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, legitimasi dalam negara hukum menjadi

landasan dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental

dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte,

dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat’. Sedangkan

dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas

kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”.27Menurut Julius

Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu

mencakup empat elemen penting, yaitu :28

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Prinsip-prinsip negara hukum yang telah disebutkan tersebut seakan-akan

menjadi sebuah indikator untuk menentukan bahwa sebuah negara berdasarkan

atas hukum atau tidak. Bahkan ketika berbicara tentang negara hukum dalam

perkembangannya seakan ada kesamaan konsep di setiap negara. Tetapi dialam

perkembangannya disetiap negara didunia memiliki konsep tersendiri mengenai

konsep negara hukum. Suatu kasus misalnya China,  sangat menolak konsepsi

rule of law ala Barat. China hanya mengingkan domain rule of law hanya

menyangkut pada ekonomi saja, sedangkan Amerika mengingkan cakupannya

menjangkau seluruh domain kenegaraan.29 Artinya indikator dari sebuah negara

27Ibid
28Ibid
29Sulityowati Irianto, Menuju Pembangunan Hukum Pro keadilan Rakyat dalam

Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, Sosiologi Hukum dalam Perubahan, Jakarta,
Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm 4.
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hukum tidak bisa menjadi acuan dalam melihat konsep negara hukum disuatu

negara.

Berkaitan dengan gagasan Rechtsstat dan Rule of Law itu, Richard H. Fallon

menggolongkan negara hukum kedalam 4 (empat) tipe ideal negara hukum, yakni

tipe negara hukum historis, formalis, prosedural,dan substantif. Adapaun tipe

Negara hukum sebagaimana dimaksud antara lain:30

1. Konsepsi negara hukum historis memaknai “the Rule of Law with
rule by norms laid down by legitimate authorities prior to their
application to particular cases”. Artinya, negara hukum tipe historis
lebih menekankan pada makna orisinal hukum sebagaimana yang
dimaksudkan oleh para pembuatnya.

2. Konsepsi negara hukum formalis terungkap dalam ungkapan hakim
Antonin Scalia yang mengatakan “The Rule of Law as a Law of
Rules” (Negara Hukum adalah hukum dari aturan-aturan). Konsepsi
negara hukum formalis ini menekankan pada “aturan” yang
menyediakan “maximally effective guides to behaviour and ensure
that judges, as much as other officials, are bound by law”. Konsepsi
negara hukum formal ini sangat memusatkan pada penegakan aturan
hukum tertulis, khususnya aturan perundang-undangan, dengan
tujuan terutama untuk kepastian hukum.

3. Konsepsi Negara hukum procedural menekankan pada gabungan
dari: (i) procedural fairness in the development and application of
legal norms, (ii) an (assumed) internal connection between notions
of law and reasonableness, (iii) reasoned elaboration of the
connection between recognized, pre-existing sources of legal
authority and the determination of rights and responsibilities in
particular cases, and (iv) judicial review as a guarantor of
procedural fairness and rational deliberation by legislative,
executive, and administrative decisionmakers. Intinya, Negara
hukum procedural menekankan pada pemaknaan hukum sebagai
produk dari proses deliberasi yang rasional.

4. Konsepsi negara hukum substantive memaknai “the Rule of Law
implies the intelligibilty of law as a morally authoritative guide to
human conduct.”  Jadi, tipe substantive tidak memandang negara
hukum semata-mata penegakan aturan tertulis, maksud dari

30Fallon, Richard H., The Rule of Law as A Concept in Constitutional Discourse,
Volume. 97, No. 1. Tahun1997, hlm. 11.
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pembentuk hukum, atau proses deliberatif yang rasional, melainkan
lebih menekankan pada aspek etis dan moralitas hukum, seperti
Keadilan atau HAM.

1. Negara Hukum Indonesia

Perubahan UUD 1945 pasca 1999-2000 oleh PAD (Panitia Ad Hoc), PAD I

yang membahas perubahan bab I UUD 1945 tentang bentuk dan kedaulatan, yang

sepakat menempatkan klausul negara hukum kedalam pasal atau batang tubuh

UUD 1945. Istilah Rechtstaat dalam UUD 1945, bukan merupakan makna yang

sesungguhnya terkandung dalam istilah Rechtstaat tersebut. Tetapi, istilah ini

merupakan bentuk dari lawan kata machstaat, suatu istilah yang menggambarkan

pengelolaan negara berdasarkan kekuasaan.31

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum,

dapat dilihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of

law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan

hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).

Juga ditemukan bahwa, pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri adanya:32

1. Jaminan perlindungan HAM;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun

warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum

Istilah rechtstaat dalam UUD 1945 merupakan sebuah konsep negara

hukum yang memiliki ciri tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari ciri pembukaan

dalam UUD 1945, yang point-pointnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia;

31Zulkarnain Ridlwan,2012, Negara Hukum Indonesia Kebalikan
Nachtwachterstaat Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus
2012.hlm.148

32Ibid
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2. Pemajuan kesejahteraan umum;
3. Pencerdasan kehidupan bangsa; dan
4. Keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Cita-cita ini memberkan konsep yang berbeda tentang negara hukum yang

dianut Indonesia, sejalan dengan itu Pancasila sebagai Ideologi nilai-nilai dasar

Bangsa Indonesia yang menjadi jati diri Bangsa Indonesia. memberikan bentuk

yang berbeda dalam istilah rechstaat yang termuat dalam batang tubuh UUD

1945. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, yakni Ketuhanan Yang

Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan indonesia dan

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan; serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dengan demikian, negara hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa

memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan

keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut menjadi satu kesatuan unsur yang harus

diwujudkan dalam negara hukum Indonesia.

a. Negara Hukum yang Berketuhanan Yang Maha Esa

Pandangan filsafat, terdapat relevansi epistemologis antara konsepsi negara

hukum baik rechtstaat maupun rule of law dengan pemikiran dua tokoh pemikir

negara hukum klasik yakni J. Locke dan J.J. Rosseau. Baik Locke maupun

Rosseau memiliki kesamaan pandangan bahwa negara hukum merupakan produk

dari sebuah legitimasi yang berbasis kontrak sosial. Bila dikaitkan dengan nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa33.

33 Dayanto, 2013, Rekonstruksi Pradigma Pembangunan Negara Hukum
Indonesia Berbasis Pancasila, jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September
2013.hlm. 500
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Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa ini pula menegaskan bahwa keberadaan

agama secara sosio-historis dalam pembentukan negara-bangsa Indonesia

memainkan peranan penting. Agama hadir sebagai spirit revolusioner melawan

rezim kolonialisme. Hal yang berbeda dengan pengalaman yang dialami oleh

negara-negara Eropa, di mana secara sosio-historis perkembangan negara-negara

Eropa memperlihatkan hubungan yang konfliktual antara agama dengan proses

pembentukan negara bangsa di sana, sebagaimana yang disinggung oleh Tahir

Azhary di atas bahwa negara hukum Eropa lahir sebagai bentuk perlawanan

golongan yang pandai dan kaya atau atas absolutisme kalangan bangsawan dan

Gereja.34 Hal ini kemudian menjadi hubungan sepiritual yang tidak dapat

dipisahkan antara lahirnya negara Indonesia dari penjajahan kolonian dan agama

sebagai nilai yang luhur yang dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dahulu

sebelum lahirnya negara Indonesia.

b. Negara Hukum Berkemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Paradigma pembangunan negara hukum Indonesia yang berbasis Pancasila

mengisyaratkan negara hukum dibangun demi memberikan perlindungan dan

penghormatan terhadap keberadaan martabat manusia sebagai manusia.

Paradigma ini tidak dibenarkan adanya kesewenang-wenangan manusia terhadap

manusia yang lain, baik dalam bentuk kesewenang- wenangan aparat kekuasaan

terhadap rakyat maupun kesewenang-wenangan kelompok mayoritas terhadap

minoritas. Artinya negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang

mengedepankan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Prinsip negara hukum

Indonesia yang terkandung dalam nilai-nilai dasar Pancasila yang mengedepankan

34Ibid.hlm. 504
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kemanusiaan yang adil dan beradab, melahirkan pilar-pilar utama dalam

mewujudkan paradigma negara hukum kemanusaiaan yang adil dan beradab.

Menurut Jimly, pilar-pilar tersebut terbagi kedalam dua belas prinsip sebagai

berikut:35

1. Supremasi hukum;
2. Persamaan dalam hukum;
3. Asas legalitas;
4. Pembatasan kekuasaan;
5. Organ-organ penunjang yang Independen;
6. Peradilan bebas dan tidak memihak;
7. Peradilan tata usaha negara;
8. Mahkamah Konstitusi;
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
10. Bersifat Demokeratis;
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
12. Tarnsparan dan kontrol sosial.

hal ini kemudian memberikan relevansi dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat yang mengedepankan Kemanusiaan yang adil dan Beradab terhadap

konsep negara hukum Indonesia.

c. Negara Hukum yang Berpersatuan Indonesia

Paradigma pembangunan negara hukum berbasis Pancasila beranjak dari

kesadaran kontekstual bahwa susunan sosiologis dan geografis masyarakat

Indonesia terbangun dari latar geokultural yang beraneka ragam dimana masing-

masing kultur baik agama maupun etnis memiliki investasi historis yang tidak

bisa diabaikan dalam proses panjang menjadi komunitas bersama yang bernama

negara Indonesia. Ikatan kesatuan ini tidak terjadi serta merta, tetapi melalui

proses historis dan sosial yang panjang.

Benih kesadaran nasional itu muncul sejak 1908 dan mengalami kristalisasi

secara mengagumkan pada 28 oktober 1928 yang ditandai dengan adanya sumpah

35Jimly, 2011, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokerasi,Jakarta, Sinar
Grafika.hlm. 131
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pemuda, suatu ikrar para pemuda se-nusantara untuk meleburkan ego

primordialnya ke dalam ego kebangsaan yakni berbangsa Indonesia, bertanah air

Indonesia, dan berbahasa Indonesia. Artinya, 28 Oktober 1928 itu merupakan era

pencerahan (renaissance) bangsa Indonesia untuk beranjak dari suatu relasi antar

manusia penghuni nusantara yang bersifat etnic nation yang sarat dengan nilai-

nilai komunalisme ke arah relasi antar manusia yang civic nation yakni relasi yang

berdasar pada suatu ikatan kewargaan yang erat. Artinya, pembangunan hukum

nasional tidak boleh kontradiktif dan kontra produktif dengan nilai persatuan

(integritas) bangsa baik teritorial maupun ideologis. Paradigma pembangunan

negara hukum berbasis Pancasila, tidak boleh ada produk hukum yang

diskriminatif yang hanya diabadikan untuk kepentingan sosiologis dan/atau

teritorial masyarakat tertentu dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang

lain.36

d. Negara Hukum yang Berkerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Undang-Undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik

Indonesia itu adalah negara hukum yang demokrasi (democratische rechtstaat)

dan sekaligus adalah Nngara demokrasi yang berdasarkan atau hukum

(constitutional democracy) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Sebagaimana

disebutkan dalam naskah perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa paham

negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan

erat dengan paham negara kesejahteraan (welfare state) atau paham negara hukum

materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34

36Dayanto. Ibid.hlm. 506
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UUD 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan

mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.37

Artinya relevansi yang terlihat dari demokerasi dan negara hukum Indonesia

adalah demi mewujudkannya kesejahteraan sosial masyarakat yang menjadi cita-

cita bangsa Indonesia.

e. Negara Hukum yang Berkeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Paradigma pembangunan negara hukum berbasis Pancasila mengandung arti

bahwa negara hukum Indonesia bervisi negara kesejahteraan (welfare staat) yang

tidak sekedar mengejar keadilan dan kebahagiaan warga negaranya secara

liberalis dan individualistik. Jalan pikiran ini, hukum tidak semata hadir sebagai

kekuatan pendamai konflik dan penjaga ketertiban masyarakat (a tool of social

order) sebagaimana yang secara khas diasumsikan dalam negara hukum klasik

(formil) atau juga distilahkan sebagai negara jaga malam, dimana negara hanya

diabdikan untuk memapankan kepentingan kalangan berpunya atau the rulling

class. Paradigma negara hukum ini mensyaratkan adanya rasa peduli yang tinggi

dari negara (pemerintah) untuk mengatasi realitas struktur ekonomi dan

kehidupan sosial masyarakat yang tidak adil, timpang, dan memiskinkan.

Negara melalui hukum wajib hadir sebagai kekuatan pengubah masyarakat

(a tool of social engineering) dari relasi ekonomi-sosial yang tidak adil

(eksploitatif) kearah relasi ekonomi-sosial baru yang berkeadilan

(mensejahterakan). Bahkan dalam paradigma pembangunan ini, negara melalui

37Zulkarnain Ridlwan,2012, Negara Hukum Indonesia Kebalikan
Nachtwachterstaat....hlm.143
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sarana hukum ditunggu perannya sebagai kekuatan yang memberdayakan rakyat

(a tool of social empowering).38

Berdasarkan jalan pikiran tersebut, negara tidak semata-mata memerankan

dirinya sebagai wasit yang netral. Sebaliknya, negara dituntut untuk memiliki

daya responsibilitas yang tinggi dalam menyimak dan mendengarkan keluh kesah

si miskin dan si kalah dalam dinamika kompetisi sosial dan pasar baik lokal,

nasional maupun global, dan pada gilirannya menjadi kekuatan restitusi sebagai

pelindung dan pemberdaya si miskin dan si kalah tersebut. Karenanya, paradigma

pembangunan negara hukum berbasis Pancasila merupakan wahana paradigmatik

untuk membangun dan mengembangkan sistem hukum yang responsif. Meliputi

substansi aturan hukum yang responsif, lembaga dan aktor-aktor penegak hukum

yang responsif, serta kultur dan cara pandang berhukum yang responsif.

C. Hak Asasi Manusia

Manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena

dilengkapi oleh penciptanya dengan akal, perasaan, dan kehendak. Akal adalah

alat berfikir, dengan akal manusia menilai mana yang benar dan yang salah,

sebagai sumber nilai kebenaran,39 karena manusia merupakan komunitas yang

sudah membawa hak-hak koderati dan pandangan-pandangan tentang kebaikan.

Sedangkan dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), hak asasi adalah

adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Hak asasi

manusia dengan demikian bukan karena diberikan hukum positif, melainkan

38 Dayanto. Op.Cit.hlm.507
39Abdulkadir,2006, Etika Profesi Hukum, PT Citra Aditya Bakti Bandung,hlm.1
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semata-mata karena esistensinya sebagai manusia,40 dan sebagai mahluk ciptaan

Tuhan Yang Maha Esa

Dari pengertian diatas, HAM secara mutlak melekat pada diri setiap manusia

tidak terbatas pada ras dan warna kulit manusia itu sendiri. Selain bersifat

universal hak-hak manusia tersebut tidak dapat dicabut.41 Dasar HAM adalah

manusia berada dalam kedudukan yang sejajar dan memiliki kesempatan yang

sama dalam berbagai macam aspek untuk mengmbangkan segala potensi yang

dimilikinya. Dengan demikian HAM tidak dibatasi oleh bangsa, ras atau jenis

kelamin.42

Sedangkan mengenai definisi HAM belum terwujudnya suatu definisi yang

baku dalam HAM secara universal hal ini terlihat dari berbagai macam definisi

HAM menurut para Sarjana. Welhoff43 menjelaskan bahwa manusia mempunyai

hak-hak yang sifatnya kodrat. Hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun juga,

dan tidak dapat di pindah tangankan dari manusia atau kemanusia lain. Jadi

manusia sejak dirinya lahir kedunia memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri yang

dimilikinya, karena kedudukannya sebagai manusia.

Sementara Muladi menyatakan44 bahwa apapun rumusannya, HAM adalah

hak yang melekat secara alamiah (inherent ) pada diri manusia sejak lahir, dan

tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia

yang utuh,artinya HAM yang melekat pada diri manusia diwujudkan dalam

eksistensi manusia dalam bekerja keras dan berkarya.

40Rudy,konstitusionalisem Indonesia, Op.Cit,hlm.45
41Ibid,hlm45
42Budiyono & Rudy,2014, Konstitusi dan HAM, Justice Publisher, Bandar

Lampung.hlm.61
43Ibid.hlm.62
44Ibid.hlm.62
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Al Maududi sebagaimana dikutip Ahmad Kosasih45 mengartikan HAM

sebagai hak-hak yang diberikan Allah sejak Manusia lahir dan karenannya tidak

ada suatu orang atau lembaga manapun yang berhak mencabut atau mengurangi

hak asasi tersebut.

Dari uraian definisi HAM menurut para ahli diatas, terdapat dua dimensi

berkaitan dengan HAM yakni demensi Moral dan dimensi Hukum. Pertama

dimensi moral, artinya bahwa HAM adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dan

dicabut, karena hak tersebut merupakan hak manusia karena ia adalah manusia.

Jadi hak tersebut diberikan bukan diberikan hukum positif atau negara, melainkan

semata-mata martabatnya sebagai manusia.46 Perlindungan HAM merupakan

wujud tanggungjawab moral yang paling tinggi untuk memberi apresiasi pada

keberadaan manusia sebagai mahluk yang mempunyai martabat dan harga diri.47

Kedua demensi hukum, dalam konsep negara hukum bak nomokerasi Islam48,

rechtstaat49, maupun The Rule Of Law50, terdapat perlindungan hukum HAM

yang tidak hanya menjadi persyaratan Normatif bagi ada tidaknya negara hukum,

45Ibid.hlm.63
46Ibid.hlm.66
47Mahfud MD, 2007, Kontribusi Pemikiran Untuk 50 tahun (Retropeksi terhadap

masalah hukum dan Kenegaraan), FH UII Press,Yogyakarta.hlm.3
48Nomokrasi Islam merupakan suatu negara hukum yang memiliki perinsip-

perinsip umum :kekuasaan sebagai amanah, keadilan, persamaan, pengakuan dan
perlindungan HAM, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan, ketaatan rakyat. Mahfud
MD,Ibid, hlm.5

49Konsep rechtstaat merupakan konsep negara hukum dari sistem hukum Eropa
Continental. Rechtstaat menurut Stahl terdiri dari : pengakuan dan perlindungan HAM,
Negara bedasarkan trias politica, dan pemerintahan yang berdasarkan UU, dan peradilan
administeratif. Mahfud MD,Ibid, hlm.5

50The Rule Of Law merupakan konsep negara hukum dari system hukum Anglo
saxon. Menurut A.V.Dicey, unsur-unsur The Rule Of Law terdiri dari supermasi hukum,
persamaan di hadapan hukum, dan konstitusi berdasarkan atas hak-hak perorangan.
Mahfud MD,Ibid, hlm.5
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tetapi secara empirik persyaratan tersebut harus dilaksanakan oleh negara yang

telah mengklaim dirinya sebagai negara hukum.51

1. Perkembagan Hak Asasi Manusia di Dunia

Perancangan konstitusi negara-negara pada saat ini sangat di pengaruhi

oleh dokumen-dokumen HAM internasional, yang mana hal tersebut dipengaruhi

oleh ketakutan pada dampak yang di timbulakan perang dunia kedua.52 Ketika itu

hak asasi manusia di tindas, timbul suatu keinginan untuk merumuskan hak asasi

manusia dalam naskah Internasional, DUHAM (deklarasi universal hak-hak asasi

manusia) 1948. Konsep mengani HAM yang banyak di gunakan oleh negara-

negara di dunia dalam merancang konstitusinya. Sebelum dideklarasikannya

dokumen HAM dalam DUHAM 1945, terdapat dokumen kesepakatan yang dapat

dikatakan sebagai dokumen HAM, yaitu:53

a. Piagam madinah (shahifatul Madinah) 622
Disusun oleh nabi Muhammad SAW, merupakan suatu perjanjian
formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum
penting di Yatsrib. Dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak
dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan
komunitas-komunitas pagan (penyembah berhala) Madinah sehingga
membuat mereka menjadi suatu umat. Hubungan kaum Muslimin,
Yahudi, dan komunitas penyembah berhala lainnya, diletakan
berlandaskan sistem hukum Islam. Juga berlandaskan ketundukan
kaum Yahudi pada kekuasaan Islam, serta ketundukan mereka untuk
bekerja sama demi kemaslhatan negara Islam.

b. Magna Carta 1215
Magna carta diartikan sebagai piagam agung berisi dokumen yang
mencatat hak-hak yang diberikan Raja Inggris kepada negara
bawahannya dan sekaligus membatasi Raja John di Inggeris. Piagam
ini membatasi kekuasaan Raja John yang Absolut.

c. The Bill Of Rights 1686

51Mahfud MD, ibid.hlm.5
52Norman Dorsen etl,2003,Comperative Constitusionalism Case and Materials,

Thomson and West.hlm. 490
53Budiyono & Rudy,2014 Konstitusi dan HAM,,Justice Publisher, Bandar

lampung.hlm.75
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Berisi aturan untuk membatasi kesewenangan Raja Inggeris dalam
mengeluarakan Hukum atau peraturan baru, diperlukan persetujuan
parleman. Inti piagam ini menyatakan bahwa manusia sama di muka
hukum (equality before the law), paham inilah yang menjadi emberio
negara hukum, demokerasi, dan persamaan.

d. The American Declaration of Independence 1776
Deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggeris tahun 1776,
disusun oleh Thomas Jefferson, berseumber dari ajaran Montesquieu.
Dekelarasi ini menekankan pentingnya kemerdekaan, persamaan dan
persudaraan.

e. The declaration of the Rights of Man and the Citizen/ declaration des
droits de l’homme et du citoyen 1789
Naskah yang mencetuskan permulaan Revolusi Perancis sebagai
perlawanan terhadap Rezim lama. Piagam ini merupakan dasar dari
the rule of law yang melarang penagngkapan secara sewenang-
wenang piagam ini menakankan pentingnya asas perduga tidak
bersalah (presumption of innocence), kebebasaan berkspersi (freedom
of experssion), dan kebebasan beragama (freedome of religion),serta
adanya perlindungan terhadap hak milik (the rights of property).

f. The universal declaration of human rights 1948
Yang dihasilkan oleh komisi HAM PBB pada sidangnya pada tanggal
10 desember 1948 dan diterima secara resmi dalam sidang umum PBB
yang membahas hak-hak dasar manusia sebagai HAM,

g. The international convenant on economic, social and cultural rights
(ICESCR) atau konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi,
sosial dan budaya, dan the international convenant on civil an
political rights (ICCPR) atau konvenan internasional tentang hak-hak
sipil dan politik pada tahun 1966.

Pada Era Globalisasi sekarang, konsep mengnai HAM di dunia telah

mengalami perkembangan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan dan modernisasi dan

masalah-masalah yang dihadapi manusia dalam bernegara. Jika dilihat dari

perkembangan HAM dunia, perkembangan tersebut di katagorikan menjadi empat

Generasi:54

a. Generasi pertama. Fokus pemikiran generasi HAM pertama pada bidang
hukum dan politik disebabkan oleh dampak perang dunia II,
totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang harus merdeka
untuk menciptakn satu tertib hukum yang baru. Di era ini dipengaruhi
oleh perang dunia ke-II dimana penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain
menjadi fokus generasi ini.

54 Ibid.hlm.79
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b. Generasi kedua. Setelah perang dunia II. Negara baru tidak hanya
menuntut hak-hak yuridis, melainkan hak-hak sosial, ekonomi, politik,
dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukan perluasan
pengertian konsep dan cakupan HAM.

c. Generasi ketiga. Sebagai reaksi pemikiran dari generasi kedu. Generasi
ketiga menjanjikan adanya kesatuan hak ekonomi, sosial, dan budaya,
politik dan hukum dalam satu keranjang yang disebut dengan hak-hak
melaksankan pembangunan.

d. Generasi keempat. Persoalan HAM tidak hanya dipahami dalam konteks
hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula
hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal. Generasi ini mulai
memasuki ranah bernegara antara negara dan rakyatnya yang
dihubungkan denga HAM.

2. Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945

Hak Asasi Manusia atau HAM dalam pandangan Bangsa Indonesia

merupakan suatu yang kodrati yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pandangan dan keperibadian bangsa Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur

bangsa Indonesia, menempatkan manusia pada keluhuran harkat martabat mahluk

Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengmban kodratnya sebagai mahluk

pribadi dan juga mahluk sosial, sebagai mana tertuang dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945.55 Eksistensi dari HAM yang dituangkan dalam bentuk dasar

dari hukum-hukum yang ada di suatu negara menjadikan HAM tersebut sesuatu

yang ingin dicapai dalam kehidupan suatu bangsa.

Materi muatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, HAM

menjadi satu bab tersendiri, yaitu Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia dengan

10 pasal. Masuknya pasal-pasal tentang HAM dalam dalam konstitusi sebuah

negara merupakan syarat bagi sebuah negara yang mengakui dirinya adalah

negara hukum seperti Indonesia. Jaminan, perlindungan, dan penegakan HAM

55Bahder Johan,2014,Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, penerbit Mandar
Maju Bandung, hlm. 184



31

menjadi suatu elmen yang ingin dicapai.56 Implementasi dari HAM yang terdapat

dalam konstitusi suatu negara sesungguhnya terletak pada penafsiran kebijakan

yang akan diambil oleh Pemerintah untuk mengacu pada pengakuan HAM dalam

konstitusi tersebut.

Eksistensi keberadaan HAM disuatu negara sesungguhnya tercantum dalam

tujuan dari pembentukan suatu negara. Padmo Wahjono57 menjabarkan tujuan

Negara dibagi menjadi dua bagian; yang pertama, yang dihubungkan dengan

tujuan kemanusiaan. Kedua, yang dihubungkan dengan kekuasaan pada suatu

saat. Pandangan Padmo Wahjono menganai tujuan negara ini berkaitan dengan

tujuan dari pembentukan suatu negara yang biasanya terdapat dalam konstitusi,

dan tujuan yang di ciptakan dari dinamika politik suatu kekuasaan pemerintahan

Sedangkan menurut Prof. H. Abu Daud Busroh58 “ pada zaman modern ini

lazimnya tujuan negara itu menyelenggarakan  kesejahteraan dan kebahagiaan

rakyatnya demi tercapainya masyarakat adil dan makmur.” Bila dilihat dari teori

pembentukan negara menurut John Locke59 yang dalam bukunya “two teteariis on

civil government” mengatakan dalam state of nature itu menurut john locke

manusia mempunyai hak-hak koderat; 1) hak akan jiwa, 2) hak akan kebebasan,

dan 3) hak akan milik. Dimana hak-hak tersebut tidak terjamin, karena orang-

orang selalu akan membela akan kepentingannya sendiri sehingga tata tertib

hukum tidak dapat dilaksanakan. Sehingga menurut John Locke yang intinya

adanya perasaan dan tujuan yang sama yang dirasakan oleh masing-masing

individu untuk membangun negara demi tercapai tujuannya.

56Budiyono & Rudy,Op.Cit.hlm.100
57Padomo Wahjono,1996, Ilmu Negara. ,IND-HILL-CO Jakarta.hlm. 94
58Abu Daud Busroh,2011 Ilmu Negara., Bumi Angkasa Jakarta.hlm 50
59Yulia Neta 2011, Hukum Ilmu Negara,, Lembaga Penelitian UNILA Lampung.

Hlm. 61
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Berkaitan dengan HAM dalam kontitusi, Sukardi mengatakan bahwa hal-hal

yang mendasar untuk perlindungan HAM dalam negara hukum dituangkan dalam

kontitusi, karena sejarah lahirnya negara hukum adalah untuk melindungi hak

warga negaranya.60 BAB X UUD 1945 mengatur tentang HAM yang dituangkan

dalam 10 (sepuluh) pasal. Hal ini menunjukan eksistensi negara Indonesia dalam

menjujung tinggi keberadaan HAM. Hal ini sinergis dengan Pasal 51 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi yang

menyatakan bahwa “Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.”61

Diaturnya keberadaan HAM dalam UUD 1945 memberikan kewajiban

kepada negara untuk melakukan perlindungan, kemajuan, penegakan, dan

pemenuhan HAM oleh negara. Kedudukan Undang-Undang dasar 1945 sebagai

hukum yang paling mendasar dalam negara Indonesia, tentu harus menjamin

HAM yang bersifat mendasar. Hal ini sejalan dengan pemikiran Prof. Mahfud

MD,62 yang mengatakan sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi, perlindungan

HAM dalam Konstitusi merupakan cerminan pengakuan tertinggi dari suatu

negara terhadap nilai manusia.

Bentuk dasar sebuah konstitusi dalam sebuah negara memiliki peran sentral

dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, sehingga fungsi-

fungsi, kewajiban-kewajiban, dan hak-hak masing-masing pihak akan diatur dan

60Adam Mushshi,2015 Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas
Kebebasaan Beragama Di Indonesia, Penerbit LKIS Pelangi Aksara, Jakarta.hlm.20

61ibid
62Moh. Mahfud MD,2007 Retropeksi Terhadap Masalah Hukum dan

Kenegaraan, FHUII PRESS, Yokyakarta.hlm.4
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dibatasi dalam kontitusi itu sendiri. Prof Abu daud busro mengatakan63

“pemerintah adalah suatu badan didalam negara akan tetapi ia tidak berdiri sendiri

seperti negara, melainkan bersandar kepada sang daulat yaitu rakyat. Sebagai

hukum dasar dan hukum tertinggi”. Perlindungan HAM dalam konstitusi

merupakan cerminan pengakuan tertinggi dari suatu negara terhadap nilai

manusia, maka dari itu sebagai fundamental of law konstitusi menjadi dasar utama

perlindungan HAM di suatu negara.64 Perinsip kedaulatan rakyat dapat menjamin

peran serta masyarakat dalam peroses pengmbilan keputusan, sehingga setiap

peraturan Perundang-undangan  yang ditetapkan dan ditegakan benar-benar

mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.65 Perinsip demokerasi

menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan

perinsip kedaulatan rakyat.66 Tujuan dari sebuah negara seperti yang diungkapkan

diatas secara eksplisit memberikan kewenangan dan kewajiban kepada negara

untuk mewujudkan HAM bagi warga negaranya

3. Hak dan Kewajiban Konstitusional dalam UUD 1945

a. Hak Konstitusional dalam UUD 1945

Menurut Prof. Dr. Notonagoro67 Hak adalah kuasa untuk menerima atau

melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan

hak tersebut tidak dapat dicabut atau diambil oleh pihak lain. Pada prinsipnya hak

dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang

tidak dapat di pisahkan. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban

untuk mendapatkan penghidupan yang layak, menjadi konsep dasar hak-hak

63Abu daud Busroh,Op.cit.hlm.40
64Moh. Mahfud MD, Op.cit.hlm.4
65Rudy, Op.cit.hlm. 46
66Ibid
67 www.mahkamahkonstitusi.go.id (diakses pada 08-03-2016 pukul 11:30 WIB )
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konstitusional yang tertulis dalam UUD 1945. Pemenuhannya hak-hak tersebut

menjadi kewajiban pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara.

Perlu dipahami hak konstitusional dan HAM merupakan sesuatu yang

berbeda. Bila dilihat dari sudut pandang HAM, HAM adalah seperangkat hak

yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang

Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati dan dijunjung

tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi

kehormatan dan martabat manusia. Namun, karena HAM itu telah tercantum

dalam UUD 1945 sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap

warga negara.68 Tetapi perlu dipahami tidak semua hak konstitusional merupakan

bagian dari HAM. Misal, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan

dalam pemerintahan adalah sebuah hak konstitusional, tetapi tidak berlaku bagi

setiap orang yang bukan warga negara. Karena itu, tidak semua hak konstitusional

adalah HAM, tetapi dapat dikatakan bahwa semua HAM juga adalah sekaligus

merupakan hak konstitusional.

UUD 1945 mengakui dan menghormati hak asasi setiap individu manusia

yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penduduk Indonesia atau bukan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak

dasar yang diakui universal. Prinsip-prinsip ini juga berlaku pula bagi setiap

individu Warga Negara Indonesia (WNI). Bahkan, di samping jaminan HAM itu,

setiap WNI juga diberikan jaminan hak konstitusional dalam UUD 1945.69 Bentuk

68Adam,2015, Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan
Beragama di Indoneisa, LKIS pelangi aksara, Yogyakarta.hlm. 20

69Adam, Ibid.hlm 21
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HAM yang termuat dalam UUD 1945 membuat HAM tersebut menjadi bentuk

hak konstitusional yang dimiliki masyarakat yang dijamin dalam UUD 1945.

Hak konstitusional kesehatan dalam UUD 1945 diatur dalam bab X tentang

Hak Asasi Manusia (HAM), dalam pasal 28H ayat 1 mengatakan “setiap orang

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan”, dalam pasal ini UUD 1945 memberikan penjelasan bahwa hak hidup

sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, hak mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat, dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan

hak-hak yang dimiliki masyarakat Indonesia sebagai suatu yang harus dipenuhi

oleh negara. Hak konstitusional jaminan sosial ayat 3 Pasal 28H UUD 1945,

menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang

bermanfaat” ayat 3 dalam Pasal 28H memberikan hak konstitusional berupa

jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia guna mengembangkan dirinya secara

utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Perumusan mengenai HAM kedalam bab

tersendiri melahirkan pasal-pasal yang menjadi penjabaran dari pandangan bangsa

Indonesia mengenai HAM, dalam perumusan amandemen UUD 1945 tahun 2000

dalam rapat amandemen tersebut Abdul Khaliq Ahmad dari F-KB memberikan

pandangan bahwa konstitusi sebagai landasan dan fundamental serta pegangan

konstitusional harus memuat secara tegas tentang HAM tersebut. Perumusan

mengenai HAM dalam amandemen UUD 1945 tahun 2000 memberikan

penjelasan yang lebih rinci mengenai pandangan HAM dalam UUD 1945. Ahmad

Sanusi Tambunan dalam F- Reformasi dalam rapat amandemen UUD 1945 tahun
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2000 memberikan pandangan bahwa kesehatan merupakan HAM yang harus

tercantum dalam batang tubuh UUD 194570

Hak-hak konstitusional dan materi muatan HAM dalam UUD 1945 yang

dipahami sebagai konstitutionalisme yang berwujud pada upaya perwujudan hak-

hak kostitusional warga negara harus dipahami secara tekstual, tafsir konsteks dan

implementasi tekstual yang melandasi pemernintah dalam menjalankan mandat

konstitusinya.71 Hak-hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi UUD1945

memberikan kesempurnaan dalam tataran tekstual, hak-hak dasar sebagai manusia

hampir seluruhnya dijamin dalam UUD 1945. Meskipun demikian, UUD 1945

juga secara implisit juga menganut ajaran margin aprsiasi HAM.72 Hal ini

ditungakan dibuktikan dengan dimuatnya pembatasan hak-hak setiap individu

masyarakat, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, dalam menjalankan hak

dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang di

tetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

memenuhi tuntutan yang keadilan sosial dengan pertimbangn moral nilai-nilai

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokeratis.

70Naskah Komprehensif,2010, Perubahan UUD 1945-Buku VIII, seketariat
Mahkamah Konstitusi.hlm.323

71Oki, 2012, Terasing di Negeri Sendiri(Keritik Atas Pengabaian Hak-Hak
Konstitusional Masyarakat Hutan Register. 45 Mesuji, Lampung),IndepthPublisihing,
Bandar Lampung.hlm.20

72 Ajaran margin aspresiasi menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara ditemukan
dalam yurisprudensi hukum administrasi conaeil d’etat di Perancis,margr d’appreciation,
yang kemudian di adopsi pengadilan HAM Eropa di Strasbourg. Doktrin margin apresiasi
sesunggunya didasarkan pada suatu paham bahwa setiap masyarakat berhak atas suatu
ruang gerak untuk menyeimbangkan hak-hak individu dan kepentingan nasionalnya, serta
menyelesaikan perselisihan yang muncul sebagai akibat adanya keyakinan moral yang
berbeda. Oki, 2012, Terasing di Negeri.. ibid.hlm.22
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Pembatasan hak dan kebebasan yang di batasi melalui Undang-undang

semestinya harus tetap mengacu pada tataran konstitusi, karena akan sangat

kursial bila pembatasan ini malah menjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh

pemerintah yang menjadi implementasi tekstual dari hak-hak yang terkandung

dalam UUD 1945. Perbedaan margin apresiasi yang dikemukakan oleh Abdul

Hakim Garuda Nusantara dan UUD 1945 terletak pada hak untuk menyetarakan

hak-hak individu tersebut. Hal ini dalam UUD diatur dalam pasal 28J ayat 2

Menurut Abdul Hakim73, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan

margin aspresiasi dalam UUD 1945 harus dijalankan dalam koridor konstitusi,

yaitu:

1. Pembatasan HAM harus ditetapkan dalam Undang-undang, (artinya
instrumen pembatasn tersbut hanya boleh dilakukan kedalam produk
hukum yaitu Undang-undang);

2. Pembatasan semata-mata guna menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;

3. Pembatasan dengan mempertimbangkan moral, nilai, agama, keamanan,
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokeratis, dan

4. Tidak mengkesampingkan HAM yang bersifat nonderogable.

b. Kewajiban Konstitusional dalam Undang-Undang Dasar
1945

Menjadi Warga Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945

mempunyai arti yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan.

UUD 1945 mengakui dan menghormati hak asasi setiap individu manusia yang

berada dalam wilayah negara Republik Indonesia. Penduduk Indonesia, apakah

berstatus sebagai Warga Negara Indonesia atau bukan harus diperlakukan sebagai

manusia yang memiliki hak dasar yang diakui universal. Prinsip-prinsip hak asasi

manusia itu berlaku pula bagi setiap individu warga negara Indonesia. Bahkan, di

73 ibid
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samping jaminan hak asasi manusia itu, setiap warga negara Indonesia juga

diberikan jaminan hak konstitusional dalam UUD 1945.

Sebagai imbangan terhadap adanya jaminan hak konstitusional warga

negara tersebut di atas, UUD 1945 juga mengatur dan menentukan adanya

kewajiban konstitusional setiap warga negara. Serupa dengan hak-hak, kewajiban-

kewajiban dimaksud juga terdiri atas (i) kewajiban sebagai manusia atau

kewajiban asasi manusia, dan (ii) kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, jika

dibedakan lagi antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan hak dan kewajiban

konstitusional warga negara, maka kewajiban-kewajiban dimaksud juga dapat

dibedakan antara (i) kewajiban asasi manusia, (ii) kewajiban asasi warga negara,

dan (iii) kewajiban konstitusional warga negara. Yang dimaksud dengan

kewajiban asasi manusia dan warga negara adalah:

1. Kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang
lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
seperti yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;

2. Kewajiban setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya
untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2)
UUD 1945;

3. Kewajiban setiap orang dan setiap warga negara untuk membayar
pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 23A UUD 1945;

4. Kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya
pembelaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan
untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.
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4. Derogasi  Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia Yang
Tidak dapat Diderogasi

a. Derogasi Hak Asasi Manusia

Menurut RohanK.M.Smith74 derogasi adalah “pengecualian”, yaitu suatu

mekanisme dimana suatu negara menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum

dikarnakan adanya situasi darurat yang dialami negaranya. Jika suatu negara

memasukan derogasi dalam hukumnya, hal ini akan membuat negara menghindari

tanggung jawabnya secara hukum atas pelanggaran HAM tertentu.

Penegakan suatu konsep HAM terletak pada sejauh mana suatu negara

tersebut mengatur atau mewujudkan suatu bentuk dari HAM itu sendiri. Menurut

Jimly75 dalam penegakan hukum dan HAM dalam arti luas merupakan segala

bentuk aktivitas kehidupan bernegara dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat

kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam aspek

kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh

djalankan sebagaimana mestinya.  hak-hak konstitusional yang menjadi bagaian

dari HAM tersebut menjadi bentuk aktivitas kehidupan bernegara.

Pengecualian tentang penegakan HAM  diatur dalam  Konvenan

Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 4 ayat 1 menyebutkan

“Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan

terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, negara pihak

konvenan ini dapat mengambil tindakan untuk mengurangi kewajiban meraka

menurut konvenen ini, sejauh yang diperlukan untuk tuntutan situasi dengan

74RohanK.M.Smith,at.al,2008, Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII,
Yogyakarta.hlm

75Jimly, 2005, Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan hukum
nasional, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.hlm.25
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ketentuan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban lain

negara pihak menurut hukum Internasional dan menyangkut diskriminasi ras,

warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan setatus sosial.”

Pengecualian penegakan HAM merupakan implikasi suatu bentuk keadaan

tertentu yang disebut keadaan “darurat” yang mengancam kehidupan bangsa dan

negara. Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang

diratifikasi Indonesia membuat  suatu kewajiban bagi negara Indonesia untuk

mengimplementasikan ratifikasi tersebut kedalam hukum nasionalnya atau

kehidupan negaranya.

b. Hak Asasi Manusia  yang Tidak Dapat Diderogasi
(nonderogable)

Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mengatur hak-hak

yang tidak bisa diderogasi oleh negara meskipun keadaan darurat sekalipun. Hak-

hak itu meliputi hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, larangan perbudakan,

hukum yang berlaku surut,  kebebasan pikiran hati nurani dan agama menjadi hak

yang secara mutlak diakui sebagai hak yang tidak dapat diderogasi meskipun

suatu bangsa atau negara dalam keadaan darurat berdasarkan konvenen ini,

Hak untuk hidup merupakan wujud utama dari supermasi HAM, sebagai

hak kodrati hak hidup melekat pada seluruh manusia didunia. UUD 1945 Pasal

28H mengatur hak untuk hidup sebagai hak yang diakui dan dijamin oleh

konstitusi Indonesia. Hak Asasi manusia dalam UUD 1945 diatur secara khusu

dalam bab X mengenai Hak Asasi Manusia. Hak untuk hidup ini dalam kehidupan

bernegara bukan sebuah bentuk pengakuan semata, diaturnya HAM dalam bab

tersendiri dalam UUD 1945 memiliki komponen-komponen penunjang dalam
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penegakan HAM secara luas. Pasal 28H ayat 1 dan 3 tentang pelayanan kesehatan

dan jaminan sosial menjadi bentuk dari penegakan HAM secara luas yang

diimplementasikan dalam Jaminan Kesehatan Nasional dan Sistem Jaminan Sosial

Nasional dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Sosial.

Indonesia sebagai negara yang mengakui dirinya negara hukum, maka

hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Sebagai

sebuah sistem elemen-elemen tersebut mencakup; kegiatan pembuatan hukum

(law making), kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (law

administrating), dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (law

adjudicating).76

Mengacu  pada pemikiran Abdul Hakim mengnai prinsip-prinsip yang harus

dilihat pemerintah dalam pembatasan hak konstitusional harus dilaksanakan

dalam koridor konstitusi itu sendiri. Baik hak yang tidak dapat diderogasi ataupun

hak yang dapat diderogasi, adalah esensi filosofi dimuatnya hak-hak

konstitusional dalam konstitusi. Tujuan apa yang ingin dicapai Bangsa Indonesia

dengan dicantumkannya hak-hak konstitusional warga negara, dan bagaimana

mewujudkannya. Konteks HAM, negara menjadi subyek hukum utama karena

negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi,

menegakan, dan menegakan HAM tersebut.77

.

76 Jimly, ibid.hlm.23
77Rohan K.M.Smith,at.al,2008, Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII,

Yogyakarta.hlm.57
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5. Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam

konsidrannya memberikan penjelasan bahwa kesehatan merupakan HAM dan

merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Deklarasi  Universal  Hak asasi

Manusia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Tahun 1948 memberikan

penjelasan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga

negara berhak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  termasuk masyarakat  miskin.

pengertian, pemahaman, dan ketentuan-ketentuan di atas, maka sesungguhnya tiap

gangguan, intervensi atau ketidakadilan, ketidak acuhan, apapun bentuknya yang

mengakibatkan ketidak sehatan tubuh manusia, kejiwaannya, lingkungan alam

dan lingkungan sosialnya, pengaturan dan hukumnya, serta ketidak adilan dalam

manajemen sosial yang mereka terima, adalah merupakan pelanggaran hak

mereka, hak-hak manusia.

Pasal 1 (satu) Undang-Undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009

memberikan definisi tentang kesehatan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat,

baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang

untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis” definis ini memberikan dua

indikator dalam pencapain kesehatan yaitu hidup produktif secara sosial dan

produktif secara ekonomis. Artinya hidup produktif secara sosial dan produktif

ekonomi, harus dirasakan warga negara tanpa terganggunya keadaan sehat, baik

fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang menghambat indikator produktif dan

secara sosial dan ekonomi tersebut.

Penjelasan konsideran Undang-Undang Kesehatan, memberikan

mengatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-
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cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa

Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk

mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang

berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang

menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan

yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan

berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan

yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia,

peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada

mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur

berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat

dengan mengikut sertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan

berkesinambungan.

.
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D. Kesejahteraan Sosial Sebagai Tujuan Negara Indonesia

1. Fenomena Negara kesejahteraan

Pada abad ke-18 dan abad ke-19, keberadaan fungsi negara dan kekuasaan

pemerintahan mengalami pergeseran yang luar biasa munculnya kesadaran umum

masyarakat, terutama di Eropa tentang makna demokerasi dan hak-hak rakyat

yang dipicu gerakan-gerakan rasionalisme dan sekularisme, dan revolusi industri

masyarakat Eropa. Mendorong masyarakat untuk membatasi kekuasaan

pemerintah dan raja-raja pada masa itu. Peran negara yang dikenal dengan doktrin

nachwachtersstaat (negara penjaga malam) dianggap tidak mampu mewakili

keinginan rakyat dan dianggap sebagai bentuk penindasan kepada rakyat semata.78

Pergeseran fungsi negara akibat gerakan-gerakan masyarakat Eropa tersebut

melahirkan sebuah gagasan tentang negara kesejahteraan. Negara didorong untuk

semakin meningkatakan perannya dalam mengatasi berbagai masalah yang di

hadapi oleh masyarakat, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan

ekonomi.79

Perkembangan mengenai konsep negara kesejateraan dalam sistem

pemerintahan pada abad ke-19 menjadi langkah awal dalam merestorasi fungsi

negara. Hal ini dianut oleh negara-negara yang memang telah mengalami

kemajuan pesat di bidang ekonomi.80 Konsep kesejahteraan negara tidak hanya

mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan

(welfare) atau pelayanan sosial (social services). Melainkan juga sebuah konsep

78 Jimly,2011, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokerasi. Sinar Gerafika,
Jakarta.hlm.39

79Yuswanto,2014, Hukum Keuangan Negara, Lampung,Justice Publisher,
Lampung.hlm.18

80Jimly, Op.Cit. hlm. 41
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normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus

memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.

Menurut Spicker81 definisi negara kesejahteraan adalah sebuah sistem

kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah)

untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya

kebutuhan dasar warganya. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan

pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduknya, sebaik dan sedapat

mungkin. Negara kesejahteraan berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber

dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan

meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Artinya,

bahwa negara kesejahteraan adalah adanya suatu negara, bahwa pemerintahan

negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup

minimum bagi setiap warga negaranya. Menurut Muryanto Amin,82 pemaknaan

konsep negara kesejahteraan dibagi kedalam empat bentuk, antara lain:

a. konsep negara kesejahteraan dimaknai sebagai kekuatan negara yang
ditujukan kepada kesejahteraan nasional;

b. konsep negara kesejahteraan dimaknai sebagai penyamaran negara
kolektivisme dengan mengarahkan pembelanjaan;

c. negara kesejahteraan hanya awal dari fase absolutisme politik;
d. konsep negara kesejahteraan dimaknai sebagai cara memperhatikan

keutamaan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin.

Pemaknaan konsep negara kesejahteraan pada akhirnya adalah terletak pada

bagaimana negara mampu memposisikan dirinya sebagai organ atau badan yang

mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya tanpa melihat strata

81Agus suryono,2014,Kebijakan Publik untuk Kesejateraan Rakyat,Jurnal Ilmiah
ilmu Administerasi Universitas Brawijaya, Volume VI, Nomor 02,September
2014.hlm,99

82 Muryanto Amin, 2011, Konsep Negara Kesejahteraan dari Waktu kewaktu,
Jurnal IlmiahPOLITEIA, VolumeIII, Nomor 02, Juli 2011.hlm.56
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sosial di dalam masyarakat sehingga instrumen-instrumen dalam negara

kesejahteraan mampu mewujudakan kesejahteraan sosial yang diidamkan

masyarakat negara itu sendiri.

2. Negara kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar 1945

Menurut Anthony Giddens83, konsep fungsi negara kesejahteraan,

menjadikan negara mempunyai sifat intervensionis, artinya bahwa negara selalu

akan ambil bagian dalam setiap gerak dan langkah masyarakat dengan alasan

untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karenanya tugas negara menjadi

sangatlah luas dan menjangkau setiap aspek kehidupan masyarakat dalam segala

bidang mulai dari sosial budaya, politik, agama, teknologi, pertahanan keamanan,

bahkan kalau perlu masuk kedalam kehidupan privat warga negara nya (misal

mengatur perkawinan, agama dan lain sebagainya).

Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang maka

tetap diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan negara hukum modern,

adapun unsur-unsur terpenting dalam negara hukum kesejahteraan, antara lain :

1. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan/pembagian kekuasaan;
3. Legalitas pemerintahan;
4. Peradilan administrasi yang bebas dan tidak memihak; dan
5. Terwujudnya kesejahteraan umum warga negara.84

Berdasar pada penjabaran negara hukum materiil atau negara kesejahteraan

diatas, sesuai dengan tujuan negara, maka pemerintahan Indonesia diarahkan

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui penyelenggaraan kepentingan

83 Anthony Giddens, 1998,Jalan Ketiga Pembangunan Demokrasi Sosial, Gramedia,
Jakarta, hlm.100

84 B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju
Konsolidasi Sistem Demokrasi”, Universitas Atma Jaya, Jakarta.hlm.17
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umum (social service atau public service), dalam rangka mewujudkan tujuan

negara tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai macam fungsi dan

tugas, yang pada umumnya terdiri dari tugas mengatur dan tugas mengurus, yang

muaranya adalah perwujudan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV

yang didalamnya memuat Pasal 33 tentang Sistem Perekonomian dan Pasal 34

tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak

terlantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial Indonesia di

Indonesia sebenarnya merupakan flatform sistem perekonomian dan sistem

sosial.85 Sehingga Kebijakan yang berbasis Perekonomian dan sosial harus

mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Sehingga basis pemerintahan Indonesia

dalam menjalankan kesejahteraan sosial adalah pada sistem perekonomian yang

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan kebijakan pemerintah yang

mampu melindungi kelompok-kelompok dalam masyarakat yang tidak mampu

dalam menghidupi kebutuhan dasarnya sebagai manusia.

3. Jaminan Sosial dalam Undang-Undang Dasar 1945

a. Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang

diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi

kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam DUHAM 1948 dan

Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952. Jaminan sosial merupakan sebuah upaya

untuk menciptakan sebuah kesejahteraan sosial antara lain dengan memberikan

perlindungan sosial. Perlindungan sosial sendiri meliputi upaya untuk mengatasi

85 Edi Suharto, Op.Cit. hlm. 2
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dan memberantas kemiskinan, pemberian bantuan dan perlindungan kepada

kelompok lanjut usia, mereka yang mengalami kecacatan, kelompok

pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain.

Adapun tujuan perlindungan sosial adalah meliputi 3 hal. Antara lain untuk

mencegah dan mengurangi risiko yang dialami anggota mayarakat sehingga

terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan. Juga meningkatkan

kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi kemiskinan,

kesengsaraan dan ketidak amanan sosial ekonomi. Hal yang lain adalah juga

untuk menciptakan kemungkinan bagi kelompok-kelompok miskin untuk

memiliki standar hidup yang bermartabat, sehingga kemiskinan tidak diwariskan

dari satu generasi ke generasi lainnya.86

b. Instrumen Jaminan Sosial dalam Undang-Undang No. 40 Tahun
2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan
penyelenggara Jaminan Sosial

1. Instrumen Jaminan Sosial dalam Undang-Undang No. 40 Tahun
2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN ditetapkan dengan

pertimbangan utama untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh bagi

seluruh rakyat Indonesia. Melalui sistem jaminan sosial Nasional setiap orang

memungkinkan untuk mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang

bermartabat. Hal ini sesuai amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat (3) yang

mengatakan “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

86Edi Suharto,2009, Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas
Model Jaminan Sosial Universal Bidang kesehatan, Penerbit Alfaabeta, Bandung, hlm.42
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Pengembangan jaminan sosial juga selaras dengan tujuan pembentukan

negara Indonesia yang menganut paham negara kesejahteraan (welfare state).

Alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan

bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah “untuk melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum”. Agar hak setiap orang atas jaminan sosial sebagaimana

amanat Konstitusi dapat terwujud, maka dalam Undang-Undang No.40 Tahun

2004 tantang SJSN dinyatakan bahwa program jaminan sosial bersifat wajib yang

memungkinkan mencakup seluruh penduduk yang pencapaiannya dilakukan

secara bertahap, dan seluruh rakyat Indonesia wajib menjadi peserta tanpa

terkecuali. Program jaminan sosial yang diperioritaskan untuk mencakup seluruh

penduduk terlebih dahulu adalah program jaminan kesehatan.87

Prinsip program jaminan kesehatan di Indonesia yang dirumuskan oleh

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN adalah Jaminan kesehatan

yang di selenggarakan secara Nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan

prinsip ekuitas88 sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang

SJSN. Penjelasan pasal 19 menyatakan bahwa yang dimaksud prinsip asuransi

sosial adalah:

1. Kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan yang
sakit, yang tua dan yang muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah;

87Hadi Setia Tunggal,2015 Memahami Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia,, Harvarindo, Jakarta. hlm. 19

88Prinsip ekuitas adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan
kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besaran iuran yang diambil dari satu sumber,
tanpa harus memperhatikan besaran iuran atau besaran upah masing-masing pengiur dan
tanpa memperhatikan tempat tinggal pengiur. Pertimbangan penjaminan hanyalah kondisi
medis penduduk. Dengan demikian, akan terjadi keadilan sosial, dan memungkinkan
tenaga kesehatan melayani penduduk tanpa diskriminasi sosial setatus sosial ekonomi.
Ibid,hlm. 27
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2. Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif;
3. Iuran berdasarkan presentase upah/penghasilan;
4. Bersifat nirlaba.

2. Instrumen Jaminan Sosial dalam Undang-Undang No. 24 Tahun
2011 Tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan. BPJS Kesehatan dibentuk

dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN dan Undang-Undang

No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Kedua Undang-Undang ini mengatur teransisi

perubahan dan pembubaran P.T Askes Persero dan mentransformasikan P.T

Askes Persero menjadi BPJS Kesehatan. Pembubaran P.T Askes Persero

dilaksanakan tanpa proses likuidasi dan dilaksanakan dengan pengalihan aset dan

liabilitas, hak, dan kewajiban hukum P.T Askes Persero menjadi aset dan

liabilitas, hak, dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan seluruh pegawai P.T Askes

Persero menjadi pegawai BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan berbadan hukum publik yang bertanggungjawab langsung

kepada Presiden. BPJS Kesehatan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota

negara Republik Indonesia. BPJS Kesehatan memiliki kantor perwakilan di

Provinsi dan kantor cabang di Kabupaten/Kota. Pelaksanaan fungsi sebagai

penyelenggara program jaminan kesehatan sosial bagi seluruh penduduk

Indonesia, BPJS Kesehatan89bertugas:

1. Menerima pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
2. Mengumpulkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional dari Peserta, Pemberi

Kerja, danPemerintah;
3. Mengelola dana Jaminan Kesehatan Nasional;

89Asih Eka Putri,2014 Pemahaman Jamian Kesehatan Nasional (JKN), CV
Komunitas Pajaten Mediatama Jakarta, hlm.36
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4. Membiayai pelayanan kesehatan dan membayarkan manfaat Jaminan
Kesehatan Nasional;

5. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta Jaminan Kesehatan
Nasional;

6. Memberi informasi mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional

Pelaksanakan tugas-tugas tersebut, BPJS Kesehatan diberi kewenangan

untuk:

1. Menagih pembayaran iuran;
2. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan

jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas,solvabilitas,
kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;

3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan
Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya;

4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar
pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang
ditetapkan oleh Pemerintah.

3. Instrumen jaminan Sosial dalam Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 111 Tahun 2013 tentang sistem Jaminan kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan

dalam pasal satu menyebutkan  bahwa yang dimaksud dengan “jaminan kesehatan

adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau dibayar oleh

pemerintah.”perlindungan kesehatan yang dilaksanakan oleh negara pada

umumnya dilaksanakan menggunakan prinsip kebutuhan minimum. Hal ini

didasari oleh filosofi bawa setiap individu bertanggung jawab atas jaminan

ekonominya sendiri apabila pemerintah negara memberikan bantuan maka

besarannya cukup memenuhi kebutuhan minimum atau kebutuhan dasarnya

saja.90

90Hadi Setia tunggal,Op.Cit.hlm.56
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Jaminan kesehatan sebagai bagaian dari jaminan sosial tidak bisa dilepaskan

dari unsur privat yakni adanya hubungan hukum antara peserta sebagai penerima

manfaat dari asuransi sosial dan negara sebagai penyelenggara jaminan sosial

kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari Konsep kepesertaan dan premi dalam jaminan

kesehatan, hal tersebut bukannya tidak beralasan. Jaminan kesehatan merupakan

salah satu komponen dari subsistem pendanaan kesehatan. Subsistem pendanaan

kesehatan merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Subsistem

pendanaan tersebut menggambarkan dan mengatur sumber-sumber keuangan

yang diperlukan untuk terpenuhinya kebutuhan kesehatan penduduk. Pendanaan

tersebut dapat bersumber dari, yaitu; Pendanaan langsung dari masyarakat (Out of

pocket) yang dibayarkan dari perorangan/ rumah tangga kepada fasilitas

kesehatan, pendanaan dari pemerintah dan atau pusat, pembayaran iuran asuransi

sosial, pendanaan oleh pihak ketiga (pemberi kerja), pendanaan dari berbagai

sumber baik dalam maupun luar negeri. Sistem pendanaan kesehatan dengan

demikian  tidak bisa dilepaskan dari sistem kesehatan secara keseluruhan yang

tujuan akhirnya adalah tercapainya derajat kesehatan penduduk Indonesia yang

memungkinkan penduduk Indonesia menjadi produktif dan kompetitif dengan

negara-negara tetangga lainnya.

BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara Jaminan sosial, tidak bisa

dilepaskan konsep premi atau iuran yang dibayarkan peserta. Mekanisme BPJS

Kesehatan dalam konsep premi dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS,

dibedakan berdasarkan golongan atau kelas-kelas dalam perawatan fasilitas

kesehatan. Untuk katagori umum peserta bebas memilih golongan atau kelas

fasilitas kesehatan I,II,dan III. Perbedaannya terletak pada besarnya iuran. Besaran
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untuk katagori Pegawai negeri sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI),

pembagian golongan atau kelas-kelas fasilitas kesehatan berdasarkan pangkat dan

jabatan PNS dan TNI tersebut. Penerima bantuan iuran yang didasarkan subsidi

pemerintah, berhak mendapat manfaat golongan kelas III. Secara umum besarnya

pembayaran iuran BPJS kesehatan dibedakan berdasarkan indikator  besaran iuran

sebagai berikut:

1. Besaran iuran dihitung berdasarkan persentase upah/penghasilanuntuk
peserta penerima upah atau berdasarkan suatu jumlah nominaltertentu
untuk peserta yang tidak menerima upah (lihat tabel iuran).

2. Besarnya iuran yang ditanggung oleh pekerja dan pemberi kerja ditetapkan
untuk setiap jenis program secara berkala sesuai denganperkembangan
sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup yang layak.

3. Iuran tambahan dikenakan kepada peserta yang mengikutsertakan anggota
keluarga yang lain, yaitu anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, mertua.
Iuran JKN bagi anggota keluarga yang lain dibayar oleh Peserta:
a. sebesar 1% (satu persen) dari gaji/upah Peserta Pekerja PenerimaUpah

per orang per bulan.
b. sesuai manfaat yang dipilih Peserta Pekerja Bukan Penerima Upahdan

Peserta bukan Pekerja.

Definisi gaji/upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam

bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerjayang ditetapkan

dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatanatau peraturan Perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerjadan keluarganya atas suatu pekerjaan

dan/atau jasa yang telah atau akandilakukan. Berikut tebel iuran Jaminan

Kesehatan Nasional:91

Tabel.2.Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
No Peserta Iuran Dasar Hitungan
1 Pekerja Penerima

Upah
(PNS, TNI,
Polri, PNS,
Pegawai
pemerintah Non
PNS)

Pemberi kerja 3% dan pekerja 2%, % dari
gaji/ upah perbulan khusu untuk pegawai
pemerintah non PNS dihitung berdasarkan
penghasilan tetap.

91Asih Eka Putri, Op.Cit.hlm.75
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2 Pekerja penerima
upah

Pekerja swasta
dan pekerja
penerima upah
lainnya

% dari gaji atau upah per bulan berikut
tunjangan tetap dengan batas maksimum
gaji/upah untuk penghitungan iuran adalah 2
(dua) kali penghasilan tidak kena pajak
(PTKP) dengan setatus kawain

3 Pekerja bukan
penerima upah

1. Rp 59.500

2. Rp 42.500

3. Rp 25.500

-Fasilitas Kesehatan kelas I perjiwa dan
perbulan
-Fasilitas kesehatan kelas II Perjiwa perbulan

-Fasilitas kesehatan kelas III perjiwa dan
perbulan

Sumber: Asih Eka Putri, Pemahaman Jamian Kesehatan Nasional (JKN), Jakarat, CV

Komunitas Pajaten Mediatama 2014 hlaman 78

4. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dalam Pembangunan
Kesejahteraan Sosial

Menurut Suharto 199792, pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha

yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial

dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan

mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Ciri utama

dari pembangunan kesejahteraan sosial bersifat Komperhensif dalam arti

pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan

(Beneficiaries) sebagai manusia, baik dalam arti indiviu maupun Kolektivitas

yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturalnya.93 Namun, perioritas

utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah kelompok-kelompok dalam

masyarakat yang kurang beruntuk (disadvantage groups) dalam masalah-masalah

sosial seperti, kemiskinan, penyandang cacat, anak jalanan, kesehatan.

Pembangunan kesejahteraan sosial pada hakikatnya tidak dapat terpisahkan

dari konsep pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional dalam fungsinya,

92Edi Suharto, 2010 Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian
Setrategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial, PT Rafika Aditama Bandung, hlm.5

93ibid
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sebuah negara bangsa (Nation-state) dirumuskan kedalam tiga tugas utama, yakni

pertumbuhan ekonomi (economic growth), perawatan masyarakat (community

care) dan pengembangan manusia (human development).94 Pembangunan

Nasional tersebut menjadi hal dasar negara dalam pembangunan kesejahteraan

sosial.

Latar belakang eksistensi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945. Hal ini menjadikan

setiap kegiatan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non

diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber

daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi

pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan

kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang

besar bagi negara.95

Setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti

investasi bagi pembangunan negara. Hal ini menjadikan setiap upaya

pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti

pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan

merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

94Ibid
95Winda Wijayawati Eksistensi Hukum Perawat Sebagai Tenaga Kesehatan

Selain Tenaga Kefarmasian Terhadap Hak Atas Pelayanan Kesehatan, Jurnal Dinamika
HukumVol. 13 No. 3 September 2013.hlm.512
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Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam konteks Perawatan masyarakat

(community care) merujuk pada bagaimana merawat dan melindungi warga

negara dari berbagai macam resiko yang mengancam kehidupannya. Negara

dalam konteks perawatan masyarakat dalam pembangunam kesejahteraan sosial,

memiliki kewajiban dalam mewujudkan peran dan fungsi perawatan masyarakat

tersebut. Negara, dalam mewujudkan konteks perawatan masyarakat, Pemerintah

sebagai penyelenggara dan pembuat kebijakan, membagi beberapa jenis

pelayanan, penyelenggaraan, dan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut

jenis pelayanannya terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan perorangan; dan
2. Pelayanan kesehatan masyarakat.

Sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan menurut tingkat pelayanan yang

dilakukan meliputi:

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama
2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
3. Pelayanan kesehatan tinngkat ketiga.

Berdasarkan kepemilikan dan pengelolaannya fasilitas pelayanan kesehatan

dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta sebagai

penyelenggara fasilitas kesehatan. Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan

kesehatan tersebut ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan oleh

Pemerintah dan Pemerintahan dsaerah.
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E. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan

yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan

timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dapat dilihat dari dua segi,

yaitu segi materiil dan segi formil.

1. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah

hukum, biasanya terdiri atas:96

a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum;
b. Agama
c. Kebiasaan, dan;
d. Politik hukum pemerintah

Sumber hukum materiil, yaitu tempat materi hukum itu diambil. Sumber

hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan Hukum.

Menurut Hans Kelsen,97 suatu sistem dari norma-norma hukum yang merupakan

susunan perangat, atau hierarki norma-norma hukum, yaitu norma hukum

terendah akan bergantung dan bersumber  pada norma hukum yang lebih tinggi

pada puncaknya ialah grundnorm (norma dasar). Sebaliknya, norma hukum

hukum yang berada diatas akan memberikan arahan dan acuan kepada norma

hukum di bawahnya atau yang lebih rendah.

2. Sumber Hukum Formil

sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu

peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini  berkaitan dengan bentuk atau

96Yulies Tiena M, 2011, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Gerafika,
Jakarta.hlm.13

97Wahyu Sasongko, 2011,Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Universitas Lampung,
Bandar Lampung.hlm.41
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cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku. Sumber hukum formil

antara lain:

a. Undang-Undang
b. Kebiasaan
c. Keputusan-keputusan Hakim
d. Traktat
e. Pendapat sarjana hukum

Menurut Hans Nawiasky teori norma hukum suatu negara itu berlapis-lapis,

berjenjang, dan berkelompok. Bila di hierarki norma hukum negara Indoneisa itu

disusun berdasarkan teori Hans Nawiasky dapat di uraikan sebagai berkut:

Tabel.3. Hierarki Norma menurut Hans Nawiasky
No. Norma Keterangan
1

2

3

6. Staatsfundamentalnorm

7. Staatsgrundgesetz

8. Forme l gesetz

9. Norma fundamental negara:
Pancasila dan pembukaan UUD
1945

10. Aturan-aturan dasa Negara atau
aturan-aturan pokok negara:
batang tubuh UUD 1945, TAP
MPR, Konsvensi ketatanegaraan.

11. UU formal yang dibuat oleh DPR
dan Presiden

4 Verordnung & autonome
satzung

Peraturan pelaksana dan peraturan
daerah otonom.

Sumber: Wahyu Sasongko, dalam Dasar-Dasar Ilmu Hukum halaman 27

Ranah perspektif positivisme, gagasan Hans Kelsen yang disempurnakan

Hans Nawiasky98 pada pokoknya menyatakan bahwa suatu norma hukum yang

lebih rendah, dalam pembentukannya harus mengacu kepada norma hukum yang

lebih tinggi. Adapun norma yang lebih tinggi menjadi acuan/dasar bagi

pembentukan norma yang lebih rendah. Semakin tinggi posisi suatu norma maka

sifatnya akan lebih abstrak, sementara norma yang semakin rendah bersifat

98 Mardian Wibowo, Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum
Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2,
Juni 2015.hlm.199
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semakin teknis. Adapun norma dengan nilai tertinggi atau disebut norma dasar

dalam suatu negara tidak memiliki acuan norma apapun di atasnya melainkan

merujuk pada kondisi ”dianggap telah ada” atau pre-supposed atau given.

Teori hierarki norma ini diterapkan di Indonesia sehingga UU harus

mengacu atau bersesuaian dengan UUD 1945. Hal demikian karena rakyat

Indonesia bersepakat untuk menempatkan UUD 1945 sebagai norma dasar negara

(staatsgrundnorm), bahkan ditempatkan sebagai norma fundamental negara

(staatsfundamentalnorm) mengingat Pancasila yang berfungsi sebagai norma

fundamental bagi pembentukan pasal-pasal ”batang tubuh” UUD 1945

dirumuskan/dituliskan di dalam Pembukaan UUD 1945.

Perkembangannya norma dalam segi formil lebih mengarah pada keputusan

tertulis yang bentuk atau prosesnya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau badan-

badan yang diberikan kewenagan oleh negara dalam merumuskan norma hukum

formil tersebut. Tata hukum, khususnya sebagai personifikasi negara bukan

merupakan sistem norma yang dikordinasikan satu dengan lainnya, tetapi hierarki

dari norma-norma yang memiliki level berbeda.99 Kesatuan norma ini disusun

oleh fakta bahwa pembuatan norma, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma

lain, yang lebih tinggi.

99Jimly, 2012,Teori Hans kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press (konpress),
Jakarta.hlm.100
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F. Teori Kebijakan Publik

Menurut Harold Laswell dan Abraham kaplan100, kebijakan publik adalah

“suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai

tertentu dan praktik-praktik tertentu”. Sedangkan menurut Carl I. Friedrick101

kebijakan publik adalah “serangakaian tindakan yang diusulkan seseorang,

kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan tujuan untuk

memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam mencapai

tujuan tertentu. Dapat kita pahami definisi dari kebijakan publik diatas terdapat

dua hal yang menjadi faktor penting dari kebijakan publik yaitu; pemerintah,

masyarakat, dan tujuan, yang pada akhirnya kebijakan publik menjadi wahana

dalam faktor-faktor tersebut berinteraksi.

Menurut Keban102bahwa kebijakan publik dapat dilihat sebagai konsep

filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka

kerja”. Selanjutnya dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan serangkaian prinsip
atau kondisi yang diinginkan.

2. Sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian
kesimpulan atau rekomendasi.

3. Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana
melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang
diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai
produknya, dan

4. Sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar
menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode
implementasinya.

100Riant Nugroho2011,Public policy, PT Elex media Komputindo, Jakarta,hlm.93
101Ibid
102Asna Aneta, 2010, Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan

Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo, Gorontalo, Jurnal Administerasi
Publik, Volme I Nomor 1 Tahun 2010.hlm.55
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Konsepsi ideal negara hukum yang dikemukakan Aristoteles dekat dengan

“keadilan”. Bahkan pada tingkat yang paling dasar dapat diakatakan bahwa tujuan

negara tercapai apabila telah tercapai keadilan. Kebijakan publik sebagai sebuah

hukum berfungsi untuk memastikan setiap warga negara memperoleh apa yang

menjadi haknya.103

Hukum dalam bentuk yang luas adalah kebijakan publik, jadi bentuk hukum

seprerti UUD 1945, undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan pemerintah,

peraturan menteri, dan peraturan daerah. Merupakan bentuk dari kebijakan

publik.104Sifatnya didasarkan pada hierarki hukum yang tertinggi sampai yang

terendah. Secara umum proses kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut:105

Gambar.2.Proses Kebijakan

Sumber: Riant Nugroho, Publuc Policy halaman 157

103Ibid.hlm.151
104ibid
105Ibid.hlm.157

Isu kebijakan
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a. Isu Kebijakan

Isu kebijakan, disebut “isu” apabila bersifat startegis, yakni bersifat

mendasar, yang menyangkut banyak orang atau bahkan menyangkut keselamatan

bersama, bisanya berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan satu individu, dan

memeang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk

diselesaikan. Isu kebijakan terdiri atas dua jenis yaitu permasalahan dan tujuan.

Artinya, kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan atau dapat

berorientasi pada tujuan.

b. Perumusan kebijakan

Bersandar dari isu kebijakan ini yang kemudian menggerakan pemerintah

untuk merumuskan kebijakan publik yang bersandar pada dua orientasi tersebut.

Rumusan ini yang kemudian akan menjadi hukum bagi negara dan warga

negaranya termasuk pemimpin negara.

c. Implementasi kebijakan

Setelah dirumuskan, kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh

pemerintah atau masyarakat ataupun pemerintah bersama-sama dengan

masyarakat. Implementasi kebijakan bermuara pada output yang dapat berupa

kebijakan itu sendiri ataupun menfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau

negara yang menjadi objek kebijakan. Implementasi kebijakan publik merupakan

salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah

sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima

oleh publik.  Dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan

formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan

implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa
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yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnyapun dipastikan

bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa

antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa

implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan

menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan

itu sendiri.106

d. Evaluasi Kebijakan

Namun, dalam proses perumusan, pelakasanaan, dan pasca-pasca

pelaksanaan, diperukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai

apakah kebijakan tersebut sudah dirumusakan dengan baik dan benar dan

diimplementasikan dengan baik dan benar pula. Sehingga permasalahan ataupun

tujuan dari isu kebiajakan bisa terselesaikan atau tercapai.

Seperti diketahui, dalam masyarakat ada tiga jenis tugas pokok yang

diperlukan agar masyarakat hidup, tumbuh, dan berkembang, yaitu tugas

pelayanan, tugas pembangunan, dan tugas pemberdayaan.107 Ketiga tugas ini

dilaksanakan oleh organisasi-organisasi yang memeang dilahirkan untuk tugas-

tugas tersebut. Kita melihat bahwa tugas pokok pemerintah adalah memberikan

pelayanan, dalam arti pelayanan umum atau playanan publik.  Kontek analisis

kebijakan melihatan, penilaian akan sejauh mana pemerintah telah

menyelenggarakan pelayanana hanya bisa dilakukan jika terdapat alat ukur yang

sesuai dengan tugas yang diberikan atau misi yang diemban. Alat ukur ini

selanjutnya disebit standar pelayanan minimum.108

106Asna Aneta,Op.Cit.hlm.55
107Riant Nugroho, Op.Cit.hlm.160
108Ibid



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Secara

normatif dikarenakan penelitian ini didasarkan atas kajian terhadap literatur dan

taraf hierarki peraturan perundang-undangan109 baik yang secara vertikal maupun

horizontal. Secara vertikal taraf hierarki hukum dimulai dari UUD 1945 yang

merupakan sumber hukum (rechtsgulle) bagi aturan yang berada dibawahnya.110

hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Kesejahteraan
Sosial

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;

Secara horizontal taraf hierarki peraturan perundang-undangan111 berupa

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

109Bambang Sunggono,2011, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Gerafindo
Persada. Jakarta.hlm.41

110 Muladi, 2009, Hak Asasi Manusia (Hakekat, konsep, dan implikasinya dalam
Perspektif Hukum dan Masyarakat. PT Rafika Aditama. Bandung.hlm.12

111Bambang.Sunggono, Op.Cit.
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B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam

penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang

dilakukan melalui pengkajian dan penafsiran terhadap literatur hukum dan

peraturan perundang-undangan, penafsiran terhadap peraturan perundang-

undangan yang yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas ditafsirkan

dengan menggunakan metode teleologis112, yaitu mencari tujuan atau maksud dari

suatu peraturan perundang-undangan.

a. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

dan bahan hukum tersier113 sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945;

b. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional;

d. Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia;
f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2013 tentang

perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
Tentang Jaminan Kesehatan;

112Amiruddin & H. Zainal Askin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. hlm.166

113Bambang.Sunggono, Ibid.hlm. 114



66

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain, doktrin atau pendapat

ahli hukum ketatanegaraan, dan buku-buku, termasuk jurnal ilmiah

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.114 Bahan hukum

tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus

Hukum.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research)

dengan cara membaca, mempelajari, menafsirkan dan menganalisis peraturan

perundang-undangan, studi dokumen baik dokumen hukum yang dipublikasikan

melalui media cetak maupun media elektronik serta studi catatan hukum berupa

buku-buku literatur hukum atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan

permasalahan yang dibahas.115

D. Metode Pengelolaan Data

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data
hukum positif tertulis. Berupa data yang bersumber baik dari media
cetak atau elektronik dan Peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan permasalahan;116

114 AbdulKadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT.
Citra Karya Bakti. Hlm. 82

115Amiruddin & H. Zainal Askin, Op.Cit.hlm.67
116Ibid. Hlm. 167
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2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;117

3. Merumuskan kaidah-kaidah hukum.118

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif dan diteliti dengan

menggunakan penelitian sistematik hukum119 dan taraf hierarki peraturan

perundang-undangan yang telah diinventarisasikan sesuai dengan permasalahan.

Tujuan dari analisi menggunakan sistematik hukum adalah untuk mengadakan

identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum yaitu:

masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum

hubungan hukum, dan obyek hukum. Taraf hierarki peraturan perundang-

undangan dilakukan dengan dua bentuk sinkronisasi vertikal dan horizontal120.

Sehingga terlihat  suatu peraturan perundang-undangan sinkron atau serasi  antara

satu dengan yang lainnya.

117Ibid.
118Ibid.
119Bambang.Sunggono, Op.Cit hlm. 113
120Ibid. Hlm. 114



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemenuhan hak konstitusional jaminan kesehatan yang diamanatkan UUD

1945 Pasal 28H ayat 1 dan 3, yang diimplementasikan melalui kebijakan Jaminan

Kesehatan Nasional dan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara jaminan

Sosial belum terpenuhi secara optimal. Hal ini berdasarkan temuan peneliti

sebagai berikut:

1. Sistem kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang menggunakan

sistem pembayaran premi, menjadi legalitas bagi masyrakat untuk

mendapatkan hak konstitusional kesehatannya.

2. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Nasional mengatur regulasi sanksi administerasi bagi peserta

menunggak pembayaran tidak memberikan kepastian hukum bagi

masyarakat. Pasal 17 ayat 4 menyebutkan “ dalam hal keterlambatan

pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) lebih dari 6 (enam) bulan, penjaminan dapat diberhentikan

sementara”. Pasal ini bertentangn dengan Pasal 28H ayat 1 dan 3 dimana

jaminan kesehatan menjadi hak konstitusional setiap warga negara

Indonesia.
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B. Saran

Kebijakan jaminan kesehatan BPJS, merupakan kebijakan yang

memberikan kesejahteraan sosial masyarakat sebagai tujuan dari kebijakan

tersebut. Optimalisasi kebijakan tersebut adalah tercapainya kesejateraan

kesehatan masyarakat dengan jaminan kesehatannya, oleh karena itu perlu adanya

evaluasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang jaminan

kesehatan. Sanksi administeratif penghentian pelayanan kesehatan bagai peserta

yang tidak membayar premi sesuai kewajibannya untuk katagori bukan pekerja

dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan pasal 17 ayat (6) menyebutkan

“Dalam hal keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) lebih dari 3 (tiga) bulan, penjaminan dapat diberhentikan

sementara.” Redaksional dalam pasal ini akan memberikan dampak ketidak

pastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. Ketentuan dalam Pasal

tersebut perlu diubah atau dihapus karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal

28H ayat 1 dan 3.
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