BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1. Definisi Operasional
Untuk memberi penjelaskan yang di bahas dalam penulisan ini, di
perlukan pemaparan sebagai berikut:
2.1.1.1. KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kebijakan pemerintah umumnya di buat atas keputusan atau tindakan yang
lahir karena kepentingan umum serta mempunyai arti luar. Menurut Werf
kebijakan iyalah upayah menggapai sesuatu kepada target tertentu kebijakan
pemerintah memilikin makna adalah suatu langkah yang dari pemerintah demi
memperoleh tujuan yang di inginkan. Berdasarkan peraturan yang mengatur
tentang kebijakan, serta memiliki beberapa katagori pengartian sebagai berikut
ini:2
1. Manajerial yaitu keputusan yang bersifat mengikat pelaksana dan penegak
hukum dalam penerapanya.
2. Publik yaitu keputusan yang mengatur masyarakat agar mencapai tujuan
dari penerapanya.
Artian dari kebijakan pemerintah terbagi menjadi beberapa katagori yaitu
PP, KEPMEN, SK, PERDA, serta dalam penyusunan kebijakan berpatokan
kepada beberapa hal yang ada sebagai berikut:
2

Menurut Werf , kebijakan-pemerintah, PT.Cipta Sarana Karya. Bandung , 1997. Hlm. 55
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1. Kebijakan yang lebih tinggi harus menjadi acuan.
2. Konsisten serta tidak melanggar aturan lainya yang ada.
3. Bertujuan untuk masa depan yang lebih baik.
4. Berpatokan dasar untuk kepentingan umum
5. Memiliki tujuan yang jelas serta bermanfaat
6. Berupa peratuan yang tertulis.
Selain itu kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah terbagi beberapa kata gori
sebagai berikut di bawah ini :
1. Kebijakan Nasional
Merupakan kebijkan negara bertujuan untuk kepentingan lembaga
pemerintah maupun kepentingan umum agar tujuan suatu negara berdasarkan
sisitem yang baik dan benar bisaja terwujut sesuai yang telag di amanatkan dalam
aturan perundang-undangan yang mengatur serta mengacu pada dasar-dasar yang
ada dalam undang-undang dasar 1945 tentang fungsi dan kebijkan lembaga
negara, adapun contoh aturan kebijakan nasional berupa, aturan perundangundangan, keputusan lembaga perwakilan rakyat, serta keputusan presiden yang
telah di setujui oleh lembaga dewan perwakilan rakyat repoblik indonesia.
2. Kebijakan Umum
Keputusan presiden yang telah di setujui oleh lembaga dewan perwakilan
rakyat repoblik indonesia untuk kepentingan lembaga pemerintah maupun
kepentingan umum yang bersifat nasional bagi kepentingan publik baik itu
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bertujuan untuk percepatan pelayanan maupun pembangunan umum, keputusan
presiden merupakan kewenangan presiden dalam mengambil langkah dalam
mencari solusi bagi penyelesaian suatu masalah yang di anggap perlu, serta sering
kita kenal dengan bentuk aturan kebijakan berupa, peraturan pemerintah pusat,
serta keputusan presiden. Berdasarkan pemaparan di atas makan dapat kita
simpulkan bahwa kebijkan nasional maupun kebijakan umum merupakan suatu
aturan yang lahir agar dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada sehingga
dapat menghambat pembangunan serta pelayanan umum, dan dalam pelaksanaan
kebijakan tersebut harus di lakukan berdasarkan kesepakat dari lembaga
perwakilan rakyat indonesia yang telah di sepakati dan berbentuk undang-undang
agar pelaksanaanya mengacu terhadap norma yang ada dalam undang-undang
dasar 1945.
3. Setrategi kebijakan
Menurut Leo agustino (2008:126) strategi kebijakan yang ada serta telah
berbentuk peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanaanya di lakukan
oleh lembaga pemerintah berdasarkan tingakatanya yaitu gubernur, walikota, dan
bupati, dalam pelakasanaan strategi kebijkan bertujuan serta bermanfaat bagi
kepentingan umum baik dalam percepatan pembangunan maupun pelayanan
publik. Artian dari setrategi adalah suatu tatanan cara dalam mencari solusi dan
pelaksanaanya secara terkordinasi dengan baik dan benar serta tepat sasaran demi
kebutuhan dalam suatu lembaga maupun masyarakat yang bersifat langkahlangkah penerapat aturan apabila kita kaitan setrategi dalam bentuk kebijkan
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pemerintah. Sedangkan kebijakan sosial iyalah merupakan kebijkan umum yang
merupakan keputusan atau aturaan pemerintah berupa undang-undang yang di
buat agar dapat mencari solusi dan jalan ketuar terhadap permasalahan yang dapat
menghambat semua sektor baik itu dalam sektor pembangunan maupun pelayanan
publik sehingga kebutuhan serta kemudahan yang di butuhkan bisa di nikmati
secarah mudah oleh lembaga maupum masyarakat umum. Kebijakan merupakan
suatu keputasan yang lahir dari pemerintah berupa peraturan undang-undang
dengan tujuan agar dapat menjadi suatu sistem yang dapat memberi solusi dari
permasalahan yang ada di lembaga pemerintah maupun yang bersifat umum.
Dengan kata lain kebijkan yang lahir dari pemerintah bertujuan bagi kepentingan
umum merupakan suatu aturan yang mengatur terhadap permasalahan sosial yang
ada agar dapat memberi solusi dan jalan keluar yang baik secara tepat serta
singakat serta sebagai acuan dalam pelaksanaanya demi mencapai tujuan dari
suatu negara terhadap kepentingan umum berdasarkan undang-undang dasar
1945, serta kebijakan yang mengatur dalam kehidupan sosial dapat di artikan
dalam beberapa definisi yang ada yaitu sebagai berikut ini:
1. Kebijakan sosial sebagai rencana perbaikan atau kemudahan dalam suatu
sistem yang rumi agar menjadi solusi terbaik dan cepat bagi kebutuhan sosial
di masyarakat umum.
2. Kebijkan sosial sering di artikan sebagai upayah mencari solusi dan hasil dari
rencana kebijkan yang terencana dengan baik dan benar sehingga manfaatnya
bisa memudahkan bagi kebutuhan umum.
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3. Kebijkan sosial merupakan suatu upayah untuk mencegah bagi hal-hal yang
dapat menghambat semua sektor bagi kepentingan umum serta kebijkan sosial
sebagai produk peraturan yang berfungsi sebagi implementasi sosial.
Kebijakan sosial di ciptakan agar menjadi prodak peraturan yang dapat
menjadi prodak untuk penyelesaian permasalahan yang ada didalam kebutuhan
umum serta agar dapat mempermudah segala kebutuhan sosial dimasyarakat dapat
terpenuhi dengan baik dan terarah sesuai tujuan dari suatu negara maju, adapun
tujuan dari kebijkan sosial tersebut antara lain yaitu:
1. Untuk memajukan dalam pembangunan dalam semua sektor yang ada.
2. Untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang ada.

3. Untuk

memajukan

kepentingan

umum

dalam

bidang

kebutuhan

masyarakat.
4. Sebagai produk dalam memajukan kepentingan ekonomi suatu negara.
5. Sebagai upayah untuk membangun dan menjaga hubungan internasional
antar negara.
Apabilah suatu produk kebijakan yang di lahirkan tidak tepat sasaran
dalam penerapanya di karenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan
kebijakan tersebut sebagai produk aturan yang gagal yaitu sebagai berikut:
1. Dalam perencanaan kebijakan tersebut kurang tepat dengan kebutuhan
sosial yang ada serta dalam perencanaanya tidak memperhatikan segala
aspek dan informasih yang jelas dan akurat sehingga kebijakan yang lahir
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tidak dapat menjadi penyelesai atau jalan keluar bagi suatu permasalahan
yang ada.
2. Kebijkan yang lahir tidak sesuai dengan apa yang telah di rencanakan
terhadap permasalahan yang ada sehingga tujuan awal dari kebijkan
tersebut tidak bermanfaat dan hanya menjadi suatu produk peraturan yang
bertentangan terhadap kebutuhan permasalahan yang ada.
3. Tujuan lahirnya kebijakan tidak bisa di terapkan karena tidak sesuai
dengan kebutuhan masalah yang ada.
4. Kebijkan yang lahir dari suatu upayah yang tidak memperhatikan aspek
terhadap kebutuhan masalah serta kurangnya informasi terhadap masalah
yang terjadi merupakan hal yang sering terjadi sehingga penerapan dan
tujuan awalnya tidak bisa di ganti oleh kibajakan yang baru sehingga
menambah konflik yang berkepanjangan serta sulit untuk di selesaikan.
5. Kebijkan yang lahir hanya dirumuskan dengan tujuan kelompok tertentu
tanpa melibatkan hal-hal atau pihak-pihak yang dianggap penting untuk
memberi masukan serta pertimbangan agar terciptanya produk peraturan
yang bermanfaat bagi kepentingan umum..
Sedangkan pembangunan dalam bidang sosial suatu upayah pembangunan
agar kebutuhan sosial bisa terpenuhi baik itu di dalam aspek ekonomi, agama, dan
adat, selain itu dalam penerapan kebijkan dalam bidang pembangunan sosial
merupakan suatu rencana yang mempunyai rumusan yang sangat baik serta
melibatkan semua kalangan yang ada agar tujuan dari kebijkan dalam
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pembangunan bisa tercapai dan penerapanya bisa menjadi suatu solusi yang dapat
di nikmati bagi kepentingan umum.
2.1.1.2. KEHIDUPAN SOSIAL
Kehidupan sosial merupakan hubungan yang terjalin serta terjaga antara
individu maupun kelompok yang terjadi di dalam kehidupan sosial sehari-hari,
sedangkan menurut koentjaraningrat (2002:146) menjelaskan bahwa kehidupan
sosial masyarakat pada dasarnya iyalah hidupnya manusia yang beraktifitas
secara bergaul atau berhubungan sosial antara satu individu dengan lainya serta
memiliki wilayah tempat tinggal serta saling mempengaruhi dalam menjalankan
norma-norma kehidupan yang ada. Suatu kehidupan diartikan sebagai kehidupan
sosial adanya interaksi antara individu satu serta lainnya, serta adanya interaksi
yang saling membutuhkan antar sesama, adapun interaksi sosial yang terjadi di
kehidupan sosial antara lain yaitu sebagai berikut:
1. Aktifitas Sosial
Aktifitas sosial merupakan hubungan interaksi antara masyarakat sosial
yang ada sering juga kita kenal dengan kata kontak sosial antar sesama
mahluk sosial antara lain yaitu:
a. Kontak sosial antara mahluk sosial.
b. Aktifitas sosial antara individu dan kelompok sosial.
c. Kontak sosial antara satu kelompok sosial dan lainnya.
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2. Kominukasih sosial
Merupakan suatu interaksi sosial dengan berbicara anatara mahluk sosial yang
satu dengan yang lainya dalam menjalin hubungan sosial sehari-hari.
3. Upayah sosial sebagai jadi diri pribadi mahluk sosial
Upayah sosial sebagai jadi diri pribadi mahluk sosialadalah upayah dalam
menjalankan kehidupan sosial dengan mentaati segala aturan yang ada dalam
kehidupan agar menuju sebagai masyarakat sosial yang selalu memperhatikan
norma adat maupun agama yang di yakini agar menjadi pribadi yang baik dalam
menjalankan interaksi sosial dan kehidupan sosial.
4. Sosialisasi didalam bermasyarakat
Merupakan suatu upaya individu sosial agar dapat menyesuaikan diri saling
menghormati satu sama lain antara mahluk hidup sosial yang ada agar dapat di
terima di suatu tempat atau wilayah sosial yang di tempati sehingga norma-norma
saling menghormati dan menghargai dapat terjalin dan terpelihara dengan baik,
misalnya prilaku dalam sosial dalam lingkungan sosial.
5. Norma-norma sosial dalam bermasyarakat
Norma-norma sosial dalam bermasyarakat merupkan suatu norma yang baik
menurut kebiasaan adat maupun kepercayaan agama yang wajib untuk di ikuti
serta di taati serta di lakukan, adapun beberapa norma-norma sosial dalam
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bermasyarakat antara lain yaitu norma agama yaitu saling menghormati antar
umat beraga yang satu dengan lainya.
6. Manfaat nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat
Manfaat nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat memiliki tugas dan fungsinya
dalam menjalankan interaksi sosial sehari-hari yaitu sebagai nilai yang dapat
menyatukan individu maupun kelompok sosial yang ada agar memiliki suatu
tujuan hidup yang sama demi tercipnya suasana yang saling menghormati satu
sama lainya dalam kehidupan bermasyarakat sosial.
7. Norma sosial dalam bermasyarakat
Iyalah suatu aturan kaidah yang baik atau positif bagi kehidupan sosial yang harus
di contoh maupun di patuhi secara bersama-sama demi tujuan sosial yang baik
saling menghormati dan membutuhkan antar mahluk sosial yang ada.
8. Manfaat norma-norma sosial dalam bermasyarakat
Manfaat norma-norma sosial dalam bermasyarakat adalah agar menjadi suatu hal
yang positif yang harus di contoh agar segala sesuatu tindakan mahluk sosial yang
ada sesuai dengan kaedah-kaedah sosial yang baik misalnya sebagai contoh yaitu,
menganjurkan individu maupun kelompok sosial agar bertindak atau melakukan
aktifitas sosial yang ada sesuai batasan yang telah di tentukan dan tidak harus
dilanggar agar dampak dari perbuatan itu bermanfaat bagi hal banyak serta tidak
merugikan orang lain.
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9. Tahapan interaksi sosial dalam bermasyarakat
Tahapan interaksi sosial dalam bermasyarakat sering terjadi serta di jumpai dalam
kehidupan sosial antara lain sebagai berikut ini:
a. Tahapan yang terjadi karena mencontoh prilaku mahluk sosial yang lainya.
b. Suatu interaksi sosial yang dapat mempengaruhi sikap dan kepribadian
orang lain agar dapat mengikuti kebiasaan tersebut yang sama di lakukan
baik itu individu maupun kelompok sosial yang satu dengan yang lainya.
c. Suatu proses interaksi pribadi agar dapat mencontoh segala hal yang ada
pada diri individu lain maupun kelompok lain agar dapat di ikuti atau
dengan kata lain menjadi kepribadiaan yang mengikuti pola kebiasaan
hidup individu lain.
d. Suatu interaksi yang terjadi karena menyukai suatu bentuk perbuatan
maupun kepribadian mahluk hidup lain sehingga menimbulkan sikaf
tertarik kepada dirisendiri maupun individu lainya.
2.1.2. Kajian Konseptual
Dalam kajian konseptual peneliti menjelaskan beberapa definisi agar
menjadi acuan dalam meneliti dan penulisan serta lebih mempermudah pembaca
dan penilai dalam membahas penelitian ini, seperi pengertian yang akan di
jelaskan di bawah ini:
2.1.2.1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan
Pemerintah merupakan lembaga yang mengatur tentang tugas serta
tanggung jawab, menjalankan sistem yang ada untuk tujuan mensejahterakan
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kepentingan masyarakat dalam bidang pembangunan serta sosial dan budaya,
pemerintah adalah lembaga yang mempunyai wewenang terhadap lembaga yang
ada baik di daerah maupun pusat, pemerintah merupakan lembaga yang memiliki
tugas dan kewajiban serta hak untuk menerapkan aturan hukum serta sistem yang
ada demi tujuan untuk memajukan pembangunan serta memberi pelayanan demi
kepentingan umum agar tujuan negara bisa tercapai dengan baik dan tepat sasaran
agar bisa di nikmati oleh kepentingan umum masyarakatnya, tugas dan wewenang
pemerintah dapat kita lihat dan kita jumpai dalam lembaga penegakan hukum,
merumuskan serta mengkaji anggaran pembangunan, serta dalam memungut hasil
pajak yang telah di atur dalam sistem dan hukum yang berlaku. Sedangkan
pengartian tentang pemerintahan iyalah suatu sistem yang ada dalam lembaga
yang terdiri dari beberapa bidang serta memiliki tugas dan fungsinya masingmasing dan di pimpin oleh kepala negara maupun daerah seperti presiden,
gubernur, serta walikota dan bupati, sebagai pemegang kekuasaan untuk
menjalankan roda pelayanan dalam lembaga demi terwujutnya suatu tujuan yang
positif demi kemajuan lembaga kenegaraan secara nasional yang ada berdasarkan
kedaulatan negara serta diatur oleh sistem hukum sebagai pengontrol keputusan
dan penerapan dalam tugas dan fungsinya agar terarah dengan baik dan benar
sesuai yang tertera dalam undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan
tersebut.3
Sedangkan pengertian serta pemerintahan menurut pendapat dan pandangan ahli
antara lain yaitu sebagai berikut ini :
3

Inu kencana 2001. Pengantar ilmu pemerintah. PT. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 52
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1. Menurut Aimabdulkarim
Pemerintah merupakan segala aktifitas yang melibatkan lembaga negara baik di
bidang pembangunan maupun pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas negara
demi terwujutnya kepentingan umum bagi rakyat.
2. Menurut Minto Rahayu
Pemerintahan merupakan suatu sistem yang di pimpin oleh kepala negara yang
melibatkan istansi kelembagaan negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
dalam penerapan aturan maupun percepatan dalam pembangunan serta sistem
yang berkaitan dengan kepentingan umum.
3. Menurut Kristiadi
Pemerintahan merupakan sistem yang terorganisir dengan baik untuk mengatur
dan memerintahkan lembaga terkait demi tujuan kepentingan umum dalam
kebutuhan masyarakat.
4. Menurut Hanif Nurcholis
Pemerintahan adalah lembaga yang mempunyai tugas dan fungsinya agar
memperhatikan segala kebutuhan umum masyarakat.
5. Menurut Muhadam Labolo
Pemerintahan sistem yang di ciptakan oleh lembaga negara demi memenuhi
segala urusan dan kepentingan orang banyak.
6. Menurut P.H.N Simanjuntak
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Pemerintahan merupakan suatu sistem yang di pimpin oleh kepala negara yang
melibatkan istansi kelembagaan negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
dalam penerapan aturan maupun percepatan dalam pembangunan serta sistem
yang berkaitan dengan kepentingan umum, serata dalam lembaga dan
pelaksanaanya tidak boleh ada penyimpangan kekuasaan untuk kepentingan
pribadi maupun kelompok.
Tahapan pemerintah serta pemerintahan sering kali di pahami sebagai
suatu aturan hukum yang terdiri beberapa sistem dalam pemerintahan yang
melakukan tugas dan fungsinya secara berhubungan atara satu dengan lainya.
Pemerintahan dalam suatu lembaga negara yaitu kekuasaan eksekutif yang
mempunyai tugas sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang ada.
Serta wewenang lembaga yudikatif yang mempunyai tugas dan fungsinya dalam
menegakan aturan hukum serta menangani segala pelanggaran yang bertentangan
dengan hukum dan peraturan yang ada. Maka pemerintah dan pemerintahan
umumnya diskusi dengan istansi maupun lembaga eksekutif, legislatif, serta
yudikatif. Lembaga eksekutif adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai
tugas serta tanggung jawab menjalankan segala aturan hukum yang ada, serta
lembaga eksekutif memiliki setruktur kelembagaan yang di dalamnya terdapat
pucuk kepemimimpinan yang di pimpin oleh presiden dalam menjalankan
tugasnya di dampingi oleh wakilnya serta para mentri dalam kabinet, selain itu
lembaga eksekutif memiliki tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan lembaga
tersebut antara lain yalah sebagai berikut ini:
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1. Menjalin hubungan internasional antar negara.
2. Melaksanakan tugas serta penerapan dalam penegakan hukum maupun sistem
serta kebijkan yang ada demi tujuanj kepentingan umum.
3. Memimpin lembaga penegak hukum baik itu kepolisian, tentara nasinal
indonesia seta kejaksaan, memerintahkan dalam menjaga kedaulatan negara
serta pelaksana tugas penegakan hukum yang berasas udang-undang 1945.
4. Memliki keputsan tersendiri secara kusus yang kita kenal sebagai hak
prerogatif presiden.
5. Membuat atau memberi masukan dalam suatu produk aturan perundangundangan yang akan di ajukan kepada lembaga perwakilan rakyat atau yang
dikenal sebagai rencana peraturan perundang-undangan.
Sealain itu lembaga legislatif adalah lembaga tinggi yang memiliki tugas dan
fungsi berdasarkan aturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut ini:
1. Melakukan pengawasan serta mensetujui segala aturan serta kebijakan yang
ada di dalam pemerintahan negara.
2. Melakukan segala kegiatan hukum kelembagaan secara politik yang dapat
mempengaruhi segala aspek yang ada dalam pemerintahan negara.
Selain itu lemabag yudikatif yang kita kenal sebagai lembaga penegakan hukum
yang terdiri dari lembaga kepolisian, kehakim serta kejaksaan di tunjuk serta di
lantik pucuk kepemimpinan oleh kepala negara, selain itu lembaga yudikatif
memiliki beberapa tugas dan fungsinya yaitu:
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1. Pelaksa aturan hukum.
2. Mengadili serta memutuskan segala kasus hukum yang terjadi.
3. Mempunyai hak untuk menguji materi terhadap peraturan perundangundangan yang ada.
4. Mempunyai hak untuk menyusun serta mengajukan segala peraturan
perundang-undangan demi tujuan suatu negara.
5. Mempunyai hak untuk menguji materi serta memberi saran dan masukan
terhadap peraturan perundang-undangan yang akan diajukan kelembaga
perwakilan rakya.
Lembaga yudikatif bersifat independen, yang mana lembaga ini tidak boleh
di intervensi dari pihak manapun dalam pelaksanaan dan penegakan hukum yang
di lakukan oleh lembaga ini, mengapa lembaga ini tidak boleh di intervensi oleh
pihak manapun agar dalam penegakan maupun pelaksanaan tugasnya bisa
melahirkan segala sesuatu keputusan hukum yang seadil-adilnya dalam
menentukan keadilan suatu permasalahan yang ada, selain itu lembaga ini memiki
beberapa tanggung jawab antara lain yaitu:
1. Mempunyai tanggung jawab sebagai pemberi pelayanan hukum
Yang mana dalam hal ini lembaga yudikatif melakukan tugas dan fungsinya agar
dapat memberikan segala hal keputusan yang bersifat bagi kepentingan umum
dalam negara maupun hubungan internasional secara tranfaransi dan bersifat
keadilan bagi seluruh yang terlibat dalam permasalahan hukum yang ada
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2. Mempunyai tanggung jawab dalam pengaturan sistem hukum yang berlaku
Yaitu memiliki fungsi dalam menegakan segala aturan hukum yang berlaku agar
tujuan kenegaraan bisa terwujut demi kepentingan umum dalam negara maupun
hubungan internasional.
3. Mempunyai tanggung jawab dalam pembangunan
Dalam hal ini sebagai pengawas serata pengonterol dalam bidang peegakan
hukum serta sistem yang ada agar upayah dan tujuan percepatan pembangunan
bisa terwujut dengan baik, pembangunan yang di maksut dalam hal ini merupakan
pembangunan dalam bidang infrastruktur.
4. Mempunyai tanggung jawab dalam pemberdayaan
Memberi saran aturan sistem hukum yang dapat mempengaruhi segala aspek serta
mendukung semu hal dalam bidang pemerintah daerah maupun pusat dalam
mengelolah sumber daya yang maksimal dalam kegiatan pembangun yang di
lakukan oleh pemerintah serta dapat di nikmati oleh masyarakat umum.
Tujuan dari pemerintahan agardapat menjamin terlaksananya kepentingan
umum, seperti yang tertera dalam penjelasan di bawah ini:
1. Menjaga segala hal sosial yang berhubungan dengan keadilan bagi
masyarakatnya.
2. Memberi perlindungan hukum yang adil bagi semua kalangan serta lapisan
masyarakat.
3. Memberi rasa aman serta jaminan hukum dalam keadilan bagi masyarakat.
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4. Menjaga kedaulan negara dari intervensi pihak asing yang dapat merugikan
dan menghabat tujuan negara.
5. Menjaga hubungan internasinal dalam bidang hukum,ekonomi,serta pasar
perdangan dunia.
6. Mengelolah pendapatan negara secara baik dan benar sesuai aturan hukum
yang berlaku serta demi terwujutnya kepentingan umum.
7. Memberi peluang dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
agar dapat merubah traf kehidupan dalam bidang ekonomi.
8. Membangun serta menjaga hubungan internasional antar negara serta ikut
tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa yang di akui oleh hukum
internasional demi kepentingan umum.
2.1.2.2. Pengertian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Dari sistem pemerintah terdapat beberapa kekuasan mengatur dalam
pelaksanaan fungsi serta sistem kepentingan umum, salah satunya kekuasaan yang
ada di lembanga negara antara lain yang kita kenal dengan pemerintahan daerah
serta pemerintahan yang ada di pusat, pembagian kekuasaan lembaga negara
antara lain adalah, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, serta lembaga yudikatif.
Sedangkan dalam undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah
daerah, iyalah pemerintah yang memiliki tanggung jawab serta fungsin yang
mengurus segala hal pemerintah di daerah berdasarkan peraturan yang mengatur
tentang otonomi daerah. Pelaksana fungsi dan tanggung jawab pemerintahan yang
ada di daerah antara lain gubernur, bupati, wali kota. Sedangkan pemerintah pusat
yang menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 iyalah pelaksana tugas dan
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fungsi pemerintah yang memiliki susunan yang terorganisasi secara aturan hukum
yang tetap yang mana dalam menjalankan tugasnya di pimpin kepala negara yaitu
seorang presiden yang di bantu oleh seorang wakil presiden dan menteri yang
merupakan anggota kabinet yang di tunjuk.
Selain itu hak dan kewajiban berdasarkan undang undang nomor 32 tahun
2004 tentang pemerintah daerah pasal 19 antara lain adalah sebagai berikut ini:
1. Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengatu sendiri roda
pemerintahan yang ada di daerah sesuai yang telah di amanat kan oleh aturan
perundang-undangan tentang otonomi daerah dengan kata lain pemerintah
daerah memiliki peran dan tanggung jawab terhadap segalahan yang ada di
daerah dengan bersifat mandiri demi pemenuhan kebutuhan dalam sistem
permerintahan daerah masing-masing.
2. Mempunyai kepala daerah yang memimpin roda pemerintahan yang ada di
daerah, berdasarkann..undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi
daerah sesuai butir pasal 24 ayat 5.
3. Mengatur segala hal tentang penunjukan kepala bidang yang ada di lembaga
pemerintahan daerah untuk membantu dalam pelaksanaan tugas kepala daerah
sesuai yang telah di amanatkan oleh undang-undang yang mengatur, dalam hal
ini merupakan hak penunjukan yang di tunjuk langsung oleh kepala daerah
yang terpilih.
4. Memanfaatkan serta mengelolah hasil kekayaan daerah dengan sendirinya
serta melibatkan semua kalangan yang ada di daerah agar dampak dari
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kekayaan daerah tersebut bisa berdampak bagi kepentingan umum yang ada di
daerah tersebut.
5. Membuat aturan serta kebijkan dalam hal pendapatan daerah berupa pajak
sesuai kebutuhan yang ada di daerah masing-masing bisa di ambil contoh
dalam hal ini opajak kendaraan yang ada di daerah masing-masing.
6. Wajib mendapatkan hasil dan dampak bagi segala kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah pusat dalam hal ini mengelolah sumberdaya alam yang ada di
daerah tersebut.
7. Memiliki hasil dari sumber- sumber yang di anggap perlu dan mempunyai hak
atas segala kegiatan yang memanfaatkan segala sesuatu byang ada di daerah
masing-masing.
Serta tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan
tugasnya dalam menjalankan roda pemerinthan yang bersifat mandiri berdasarkan
atauran dan ketentuan otonomi daerah yang berlaku iyalah sebagai berikut ini:
1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pemerintah daerah di tuntut agar
selalu menjaga persatuan dan kesatuan baik yang ada di daerah maupun yang
bersifat nasional, serta memberikan jaminan hukum demi terwujutnya rasa
aman dan damai bagi waraga yang ada di daerah, serta pemerintah daerah di
wajibkan selalu berkordinasi dengan pemerintah pusat dalam melakukan
tugasnya di daerah.
2. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memajukan kesehjahteraan
masyarakat yang ada di daerah dengan memanfaatkan segala aspek yang ada
di daerah tersebut.
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3. Mengembangkan kehidupan demokrasi di antaranya dengan mengadakan
pemilu kepala daerah.
4. Menjamin pemerataan bagi semua elemen masyarakat yang ada di daerah
untuk dapat menikmati segala pasilitas pembangunan yang ada di daerah
tersebut serta tujuan dari terbentuknya otonomi daerah dapat di rasakan secara
merata.
5. Mempersiyapkan segala aspek dalam pembangunan terutama di bidang
pendidikan agar dapat bersinerji dengan program pemerintah pusat luncurkan.
6. Mempersiyapkan serta merencanakan program pembangunan dalam bidang
kesehatan.
7. Mempersiyapkan serta merencanakan program pembangunan dalam bidang
sosial.
8. Mempersiyapkan

serta

memajukan

pembangunan

dalam

bidang

kesehjahteraan masyarakat yang kurang mampu.
9. Mempersiyapkan serta merencanakan pembangunan dalam bidang penataan
daerah, dengan tidak merusak lingkungan yang ada.
10. Mempersiyapkan serta merencanakan program pembangunan dalam bidang
sumber daya produktif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta
agar tercapai tujuan pembangunan nasional.
11. Merawat serta menjaga lingkungan di daerah agar dapat melestarikan semua
mahluk hidup yang ada baik itu hewan maupun tumbuhan yang ada di daerah
tersebut.
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12. Mengatur dan mengontrol data kependudukan, berupa kartu tanda penduduk,
kartu keluarga, akte lahir, akte nikah yang ada di daerah tersebut.
13. Menjaga nilai-nilai budaya serta sosial yang ada di derah masing-masing.
14. Menciptakan serta melaksanakan perundang-undangan berdasarkan fungsinya
yang berlandaskan acuan dari undang-undang dasar 1945.
Berdasarkan pemaparan serta penjelasan di atas dapat kita kaitkan
berdsarkan peraturan perundang undangan nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi
daerah yang tertera di dalam pasal 21 serta 22, antara lain menjelaskan bahwa
pemerintah pusat serta daerah memiliki hubungan tugas serta tanggung jawab
dalam melaksankan tugas-tugas roda pemerinthan, sebagai berikut ini:
1. Struktural
Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang di lihat dari tingkatan
serta jenjang dalam lembaga atau pembagian tugas-tugas penanganan segala hal
kebutuhan dalam pemerintahan, dari hubungan ini, pemerintah daerah berada
dalam pengawasan lembaga menterian dalam negeri, yanag mana dalam tugas dan
tanggung jawabnya yang terbagai menjadi dua bagian tugas contohnya dalam
kewenangan melaksanakan semua peraturan perundangan, Sedangkan sentralisasi
adalah tugas daripemerintah daerah di wilayah otonominya sendiri, bisa kita ambil
contoh dalam hal penerapan pajak kendaraan yang ada di daerah masing-masing.
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2. Fungsional
Kegiatan pemerintahan yang saling berkaitan atara pemerintah pusat dan
daerah serta tidak dapat berjalan sendiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,
tujuan dari fungsional ini agar pemerintah pusat dan daerah bisa bersenerji dalam
pelakasanaan tugas agar tujuan nasional dapat terlaksana dengan baik. Contohnya
dalam perencanaan program dan sistem aturan perundang-undangan dalam bidang
pembangunan nasional yang di bentuk dan di rencanakan bersama-sama, oleh
karena itu pemerintah daerah sebagai pelaksana dari rencana program yang telah
di rancang bersama berdasarkan kemampuan dari daerah masing-masing.
2.1.2.3. Pengertian Lembaga Sosial
Lembaga sosial iyalah suatu istansi pemerintah maupun suwasta yang
mempunyai tugas serta tanggung jawab terhadap suatu kejadian atau kebiasaan
yang ada dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari serta mempunyai peran dan
tanggung jawab untuk membantu dan mencari solusi atau jalan keluar terhadap
permasalahan sosial yang negatif baik kelompok maupun perorangan, lembaga
mengatur tentang tata cara kehidupan mengacu pada penerapan sistem hukum
atau aturan agama dan adat apa bila tidak di patuhi maka akan mendapatkan suatu
pembelajaran dari prilaku yang negatif yang melanggar norma-norma sosial yang
ada, lembaga memiliki sistem yang mengatur hubungan sosial agar kebutuhan
hidup sosial bisa terpenuhi secara adil dan dapat dirasakan oleh semua kalangan
atau lapisan masyarakat yang kurang beruntung baik dari segi lingkungan maupun
agama dan ekonomi. Maka tugas lembaga sosial mengatur kebiasaan prilaku
sosial baik itu kelompok maupun perorangan dalam keadaan atau situasi tertentu
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serta lembaga sosil juga sebagai sistem sosil yang mengawasi serta mencari solusi
dan sebagai penyedia jaminan dan solusi sosial dalam kehidupam sosial
masyarakat.4
“Sedangkan pandangan undang undang repoblik indonesia nomor 11
tahun 2009memaparkan bahwasanyalembaga sosial iyalah lembaga sosial
dalam istansi pemerintahan yang adamempunyai tugas dan fungsinya
dalam melaksanakan kebutuhan dalam bidang sosial yang bertujuan untuk
membantu permasalahan sosial yang ada dalam kehidupan sosial
bermasyarakat.”

Sedangkan menurut pandangan parah ahli yang mempunyai pengetahun
serta menguasai berbagai bidang tentang pengartian lembaga sosial seperti yang
dipaparkan oleh parah ahli sebagai berikut:
1. Menurut pendapat Paul Horton dan Chester Hunt tenang lembaga sosial
Lembaga sosial merupakan lembaga yang mengatur tentang hubungan hubungan
serta norma-norma sosial yang tersistem yang bertujuan untuk memenuhi segala
kebutuhan sosial yang di perlukan oleh mahluk sosial.
2. Menurut pendapat Peter Berger tenang lembaga sosial
Lembaga sosial iyalah suatu lembaga yang mengatur tentang prilaku mahluk
sosial dalam pola tertentu serta di tekan agar mengikuti ketentuan yang telah ada
agar tujuan sosial bisa terlaksana dengan baik.
3. Menurut pendapat Hamilton tenang lembaga sosial

Ary. Gunawan, sosiologi pendidikan suatu analisis sosiologi tertentu bagi problem pendidikan,
PT. Renika Cipta, Jakarta, 2000.hlm. 45
4
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Lembaga sosial yang mengatur tentang kehidupan individu maupun kelompok
sosial agar dapat mematuhi segala aturan yang ada dengan tidak melanggar aturan
tersebut.
4. Menurut pendapat Robert Morrison Maclver tenang lembaga sosial
Lembaga sosial iyalah lembaga yang mengatur serta mengarahkan segalah aturan
sosial yang baik agar dipatuhi serta diikuti oleh masayarakat sosisal agar
hubungan sosial yang ada dapat dikontrol secara benar.
5. Menurut pendapat Koentjaraningrat tenang lembaga sosial
Lembaga sosial iyalah suatu lembaga yang mengatur tentang prilakuserta
hubungan

dan

aktivitas

sosial

dalam

menjalankan

kehidupan

sosial

bermasyarakat.
6. Menurut pendapat Soerjono Soekanto tenang lembaga sosial
Lembaga sosial merupakan lembaga yang mengatur serta mengawasi dan
menyediakan solusi terhadap kebutuhan sosial bagi masyarakat sosial.
7. Menurut pendapat Mayor Polak tentang lembaga sosial
Lembaga sosial merupakan lembaga yang menciptakan serta menerapkan aturanaturan yang memperhatikan nilai serta norma sosial baik itu adat dan agam.
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8. Menurut pendapat Leopold Von Wiese lembaga sosial
Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur tentang prilaku sosial antar
kelompok manusia bertujan untuk menjaga hubungan sosial agar tetap terjalin
dengan damai saling menghargai satu sama lain sesuai aturan dan norma sosial
yang ada.
Adanya lembaga sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat memilki
fungsi dan tugasnya yaitu sebagai berikut ini:
1. Mengawasi serta mengarahkan masyarakat tentang cara dalam menjalankan
interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari baik dalam hal toleransi antar
umat beragama maupun dalam mencari kebutuhan jasmani dan rohani dalam
hal sosial kehidupan.
2. Mengawasi serta mengajarkan masyarakat dalam melakukan tindakan aktifitas
pribadi maupun kelompok agar tidak merugikan orang lain dalam tindakan
yang dilakukan.
3. Mempunyai tugas agar dapat melindungi kesatuan dan perdamaiaan nasional
dalam kehidupanbermasyarakat. Instansi sosial juga memiliki tanggungjawab
agar terwujutnya sikap integrasi sosial dalam masyarakat sosial.
Selain itu ada beberapa contoh dan pembagian lembaga sosial yang ada
dalam kehidupan masyarakat sosial antara lain adalah sebagai berikut ini:
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1. Lembaga sosial dalam bidang keluarga
Keluarga merupakan lembag sosial dalam sekala kecil di dalam kehidupan sosial
masyarakat yang mengawasi dan mengatur kelompok sosial dalam sekala kecil
yang ada dalam anggota keluarga, yang saling bertergantung anata satu dengan
lainya, serta mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai
contoh:
a. Ayah bertugas untuk mencari nafka agar terpenuhinya kebutuhan keluarga.
b. Ibu bertugas untuk menjaga serta merawat keluarga dalam kehidupan sosial
sehari-harinya.
c. Anak bertugas untuk meringankan pekerjaan maupun beban kedua orang
tuanya.
2. Lembaga sosial dalam bidang pendidikan
Sebagai tempat memperoleh pendidikan serta pembelajaran yang di lakukan oleh
mahluk sosial bertujuan agar dapat menagatur serta memberi perubahan prilaku
sosial agar menjadi lebih baik sesuai norma serta aturan sosil yang berlaku.
3. Lembaga sosial dalam bidang ekonomi
Iyalah lembaga yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap tujuan
ekonomi agar dapat memenuhi segala bentuk kebutuhan masyarakat sosial,
lembaga ini memiliki peran yang besar dalam kehidupan sosial sehari-hari.
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4. Lembaga sosial dalam bidang politik
Lembaga mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap tujuan menangani
permasalahan administrasi, serta aturan lainya agar dapat mencapai keamanan dan
ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat, lembaga politik ini sebagai
lembaga pengawasan dalam bidang pengawasan kebijkan yang di lahirkan oleh
pemerintah agar bermanfaat bagi kepentingan umum masyarakat sosial yang ada.
5. Lembaga sosial dalam bidang agama
Merupakan lembaga sosial dalam masyarakat tentang berkeyakinan terhadap
sepiritual dalam kepercayaan agama tertentu, lembaga ini ada agar dapat menjadi
pemersatu antar umat beragama agar tercipnya kebiasaan saling menghargai atau
yang di kenal dengan sebutan tolerabsi antar umat beragama, lembaga ini juga
memiliki tujuan untuk:

a.

Sesuatu yang baik serta harus di ikuti segala aturan maupun norma-norma
sosial yang ada di lembaga ini.

b.

Sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sosial.

c.

Menjadi tempat dalam hal keyakinan dan sepiritual keagamaan antar
mahluk sosial dan penciptanya.

6. Lembaga sosial dalam bidang hukum
Lembaga ini mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap tujuan untuk
mengatur segala interaksi sosial dalam masyarakat, agar terciptanya keadaan yang
aman, damai serta tentram, lembaga ini juga merupakan lembaga yang
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mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelesaiaan permasalahan sosial yang di
langgar oleh mahluk sosil.
2.1.2.4. Pengertian Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah adalah suatu keputusan yang lahir untuk tujuan
dalam suatu penyelesaian serta mencari solusi dan jalan keluar agar permasalahan
yang ada bisa terselesaikan dengan baik dan cepat yang mana kebijakan tersebut
peraturan yang ada berdasarkan pertimbangan dari beberapa aspek yang ada,
kebijakan yang lahir dari suatu permasalahn yang menghambat tujuan dari
pembangunan baik dalam lembaga pemerintahan maupun demi kepentingan
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan sistem publik yang ada agar dapat
di nikmati secara mudah tanpa ada masalah yang dapat menghambat semua sektor
dalam pemerintahan maupun penyediaan pelayanan bagi kepentingan umum,
manfaat kebijakan pada umumnya mengacu pada perubahan sistem aturan
maupun kebiasaan dalam masyarakat dari keadaan awal yang baik berjalan sesuai
aturan berubah menjadi suatu kejadian yang negatif yang dapat menghambat
semua sektor dalam program pemerintabaik itu puat maupun daerah.5Berdasarkan
aturan negara indonesia, kebijakan pemerintah terbagai menjadi beberapa bagian
yaitu:
1. Kebijakan yang mengatur sistem dalam pemerintahan serta mengatur dan
mengawasi lembaga maupun aparat negara dalam wilayah kekuasaan
pemerintah tersebut.

5

Purwanto dan ulistiastuti. ilmu pemerintah. PT. Refika Aditama. Bandung 2012 hlm. 20
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2. Kebijakan public iyalah suatu kebijakan yang mengatur tentang kepentingan
umum dalam kehidupan sosial masyarakat serta mempunyai tugas dan
fungsinya dalam pengawsan serta memenuhi segala yang di butuhkan oleh
kepentingan umum tersebut.
Artian dari kebijakan pemerintah yaitu

kebijaksanaan yang di lakukan

penerapanya oleh pemerintah yang akan melahirkan keputusan atau peraturan
perundang-undangan yang sering kita dengar seperti peraturan pemerintah, selain
itu apa bila kebijkan atau peraturan yang lahir dari pemerintahanyang ada di
daerah berupa surat keputusan gubernur atau walikota dan bupati, berupa perda.
Dalam upaya menyusun kebijkan terdapat beberapa acuan yang harus di
perhatikan sebelum kebijkan tersebut di buat yaitu mengacu kepada hal sebagai
berikut ini:
1. Mengacu dan memperhatikan kebijakan sebelumya tau kebijkan yang lebih
tinggi
2. Memperhatikan segala aspek kebijkan yang sudah ada agar tidak bertentangan
antara kebijkan yang di keluarkan.
3. Mempunyai tujuan bagi kepentingan umum yang lebih baik.
4. Memejukan segala aspek dalam kepentingan umum.
5. Mempunyai manfaat yang jelas baik dan transparan terhadap kepentingan
publik.
6. Mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara tertulis.
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Selain itu kebijkan pemerintah mempunyai beberapa artian dan level dalam
penerapan serta pembetukanya antara lain adalah sebagai berikut ini:
1. Kebijakan sekalanasional
Kebijkan yang memiliki tujuan dan fungsinya untuk mencapai tujuan nasional
demi kemudahan serta kemajuan dalam hal pembangunan kepentingan umum,
serta memiliki kekuatan hukum tertulis atau peraturan yang di rumuskan bersama
lembaga negara yang ada yang berupa peraturan tertulis..ini:
a. Undang undang dasar 1945.
b. Keputusan lembaga perwakilan rakyat.
c. Peraturan perundung-undangan yang tertulis yang sering kita dengan dengan
kata perpu.
2. Kebijakan bagi kepentinganumum
Kebijakan yang di putuskan oleh kepala negara berupa peraturan
perundang-undangan bertujuan untuk kepentingan umum nasional dalam bidang
pembangunan umum sekala nasional, yang mana kebijkan ini telah di setujui oleh
lembaga perwakilan rakyat, ketetapan kebijakan, penentuan kebijakan publik
adalah kewenangan penuh presiden, sedangkan bentuk kebijakan publik ditulis
dalam bentuk undang-undang seperti keputusan presiden, peraturan pemerintah
dan instruksi presiden, sedangkan kebijakan implementasi kepentingan umum
adalah penjelasan dan strategi implementasi dalam bidang umum dari tugas-tugas
pemerintah dan pengembangan di bidang tertentu. Penentuan kebijakan iyalah
menteri atau pejabat lain di tingkat menteri dan pemimpin sesuai dengan
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kebijakan di tingkat atas dan undang-undang dalam bentuk peraturan, keputusan
atau instruksi dari pejabat.
3. Rencana kebijakan
Hal ini adalah salah satu kebijakan implementasi yang di buat di tingkat
menteri, serta kepala daerah dalam bentuk aturan prosedur yang berkaitan dengan
kepentingan umum. Memahami manfaat seperangkat tujuan lembaga sebagai
lembaga yang telah di tentukan agar dapat mencapai tujuan yang ada.
2.1.2.5. Pengertian Kebijakan Sosial
Kebijakan sosial adalah suatu sistem atau atauran yang terbentuk atau lahir
dari suatu kebutuhan terhadap pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani
dalam menjalankan hidup serta membutuhkan perhatian dari pemerintah atau
lembaga suasta terhadap permasalahan yang di alami oleh kelompok maupun
individu masyarakat yang kurang beruntung di bidang sosial ekonomi, agama
serta budaya, sehingga butuh bantuan atau pengawasan yang baik dari pihak lain
baik itu pemerintah maupun lembaga sosial yang bersifat suwasta agar dapat hadir
untuk memberi jalan keluar terhadap permasalahan sosial yang di alami
masyarakat sosial tersebut, wujut dari kebijakan sosial berupa, undang-undang,
program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan, sedangkan tujuan dari kebijakan
sosial itu adalah bentuk jawaban untuk mencari solusi sosial serta melengkapi
kebutuhan sosial untuk semua elemen yang ada serta memudahkan dan membatu
memajukan kelebihan individu dalam menghadapi kausus sosial yang ada di
kehidupan bersosisal berinteraksi secara baik.
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Kebijakan sosial sering di lihat sebagai suatu hal pemberi jalan keluar agar
dapat memberi solusi dan jalan keluar bagi setia individu yang ada agara dapat
mendorong dan membantu dalam penyelesaiaan dalam kasus-kasus sosial yang
ada di kehidupan bermasyarakat agar tujuan nasional suatu negara dalam
pemerinthan yang bersifat nasonal agar kepentingan umum nasional bisa tercapai,
kebijakan juga di harapkan menjadi suatu prodak yang tepat terhadap
permasalahan yang ada dan di alami oleh semua elem yang membutuhkan
dorongan serta bimbingan agar dapat keluar dari permasalahan sosial yang ada,
kebijakan sering juga di artikan sebagai suatu aturan dari upayah pemerintah
untuk memberi soslusi yang terbai bagi masyarakatnya agar bisa membantu
percepatan dan pemberi jawaban solusi agar sistem maupun masalah sosial bisa
terselesaikan dan target dalam pembangunan sosial bisa di capai sesuai peraturan
pertundang-undangan yang terkait terhadap kebijkan yang baru yang telah
dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan yang ada.
Menurut Ealau dan Pewitt (dalam Nugroho Riant: 2009) kebijakan adalah
aturan yang berlaku, di tandai dengan kebijakan yang konsisten dan berulang dari
mereka yang membuat atau mendukung kebijakan tersebut. menyatakan bahwa
kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang menyatakan prinsip-prinsip
untuk mengarahkan tindakan yang di rencanakan dan konsisten dalam mencapai
tujuan tertentu. Ada dua konsekuensi yang timbul dari penetapan kebijakan, yaitu
kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik dalam artian kesesuaian
dengan makna demokrasi yang di tentukan hanya untuk kepentingan sejumlah
orang, dan dampak kedua sangat kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi,
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kebijakan dapat di wujudkan dengan cara membuat undang-undang, kegiatan
perencanaan, berbagai intervensi pada komunitas ekonomi maupun sosial. Karena
kebijakan adalah tindakan dan keputusan pemerintah, kebijakan tersebut di tandai
oleh kekuasaan yang di dominasi oleh pemerintah, menurut hukum dan
wewenang pemerintah.6
Kebijkan apabila kita lihat dari segi pembagiannya dalam lembaga atau
tugas dan fungsi dari kebijakan yang ada antra lain, kebijakan nasionalan yang
mana merupakan kebijkan negara bertujuan untuk kepentingan lembaga
pemerintah maupun kepentingan umum agar tujuan suatu negara berdasarkan
sisitem yang baik dan benar bisaja terwujut sesuai yang telah di amanatkan dalam
aturan perundang-undangan yang mengatur serta mengacu pada dasar-dasar yang
ada dalam undang-undang dasar 1945 tentang fungsi dan kebijkan lembaga
negara, adapun contoh aturan kebijakan nasional berupa, aturan perundangundangan, keputusan lembaga perwakilan rakyat, serta keputusan presiden yang
telah di setujui oleh lembaga dewan perwakilan rakyat repoblik indonesia.
Selanjutnya kebijakan umum merupakan salahsatu kebijakan yang ada dari
keputas kepala negara yaitu presiden yang telah di setujui oleh lembaga dewan
perwakilan rakyat repoblik indonesia untuk kepentingan lembaga pemerintah
maupun kepentingan umum yang bersifat nasional bagi kepentingan publik baik
itu bertujuan untuk percepatan peylayanan maupun pembangunan umum,
keputusan presiden merupakan kewenangan presiden dalam mengambil langkah

6

Ealau dan Pewitt, Pengertian Kebijakan, Ilmu Tata Neagar, (dalam Nugroho Riant: 2009). Hlm.
23
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dalam mencari solusi bagi penyelesaian suatu masalah yang di anggap perlu, serta
sering kita kenal dengan bentuk aturan kebijakan berupa, peraturan pemerintah
pusat, serta keputusan presiden. Berdasarkan pemaparan di atas makan dapat kita
simpulkan bahwa kebijkan nasional maupun kebijakan umum merupakan suatu
aturan yang lahir agar dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada sehingga
dapat menghambat pembangunan serta pelayanan umum, dan dalam pelaksanaan
kebijakan tersebut harus di lakukan berdasarkan kesepakat dari lembaga
perwakilan rakyat indonesia yang telah di sepakati dan berbentuk undang-undang
agar pelaksanaanya mengacu terhadap norma yang ada dalam undang-undang
dasar 1945.
Kebijakan sosial di ciptakan agar menjadi prodak peraturan yang dapat
menjadi prodak untuk penyelesaian permasalahan yang ada di dalam kebutuhan
umum serta agar dapat mempermudah segala kebutuhan sosial di masyarakat
dapat terpenuhi dengan baik dan terarah sesuai tujuan dari suatu negara maju,
adapun tujuan dari kebijkan sosial tersebut antara lain yaitu untuk memajukan
dalam pembangunan dalam semua sektor yang ada, untuk mencari jalan keluar
terhadap permasalahan yang ada, untuk memajukan kepentingan umum dalam
bidang kebutuhan masyarakat, sebagai produk dalam memajukan kepentingan
ekonomi suatu negara, sebagai upayah untuk membangun dan menjaga hubungan
internasional antar negara. Apa bilah suatu produk kebijakan yang di lahirkan
tidak tepat sasaran dalam penerapanya di karenakan ada beberapa faktor yang
menyebabkan kebijakan tersebut sebagai produk aturan yang gagal dalam
perencanaan kebijakan tersebut kurang tepat dengan kebutuhan sosial yang ada

Universitas Internasional Batam
Firmnansyah, Kebijakan Pemerintah Kota Batam Terhadap Kehidupan Sosial di Suku Laut di Pulau Kubang dan Pulau
Todak Kecamatan Nongsa Kota Batam
UIB repository @2019

46

serta dalam perencanaanya tidak memperhatikan segala aspek dan informasih
yang jelas dan akurat sehingga kebijakan yang lahir tidak dapat menjadi
penyelesai atau jalan keluar bagi suatu permasalahan yang ada, kebijkan yang
lahir tidak sesuai dengan apa yang telah di rencanakan terhadap permasalahan
yang ada sehingga tujuan awal dari kebijkan tersebut tidak bermanfaat dan hanya
menjadi suatu produk peraturan yang bertentangan terhadap kebutuhan
permasalahan yang ada, tujuan lahirnya kebijakan tidak bisa di terapkan karena
tidak sesuai dengan kebutuhan masalah yang ada, kebijkan yang lahir dari suatu
upayah yang tidak memperhatikan aspek terhadap kebutuhan masalah serta
kurangnya informasi terhadap masalah yang terjadi merupakan hal yang sering
terjadi sehingga penerapan dan tujuan awalnya tidak bisa dicai oleh kibajakan
yang baru sehingga menambah konflik yang berkepanjangan serta sulit untuk di
selesaikan, kebijkan yang lahir hanya dirumuskan dengan tujuan kelompok
tertentu tanpa melibatkan hal-hal atau pihak-pihak yang di anggap penting untuk
memberi masukan serta pertimbangan agar terciptanya produk peraturan yang
bermanfaat bagi kepentingan umum, sedangkan pembangunan dalam bidang
sosial suatu upayah pembangunan agar kebutuhan sosial bisa terpenuhi baik itu di
dalam aspek ekonomi, agama, dan adat, selain itu dalam penerapan kebijkan
dalam bidang pembangunan sosial merupakan suatu rencana yang mempunyai
rumusan yang sangat baik serta melibatkan semua kalangan yang ada agar tujuan
dari kebijkan dalam pembangunan bisa tercapai dan penerapanya bisa menjadi
suatu solusi yang dapat dinikmati bagi kepentingan umum.
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2.1.2.6. Pengertian Kesejahteraan sosial
Menurut pandangan dari Rukminto (2005: 17),7 kesejahteraan sosial
merupakan suatu keadaan yang mana di alami oleh mahluk hidup berupa
terpenuhinya segala kebutuhan sosial yang ada serta kesehjahteraan sosial dapat
juga di artikan secara luas sebagai suatu keadaan terpenuhinya segala kebutuhan
hidup yang sangat baik dalam menjalankan kehidupan sosial yang ada dalam
masyarakat sosial. Sedangkan Menurut Werf (1997) kesejahteraan iyalah upayah
kebijakan pemerintah menggapai sesuatu kepada target tertentu kebijakan
pemerintah memilikin makna adalah suatu langkah yang dari pemerintah demi
memperoleh tujuan yang di inginkan. Berdasarkan peraturan yang mengatur
tentang kebijakan, serta memiliki beberapa katagori pengartian sebagai manajerial
yaitu keputusan yang bersifat mengikat pelaksana dan penegak hukum dalam
penerapanya, yaitu keputusan yang mengatur masyarakat agar mencapai tujuan
dari penerapanya.
Serta dalam upayah penerapan kesehjahteraan nasional bertujuan dalam
pelaksanaan kebijakan nasional yang mana merupakan kebijkan negara bertujuan
untuk kepentingan lembaga pemerintah maupun kepentingan umum agar tujuan
suatu negara berdasarkan sisitem yang baik dan benar bisaja terwujut sesuai yang
telag di amanatkan dalam aturan perundang-undangan yang mengatur serta
mengacu pada dasar-dasar yang ada dalam undang-undang dasar 1945 tentang
fungsi dan kebijkan lembaga negara, adapun contoh aturan kebijakan nasional

7

Rukminto, Pengertian Kesejahteraan Sosisal, ilmu Sosil, Bandung Cipta 2005, Hlm.17
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berupa, aturan perundang-undangan, keputusan lembaga perwakilan rakyat, serta
keputusan presiden yang telah disetujui oleh lembaga dewan perwakilan rakyat
repoblik indonesia, serta memiliki fungsi sebagai,
a. Pelaksa aturan hukum.
b. Mengadili serta memutuskan segala kasus hukum yang terjadi.
c. Mempunyai hak untuk menguji materi terhadap peraturan perundangundangan yang ada.
d. Mempunyai hak untuk menyusun serta mengajukan segala peraturan
perundang-undangan demi tujuan suatu negara.
e. Mempunyai hak untuk menguji materi serta memberi saran dan masukan
terhadap peraturan perundang-undangan yang akan di ajukan kelembaga
perwakilan rakya.
Sedangkan menurut penjelasan yang ada dalam peraturan perundang-undangan
nomor 11 tahun 2009 dalam undang-undang ini menjelaskan bahwasan
kesehjahteraan sosial merupakan,
“Syarat pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mereka
dapat menjalankan fungsi sosialnya. Pelaksanaan kesejahteraan sosial adalah
upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah
pusat dan daerah, dan masyarakat dalam bentuk layanan sosial untuk
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial , dan perlindungan sosial, dan
yang mengatur Implementasi kesejahteraan sosial dan tujuan berdasarkan
yaitu me ningkatkan tingkat kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup,
membangu fungsi sosial, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam
mencegah dan mengelola masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan
kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dari dunia bisnis dalam
organisasi kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan,
meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam implementasi
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kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan meningkatkan
kualitas manajemen pelaksanaan kesejahteraan sosial.”
2.1.2.7. Pengertian Perlindungan Sosial
Menurut

Mahendra

Putra

Kurnia

(2007:2)8

menjelaskan

bahwa

perlindungan sosial adalah kebijakan yang mengatur jaminan agar kebutuhan
sosial masyarakat dapat terpelihara dengan baik dan tepat berdasarkan peraturan
perundang-undangan 1945, yaitu negara berkewajiban menjaga ketertiban umum
dan memastikan kelangsungan hidup masyarakat dalam rangka memperoleh
jaminan sosial serta perlindungan hukum dari kehidupan sosial warganya
membantu untuk keluar dari bencana ekonomi, agama, adat dan budaya,
perlindungan sosial adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah seperti
mengatur dan memberikan pengawasan dan perlindungan kesejahteraan rakyatnya
sehingga dapat memajukan standar hidup dalam kehidupan sosial sehingga
program atau kebijakan yang lahir dapat di serap oleh masyarakat dengan baik,
adil, dan transparan. Dalam memberi jaminan perlindungan sosial merupakan
tugas serta tanggung jawab dari lembaga atau istansi pemerinth yang ada salah
satu contohnya mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberi
perlindungan sosial, sebagai pemberi pelayanan hukum dalam hal ini lembaga
yudikatif melakukan tugas dan fungsinya agar dapat memberikan segala hal
keputusan yang bersifat bagi kepentingan umum dalam negara maupun hubungan
internasional secara tranfaransi dan bersifat keadilan bagi seluruh yang terlibat
dalam permasalahan hukum yang ada, tanggung jawab dalam pembangunan hal

Mahendra Putra Kurnia, Pengertian Perlindungan Sosial, Ilmu Kenegaraan,, Malang, PT. Intrans
Institute. 2007. Hlm. 2
8
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ini sebagai pengawas serata pengonterol dalam bidang penegakan hukum serta
sistem yang ada agar upayah dan tujuan percepatan pembangunan bisa terwujut
dengan baik, pembangunan yang di maksut dalam hal ini merupakan
pembangunan dalam bidang infrastruktur, tanggung jawab dalam pemberdayaan
menjadi penyedia saran aturan sistem hukum yang dapat mempengaruhi segala
aspek serta mendukung semu hal dalam bidang pemerintah daerah maupun pusat
dalam mengelolah sumber daya yang maksimal dalam kegiatan pembangun yang
di lakukan oleh pemerintah serta dapat di nikmati oleh masyaraka umum.
Sedangkan tujuan dari perlindungan sosial itu berdasarkan undang-undang nomor
11 tahun 2009 menjelaskan bahwasanya,
“Dalam pasal 5 menjelaskan bahwasanya Implementasi kesejahteraan sosial
ditujukan untuk, Sebuah individu, keluarga, kelompok dan komunitas,
Pelaksanaan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan bagi mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara
manusiawi dan memiliki kriteria untuk masalah sosial sebuah kemiskinan,
pengabaian, disabilitas, keterpencilan, kecacatan sosial dan perilaku
menyimpang, korban bencana dan korban kekerasan, eksploitasi dan
diskriminasi.”
Fungsi pemerintah sebagai pemberi jaminan sosial kepada msyarakat atau
kepentingan umum antara lain,
a. Menjaga segala hal sosial yang berhubungan dengan keadilan bagi
masyarakatnya.
b. Memberi perlindungan hukum yang adil bagi semua kalangan serta lapisan
masyarakat.
c. Memberi rasa aman serta jaminan hukum dalam keadilan bagi masyarakat.
d. Menjaga kedaulan negara dari intervensi pihak asing yang dapat
merugikan dan menghabat tujuan negara.

Universitas Internasional Batam
Firmnansyah, Kebijakan Pemerintah Kota Batam Terhadap Kehidupan Sosial di Suku Laut di Pulau Kubang dan Pulau
Todak Kecamatan Nongsa Kota Batam
UIB repository @2019

51

e. Menjaga hubungan internasinal dalam bidang hukum,ekonomi,serta pasar
perdangan dunia.
f. Mengelolah pendapatan negara secara baik dan benar sesuai aturan hukum
yang berlaku serta demi terwujutnya kepentingan umum.
g. Memberi peluang dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
agar dapat merubah traf kehidupan dalam bidang ekonomi.
h. Membangun serta menjaga hubungan internasional antar negara serta ikut
tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa yang diakui oleh hukum
internasional demi kepentingan umum.
2.1.2.8. Pengertian Pemberdayaan Sosial Masyarakat
Menurut Eddy Papilaya, di kutip oleh Zubaedi (2000:31),9 yang berarti
pemberdayaan sosial iyalah merupakan suatu langkah untuk membantu dan
mengarahkan masyarakat agar dapat mengembangkan potensi hidup sosial atau
pribadi agar bisa keluar dari segala bentu permasalahan sosial yang dapat
menjadikan

kehidupan

masyarakat

menjadi

buruk,

dalam

artian

luas

pemberdayaan merupakan suatu upayah untuk memberi solusi dan jalan keluar
serta sebagai pendorong bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial yang
ada. Dalam pemberdayaan sosial masyarakat secara dasar merupakan tugas dari
lembaga pemerintah dalam penerapanya tugasnya yaitu.
1. Mengawasi serta mengarahkan masyarakat tentang cara dalam menjalankan
interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari baik dalam hal toleransi antar

9

Eddy Papilaya, dikutip oleh Zubaedi, Pemberdaya Sosial Masyarakat, Bandung . 2000. Hlm. 31
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umat beragama maupun dalam mencari kebutuhan jasmani dan rohani dalam
hal sosial kehidupan.
2. Mengawasi serta mengajarkan masyarakat dalam melakukan tindakan aktifitas
pribadi maupun kelompok agar tidak merugikan orang lain dalam tindakan
yang di lakukan.
3. Mempunyai tugas agar dapat melindungi kesatuan dan perdamaiaan nasional
dalam kehidupan bermasyarakat. Instansi sosial juga memiliki tanggung jawab
agar terwujutnya sikap integrasi sosial dalam masyarakat sosial.
Lembaga ini mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap tujuan untuk
mengatur segala interaksi sosial dalam masyarakat, agar terciptanya keadaan yang
aman, damai serta tentram, lembaga ini juga merupakan lembaga yang
mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelesaiaan permasalahan sosial yang di
langgar oleh mahluk sosil dalam hal dan katagori berikut ini:
1. Mengembangkan kehidupan demokrasi di antaranya dengan mengadakan
pemilu kepala daerah.
2. Menjamin pemerataan bagi semua elemen masyarakat yang ada di daerah
untuk dapat menikmati segala pasilitas pembangunan yang ada di daerah
tersebut serta tujuan dari terbentuknya otonomi daerah dapat di rasakan secara
merata.
3. Mempersiyapkan segala aspek dalam pembangunan terutama bidang
pendidikan agar dapat bersinerji dengan program pemerintah pusat luncurkan.
4. Mempersiyapkan serta merencanakan program pembangunan dalam di bidang
kesehatan.
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5. Mempersiyapkan serta merencanakan program pembangunan dalam bidang
sosial.
6. Mempersiyapkan

serta

memajukan

pembangunan

dalam

bidang

kesehjahteraan masyarakat yang kurang mampu.
7. Mempersiyapkan serta merencanakan pembangunan dalam bidang penataan
daerah, dengan tidak merusak lingkungan yang ada.
8. Mempersiyapkan serta merencanakan program pembangunan dalam bidang
sumber daya produktif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta
agar tercapai tujuan pembangunan nasional.
9. Merawat serta menjaga lingkungan di daerah agar dapat melestarikan semua
mahluk hidup yang ada baik itu hewan maupun tumbuhan yang ada di daerah
tersebut.
10. Mengatur dan mengontrol data kependudukan, berupa kartu tanda penduduk,
kartu keluarga, akte lahir, akte nikah yang ada di daerah tersebut.
11. Menjaga nilai-nilai budaya serta sosial yang ada di derah masing-masing.
12. Menciptakan serta melaksanakan perundang-undangan berdasarkan fungsinya
yang berlandaskan acuan dari undang-undang dasar 1945.
2.1.2.9. Pengertian Jaminan Sosial
Menurut Husni (2003:53),10 iyalah suatu tindakan atau aturan yang dapat
melindungi atau memberi segala apa yang di butuhkan dalam memenuhi
kebutuhan sosial yang ada agar dapat memastikan bahwa semua orang dapat
memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk kehidupan yang layak, pemahaman luas

10

Husni, Jaminan Sosial, Ilmu Sosial, PT. Jakarta 2003. Hlm. 53
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tentang jaminan sosial adalah suatu sistem yang menjamin kehidupan dan
kepentingan umum dalam bidang sosial kehidupan. Secara dasar jaminan sosial
memiliki beberapa katagori jaminan salah satu contohnya dalam program jaminan
kesehatan yang mana dalam jaminan ini merupakan suatu upayah penerapan
program yang di lakukan oleh pemerintah atau suwasta dalam menjamin
keselamatan atau kesehatan jasmani serta rohanin anggota dari pelakasanaan
program jaminan kesehatan ini seperti yang tertera dalam aturan perundangundangan 40 tahun 2004 menjelaskan bahwa jaminan kesehatan ini bertujuan
untuk menjamin segala bentuk sosial dalam bidang kesehatan bertujuan agar dapat
memperoleh jaminan sosial dalam bentuk jaminan asuransi atau yang kita kenal
sekarang dengan nama BPJS Kesehatan yang di selenggarai oleh program dari
pemerintah, selanjutnya jaminan sosial dalam hal jaminan kecelakaan kerja
jaminan ini juga merupakan suatu upayah agar menjamin segala hal kesehetan
maupun keselamatan bagi anggotanya yang berbentuk jaminan asuransi yang apa
bila dalam aktifitasnya bisa memperoleh segala bentu layanan jaminan berupa
pekayanan kesehatan maupun uang tunai bagi anggotanya yang mengalami halhal yang masuk dalam kata gori tertentu, jaminan ini juga merupakan suatu
bentuk upayah agar menjamin bagi anggotanya yang tergabung agar memperoleh
sesuatu jaminan kehidupan apa bila memasuki waktu senja dengan kata gori
tertentu berupa asuransi jaminan ini juga bisa di peroleh dengan mendapatkan
jaminan tunjangan bagi anggotanya berupa uang tunai setiap bulanya tergantung
dari tahapan proses dari jaminan ini.
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2.1.2.10. Pengertian Kehidupan Sosial
Kehidupan sosial menurut pendapat Astrid S Susanto (1983:23),11 iyalah
suatu prilaku sosial yang terjadi secara langsung antara mahluk sosial antar satu
dengan yang lainya atau antara komunitas dengan komunitas lainnya. Sehubungan
dengan kata-kata sosiologi, kata-kata sosial harus ditinjau karena semua kegiatan
yang terkait dengan masyarakat luas. Kata-kata sosial juga telah menerima banyak
interpretasi, namun, orang berpendapat bahwa kata-kata ini mencapai perilaku
timbal balik atau perilaku antara mahluk sosial yang terjalin secara melakukan
aktifitas sosial yang saling tergantungan, dengan demikian manusia sosial berarti
manusia yang saling bergantung pada kehidupan satu sama lain, antara komunitas,
atau satu kelompok lain dalam komunitas. Suatu kehidupan di artikan sebagai
kehidupan sosial adanya interaksi antara individu satu serta lainnya, serta adanya
interaksi yang saling membutuhkan antar sesama, adapun interaksi sosial yang
terjadi di kehidupan sosial antara lain yaitu, Aktifitas sosial merupakan hubungan
interaksi antara masyarakat sosial yang ada sering juga kita kenal dengan kata
kontak sosial antar sesama mahluk sosial antara lain kontak sosial, aktifitas sosial
antar individu masyarakat yang satu dengan yang lainya salah satunya dalam
berkomunikasih sosial yang merupakan suatu interaksi sosial dengan berbicara
anatara mahluk sosial yang satu dengan yang lainya dalam menjalin hubungan
sosial sehari-haridalam menjalankan kehidupan sosial dengan mentaati segala
aturan yang ada dalam kehidupan agar menuju sebagai masyarakat sosial yang
selalu memperhatikan norma adat maupun agama yang di yakini agar menjadi
11

Astrid S Susanto, Kehidupan sosial, Ilmu Sosial Dan Tata Negara, Jakarta. (1983). Hlm.23
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pribadi yang baik dalam menjalankan interaksi sosial dan kehidupan sosial,
upayah sosial sebagai jadi diri pribadi mahluk sosialadalah upayah dalam
menjalankan kehidupan sosial dengan mentaati segala aturan yang ada dalam
kehidupan agar menuju sebagai masyarakat sosial yang selalu memperhatikan
norma adat maupun agama yang diyakini agar menjadi pribadi yang baik dalam
menjalankan interaksi sosial dan kehidupan sosial.
Merupakan suatu upaya individu sosial agar dapat menyesuaikan diri
saling menghormati satu sama lain antara mahluk hidup sosial yang ada agar
dapat di terima disuatu tempat atau wilayah sosial yang di tempati sehingga
norma-norma saling menghormati dan menghargai dapat terjalin dan terpelihara
dengan baik, misalnya prilaku dalam sosial dalam lingkungan sosial, Normanorma sosial dalam bermasyarakat merupkan suatu norma yang baik menurut
kebiasaan adat maupun kepercayaan agama yang wajib untuk di ikuti serta ditaati
serta di lakukan, adapun beberapa norma-norma sosial dalam bermasyarakat
antara lain yaitu norma agama yaitu saling menghormati antar umat beraga yang
satu dengan lainya. Manfaat nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat memiliki tugas
dan fungsinya dalam menjalankan interaksi sosial sehari-hari yaitu sebagai nilai
yang dapat menyatukan individu maupun kelompok sosial yang ada agar memiliki
suatu tujuan hidup yang sama demi tercipnya suasana yang saling menghormati
satu sama lainya dalam kehidupan bermasyarakat sosial, suatu aturan kaidah yang
baik atau positif bagi kehidupan sosial yang harus di contoh maupun di patuhi
secara bersama-sama demi tujuan sosial yang baik saling menghormati dan
membutuhkan antar mahluk sosial yang ada norma-norma sosial dalam

Universitas Internasional Batam
Firmnansyah, Kebijakan Pemerintah Kota Batam Terhadap Kehidupan Sosial di Suku Laut di Pulau Kubang dan Pulau
Todak Kecamatan Nongsa Kota Batam
UIB repository @2019

57

bermasyarakat adalah agar menjadi suatu hal yang positif yang harus di contoh
agar segala sesuatu tindakan mahluk sosial yang ada sesuai dengan kaedah-kaedah
sosial yang baik misalnya sebagai contoh yaitu, menganjurkan individu maupun
kelompok sosial agar bertindak atau melakukan aktifitas sosial yang ada sesuai
batasan yang telah di tentukan dan tidak harus dilanggar agar dampak dari
perbuatan itu bermanfaat bagi hal banyak serta tidak merugikan orang lain.
2.1.2.11. Pengertian Masyarakat
Pengertian masyarakat menurut pandangan Koentjaraningrat (2009:20).12
merupakan mahluk hidup yang tinggal di suatu wilayah yang memiliki jumlah
yang lebih dari satu orang di katagorikan sebagai kelompok yang memiliki
aktifitas hidup sosial dalam suatu wilayah dengan menjalankan dan mematuhi
aturan dan kebiasaan dalam kehidupan yang ada di wilayah tersebut secara
bersama-sama, dalam artian luas masyarakat merupakan manusia yang mendiyami
suatu tempat dengan jumlah banyak dalam suatu wilayah sebagai mahluk sosial
yang saling bergantungan satu sama lain. Suatu masyarakat dapat di katagorikan
sebagai masyarakat apa bila adanya suatu interkasi yang saling berhubungan satu
dengan yang lainnya salah satunya yaitu adanya aktifitas sosialantara masyarakat
sosial yang ada sering juga kita kenal dengan kata kontak sosial antar sesama
mahluk sosial, komunikasih sosial yaitu suatu interaksi sosial dengan berbicara
anatara mahluk sosial yang satu dengan yang lainya dalam menjalin hubungan
sosial sehari-hari, adanya upayah dalam menjalankan kehidupan sosial dengan
Koentjaraningrat, Pengertan masyarakat, Ilmu Sosial Dan Tata Negara, PT. Bandung Cipta.
2009. Hlm. 20
12
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mentaati segala aturan yang ada dalam kehidupan agar menuju sebagai
masyarakat sosial yang selalu memperhatikan norma adat maupun agama yang di
yakini agar menjadi pribadi yang baik dalam menjalankan interaksi sosial dan
kehidupan sosial. Tahapan interaksi sosial dalam bermasyarakat sering terjadi
serta di jumpai dalam kehidupan sosial antara lain,
1. Tahapan yang terjadi karena mencontoh prilaku mahluk sosial yang alinya.
2. Suatu interaksi sosial yang dapat mempengaruhi sikap dan kepribadian orang
lain agar dapat mengikuti kebiasaan tersebut yang sama di lakukan baik itu
individu maupun kelompok sosial yang satu dengan yang lainya.
3. Suatu proses interaksi pribadi agar dapat mencontoh segala hal yang ada pada
diri individu lain maupun kelompok lain agar dapat di ikuti atau dengan kata
lain menjadi kepribadiaan yang mengikuti pola kebiasaan hidup individu lain.
4. Suatu interaksi yang terjadi karena menyukai suatu bentuk perbuatan maupun
kepribadian mahluk hidup lain sehingga menimbulkan sikaf tertarik kepada
derisendiri maupun individu lainya.
2.1.2.12. Pengertian Suku Laut
Orang laut adalah nama untuk komunitas pengembara laut di katakan
sebagai suku laut karena suku ini memang aktif di lautan, mereka tinggal di
sampan yang disebut kano lebar atau kano. Terbuat dari kayu dengan jarak 1 x 5
meter sebagai tempat berteduh dan berlindung dalam menjalankan kehidupan
sehari-hari, orang laut atau sampan merupakan kelompok suku terisolasi yang
sulit menerima perubahan dalam pembangunan di semua sektor, sehingga sulit
bagi mereka untuk berinteraksi dan menerima informasi dari luar dan sangat sulit
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bagi mereka untuk memahami dan memahami tujuan dari apa yang ada di luar
lingkungan kehidupan sehari-hari mereka, hanya kano dan semudah alat dan
pengetahuan tentang kejatuhan mereka untuk melanjutkan kehidupan masa depan
mereka. Orang-orang kano atau laut pada umumnya sangat mahir dan pandai serta
kuat dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di lautan seperti menghadapi
badai dan tahu di mana menemukan sumber daya laut yang melimpah, selain itu
anak-anak kano atau laut dari masa kecilnya telah diajari untuk bertahan dan
beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari di laut dan dituntut untuk memahami
prosedur penangkapan ikan dan menangani semua gangguan yang ada di lautan di
mana mereka menjalankan kehidupan mereka, pada umumnya orang-orang kano
atau orang-orang laut hidup di tempat yang mereka temui. Di anggap sangat baik
untuk kehidupan mereka dan keluarga mereka, dan sampan adalah tempat
berteduh, nyaman menurut mereka, bahasa sehari-hari yang digunakan oleh
sampan atau laut adalah bahasa melayu di sekitar yang ada di kepulauan Riau.13
Orang sampan atau orang laut merupakan suatu kumpulan komunitas etnis
bersekala kecil yang terdiri dari beberapa kepala keluarga dengan hidup yang
berpindah atau tidak menetap disuatu pulau, orang sampan atau orang laut
mendiami wilayah laut kepri kepulauan di pridiksikan semenjak tahun 1500
sampai dengan tahun 2500 sebelum masa masehi, asal mula suku laut menurut
sejarah dikenal oleh bangsa portugal sebagai suku melayu tua atau suku tempatan
asli kepulauan. Pada masa tahun 1500 sebelum masa masehi terjadi suatu aktifitas
berpindah atau bergesernya melayu tua sehingga membuat suku melayu tua yang

13

Sejarah suku bangsa indonesia , Suku-suku Terasing, PT. Cipta Semarang, 2003. Hlm. 3
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di kenal sekarang sebagai orang sampan atau orang laut pesisir. Sejarah orang
sampan atau orang laut di wilayah riau kepulauan pada masa kerajaan malaka dan
riau lingga pada tahun 1911 sampai 1945 hingga sekarang. Di indonesia sendiri
orang sampan atau orang laut dikenal dengan sebutan suku laut atau suku terasing,
sedangkan dalam beberapa istilah tentang orang sampan atau orang laut mendiami
sebagian besar wilayah laut asia tenggara. Serta sedikit pemaparan tentang jumlah
penduduk indonesia Berjumlah kurang lebih sebanyak 265 juta jiwa, sekitar
kurang lebih 87% penduduk memeluk agama islam, selanjutnya lebih kurang 12%
memeluk agama kristen,buddha,hindu,serta konghucu.
Orang sampan atau orang laut merupakan kelompok yang sangat susah
untuk bergaul dengan pihak luar kelompok mereka, hal ini membuat pola pikir
merekan dalam meresap informasi dari pihak luar sulit mereka dapat, hanya
pengetahuaan alam yang mereka dapat dari kelompok mereka yang mereka temui
dan mereka pelajari di laut yang di tinggalkan oleh nenek moyang mereka
terdahulu, sepertihalnya pengetahuan tentang mencari ikan menggunakan alat-alat
tradisional mereka seperti serampak dan pancing. Selai itu kepercayaan atau
agama yang di percayai oleh kelompok orang sampan atau orang laut kepercayaan
animisme pada saat itu meski kini beberapa kelompok telah memeluk aga islam
dan kristen tetapi masih bercampur dengan kebiasaan mereka dengan mencampuri
kepercayaan dari datuk moyang mereka terdahulu yang mana kelompok orang
sampan atau orang laut beranggapan kalo daratan merupakan hal yang buruk dan
sangat tidak baik serta daratan mereka anggap merupakan tempat yang kotor
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hanya digunakan untuk menguburkan jenazah bagai orang sampan atau orang
laut.
Untuk memenuhi kebutuhan hidup orang sampan atau orang laut dengan
menjadi nelayan, rata-rata orang sampan atau orang laut melakukan segala
aktifitas sehari-hari setiap detiknya mereka habiskandi atas sampan dan lautan
untuk memancing maupun aktifitas lainya yang ada, selain itu ada kebiasaan rutin
yang di lakukan oleh orang sampan atau orang laut yakni memancing jikala
malam hari tiba karena pada malam hari mereka meyakini bahwasanya ikan pada
malam hari jauh lebih banyak dan mudah di tangkap. Selain itu apa bilah mereka
pergi mencari ikan tidak akan pulang sebelum mereka mendapatkan hasil
tangkapan walaupun harus bermalam ditempat mereka mencari ikan hanya
beralaskan papan dan berselimutkan kajang, orang sampan atau orang laut sangan
mahir menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi di laut, berupa cuaca buruk
atau hal-hal negatif lainya yang mereka alami, selain itu anak-anak orang sampan
atau orang laut semenjak usiah dini sudah dilatih untuk menyesuaikan diri dan
wajib bisa dalam menombak ikan dan harus terbiasa menghadapi kondisi buruk
yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari, pada umur 12 tahun ke atas
anak-anak orang sampan atau orang laut sudah mahir dalam segala hal untuk
mandiri dalam mencari kebutuhan hidupnya sendiri di lautan dengan
menggunakan alat-alat tradisional dari datuk moyang mereka, namun demikian
keberedaan mereka orang sampan atau orang laut sangat terbelakang baik dari
segi ekonomi maupun pendidikan serta teknologi, sehingga untuk berubah
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menjadi nelayan moderen sangat lah jauh dari kata itu dikarena pengetahun
mereka.
2.1.2.13. Pengertian Pulau
Pengertian pulau menurut buku bahasa indonesia & granger 1999
menjelaskan bahwa pulau ini merupakan wilayah kecil dari tanah yang di
kategorikan dari benua, dan agak besar dari terumbu karang, terletak di sekitar
perairan yang memenuhi pulau, ada beberapa kelompok dan kategori pulau yang
di sebut pulau atau benua berdasarkan kesepakatan yang di sepakati oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 82 mengenai pembahasan batas-batas
wilayah dan persyaratan suatu pulau yang dianggap oleh hukum internasional
yang di akui oleh beberapa negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada waktu itu,
dengan maksimal untuk menjelaskan bahwa suatu pulau syarat dan kata gori yang
di paksa dengan pulau dan wilayah perbatasan pulau yaitu sebagai berikut:
1. Memiliki wilayah atau batas tanah
2. Terjadi secara alami, dan bukan buatan manusia
3. Berada di atas air dan di kelilingi oleh air baik di laut maupun di danau
4. Memiliki garis pantai dan mengalami situasi pasang surut di sekitar pulau
Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan di atas, dapat di pahami bahwa pulau
ini memiliki batas regional dan di kelilingi oleh laut dan mengalami air yang
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tinggi dan rendah yang meliputi garis pantai yang ada baik di laut maupun di
danau.14
2.1.3. Landasan Yuridis
2.1.3.1.“UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan
berarti bahwa terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan
kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas
yang dibutuhkan oleh negara, sebagaimana tertulis dalam Pembukaan
paragraf ke-4 (empat)melindungi semua rakyat Indonesia dan semua
darah Indonesia dan untuk meningkatkan kesejahteraan publik, mendidik
kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam melaksanakan tatanan dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan
berdasarkan artikel berikut, dinyatakan di bawah ini:
Pasal 34
1. Anak-anak miskin dan terlantar dirawat oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk semua orang dan
memberdayakan orang-orang yang lemah dan tidak mampu memenuhi
martabat manusia.
3. Negara bertanggung jawab untuk penyediaan fasilitas kesehatan dan
layanan publik yang tepat.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan pasal ini diatur dalam
undang-undang.”
2.1.3.2.“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial
adalah syarat pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga
negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,
sehingga mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya. Pelaksanaan
kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan
yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dan masyarakat dalam
bentuk layanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga
negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan
sosial , dan perlindungan sosial, dan yang mengatur Implementasi
kesejahteraan sosial dan tujuan berdasarkan artikel berikut:
Pasal 3 Pelaksanaan kesejahteraan sosial bertujuan:
1. Meningkatkan tingkat kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan
hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial untuk mencapai kemandirian.

Buku bahasa indonesia, Pengertian pulau menurut, granger PT.Karya Cipta Bandung. 1999.
Hlm. 5

14
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3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan
mengelola masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial
dari dunia bisnis dalam organisasi kesejahteraan sosial secara
melembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam
implementasi kesejahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan, dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen pelaksanaan kesejahteraan sosial.
Pasal 4 Negara bertanggung jawab untuk mengelola kesejahteraan sosial.
Pasal 5
1. Implementasi kesejahteraan sosial ditujukan untuk, Sebuah individu,
keluarga, kelompok dan komunitas.
2. Pelaksanaan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diprioritaskan bagi mereka yang memiliki kehidupan yang tidak
layak secara manusiawi dan memiliki kriteria untuk masalah sosial
sebuah kemiskinan, pengabaian, disabilitas, keterpencilan, kecacatan
sosial dan perilaku menyimpang, korban bencana dan korban
kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi
Pasal 6 Implementasi kesejahteraan sosial meliputi sebuah rehabilitasi
sosial, keamanan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.”
2.1.3.3.“Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1999
Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Kumunitas Adat Terpencil
Dalam keputusan presiden ini bahwa masyarakat adat terpencil yang
telah dikenal sebagai masyarakat terpencil perlu memupuk kesejahteraan
sosial dengan memberdayakan mereka dalam semua aspek kehidupan dan
mata pencaharian sehingga masyarakat adat terpencil yang bersangkutan
dapat hidup secara alami, fisik, spiritual dan sosial sehingga mereka
dapat memainkan peran aktif dalam pembangunan, serta membina
kesejahteraan sosial masyarakat adat terpencil adalah tanggung jawab
pemerintah dan / atau masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara
terkoordinasi agar lebih efektif dan efisien, sebagaimana dinyatakan
dalam artikel berikut:
Dalam pasal 1, keputusan presiden ini, yang dimaksud dengan komunitas
tradisional terpencil atau yang lebih dikenal sebagai komunitas terisolasi
adalah kelompok sosial dan budaya yang bersifat lokal dan tersebar dan
kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan layanan baik sosial,
ekonomi, dan politik. Pasal 2, pengembangan kesejahteraan sosial
masyarakat adat terpencil bertujuan untuk memberdayakan masyarakat
adat terpencil dalam semua aspek kehidupan dan mata pencaharian
sehingga mereka dapat hidup secara alami, fisik, spiritual dan sosial
sehingga mereka dapat memainkan peran aktif dalam pembangunan, yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kebiasaan setempat.
Pasal 3, pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat adat terpencil
dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat
maupun daerah dan masyarakat. Sedangkan Pasal 5, implementasi
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pengembangan kesejahteraan sosial untuk masyarakat adat terpencil
dilakukan di bidang sebuah penyelesaian administrasi kependudukan,
kehidupan beragama, pertanian, kesehatan, pendidikan, bidang lainnya,
pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
kegiatan sebagai sebuah konseling, bimbingan, layanan, membantu,
pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan berdasarkan rencana dan program untuk pelaksanaan
pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat adat terpencil yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dan
memperhatikan memperhitungkan ketentuan hukum dan peraturan yang
berlaku.”
2.1.3.4.“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pelaksanaan
kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan
yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan
masyarakat dalam bentuk layanan sosial untuk memenuhi kebutuhan
dasar setiap warga negara, yang termasuk rehabilitasi sosial, jaminan
sosial, pemberdayaan perlindungan sosial dan sosial. Dan kesejahteraan
sosial adalah kondisi pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial
warga negara sehingga mereka dapat hidup dengan baik dan dapat
mengembangkan diri, sehingga mereka dapat menjalankan fungsi
sosialnya, dan fungsi serta tujuan Republik Peraturan Pemerintah
Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang implementasi kesejahteraan
sosial dapat dilihat. dari artikel berikut ini, pasal 2, implementasi
kesejahteraan sosial ditujukan untuk sebuah individu, keluargakelompok
dan komunitas. Pelaksanaan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diprioritaskan bagi mereka yang memiliki kehidupan yang
tidak layak secara manusiawi dan memiliki kriteria masalah sosial sebuah
kemiskinan, pengabaian, disabilitas, keterpencilan, kecacatan sosial dan
perilaku menyimpang, korban bencana dan korban kekerasan, eksploitasi
dan diskriminasi. Pasal 15 pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk
memberdayakan individu, keluarga, kelompok dan komunitas yang
mengalami masalah kesejahteraan Sosial untuk dapat memenuhi
kebutuhan mereka secara mandiri, meningkatkan partisipasi lembaga dan
individu sebagai potensi dan sumber daya dalam pelaksanaan
kesejahteraan sosial. Pasal 16, pemberdayaan sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui sebuah meningkatkan
kemauan dan kemampuan, eksplorasi potensi dan sumber daya,
mengekstraksi nilai-nilai dasar, pemberian akses dan memberikan
bantuan bisnis. Pasal 17, pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dalam bentuk sebuah. diagnosis dan
motivasi pelatihan keterampilan, iringan pemberian stimulan modal,
peralatan bisnis dan tempat usaha, peningkatan akses ke hasil bisnis
pemasaran, pengawasan dan advokasi sosial, memperkuat harmoni sosial,
lingkungan dan penataan bimbingan lebih lanjut. Pasal 18, pemberdayaan
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sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dalam
bentuk sebuah diagnosis dan motivasi, memperkuat lembaga masyarakat,
memitraan dan penggalangan dana dan pemberian stimulan.”
2.1.4. Hasil Penelitian Terdahulu
Sebagai referensi dalam mengkaji, membahas, dan mengklarifikasi
masalah yang di angkat dalam penelitian ini, maka perlu menggunakan beberapa
teori dari pendapat hasil penelitian sebelumnya terkait untuk di gunakan sebagai
pembanding dari pemberlakuan kebijakan pemerintah kota batam terhadap
kehidupan sosial suku laut di pulau kubung dan pulau todak di kec. Nongsa.
Pencarian karya ilmiah yang ada di lakukan agar tidak ada kemiripan tofik dan
objek penelitian, berikut ini adalah artikel penelitian yang dapat di jadikan acuan
dalam penulisan sehingga dapat di gunakan sebagai referensi dalam penelitian
yaitu artikel penelitian yang pertama sebagai berikut ini:
“Atik Rahmawati, M.Kesos yang berjudul KEHIDUPAN SUKU LAUT DI
BATAM SEBUAH FENOMENA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI
PULAU BERTAM KOTA BATAM.Jenis penelitiannya adalah kualitatif
dengan metode survei. Yang menjadi subjek yaitu kehidupan suku laut di
pulau bertam. Adapun masalah yang dikedepankan adalah dari kehidupan
nomaden di laut menjadi komunitas yang menetap di pulau bertam kota
batam, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagai sebuah model
pengembangan masyarakat, pelaksanaan program PKAT pada komunitas
suku laut di pulau bertam kota batam memiliki kelemahan mendasar yaitu
pelaksanaan program tidak mempertimbangkan pada analisis kebutuhan
(need assessment) komunitas sasaran, disamping juga mengesampingkan
aspek budaya, adat dan istiadat komunitas sasaran serta didukung dengan
kualitas sumber daya manusia yang rendah ditunjukkan dengan tingkat
buta huruf yang tinggi menyebabkan Partisipasi komunitas sasaran masih
terbatas pada Partisipasi Incentive (Participation for Material Incentive)
pada level fase menenangkan atau masuk dalam kategori tokenisme
Tokenisme dalam keadaan terburuk akan membuat orang-orang yang tak
berdaya semakin tak berdaya dan terasing.”
Kedua, penelitian yang berkaitan dengan penelitan yang peneliti ambil adalah
karya penelitian dari salah satu penelitian yang sudah ada yaitu:
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“Khidir Marsanto Prawirosusanto, yang berjudul ORANG LAUT,
PERMUKIMAN,
DAN
KEKERASAN
INFRASTRUKTUR.Jenis
penelitiannya adalah kualitatif dengan metode survei. Yang menjadi
subjek yaitu . Politik Penciptaan Pulau Bentam dan Pemukiman Orang
Suku Laut, Serta Mengatur Dan Menertipkan Kehidupan Suku Laut,
Artikel ini telah mendiskusikan secara ringkas bagaimana proyek
permukiman dirancang, diterapkan serta beberapa konsekuensi sosialnya
sesuai kebutuhan yang ada. kini Orang Laut di Bentam tidak lagi hidup
mengembara Sebagian besar kini menjalani perubahan tempat dan pola
hidup yang berbeda dengan pendahulu mereka Dahulu ada ungkapan
dunia Orang Laut selingkar sampan karena merepresentasikan kehidupan
mereka yang sederhana, tidak lebih dari untuk urusan bertahan hidup”
Alasan penulis mengambil penelitian di atas sebagai penelitian yang relevan
adalah bahwa mereka berdua membahas masalah suku laut dan penerapan
kebijakan pemerintah terhadap kehidupan sosial suku laut, tetapi yang
membedakannya dari penelitian adalah dalam hal subjek dan obyek.
2.2 Landasan Teori
Landasan teoritis sangat penting dalam sebuah penelitian, terutama dalam
menulis peneliti dalam mengembangkan masalah yang mungkin di temui di lokasi
penelitian harus memiliki landasan teoritis yang mendukungnya dalam menulis
landasan penelitian teoritis seperti pondasi bangunan, bangunan akan terlihat
kokoh jika pondasi kuat, begitu pula penulisan, tanpa dasar penelitian teori dan
metode yang di gunakan tidak akan berjalan dengan baik. Peneliti juga tidak dapat
melakukan pengukuran atau tidak memiliki alat ukur standar jika tidak ada
landasan teori, dalam menganalisis masalah yang di rumuskan, beberapa teori
yang relevan dapat di gunakan sehingga masalah tersebut dapat di jelaskan secara
memuaskan, sedangkan teori hukum di gunakan dalam penelitianini adalah:
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2.2.1. Teori Hukum Pembangunan
Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1975:3),15 menjelaskan bahwasanya
hukum dan pembangunan merupakan hukum bukan hanya harus mempunyai
peranan dalam pembangunan yang ada, beliau memberi penegasan dan pemaparan
bahwasanya hukum dalam pembangunan mempunyai arti dan fungsi dalam
pengawasan dan pemberdayaan bagi individu maupun kelompok yang
membutuhkan perhatian serta yang menerima perhatian terhadap dua aspek yang
saling berkaitan agar dapat memberi pertolongan dan jaminan serta dapat
menikmati segala pasilitas dari dampak yang ada pada jaminan hukum dan tujuan
dari pembangunan yang di lakukan atau di luncurkan dalam hal ini negara yang
mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dalam aspek tiori hukum
dan pembangunan, demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional suatu
negara dengan baik dan benar serta terarah secara tepat sasaran terhadap prodak
yang berbentuk kebijakan nasional dalam bidang hukum, sosial, dan
pembangunan inspratruktur bagi warga negaranya yang membutuhkan.
2.2.2. Teori Perlindungan Hukum
Tiori perlindungan hukum menurut Satijipto Raharjo,16 bahwasanya tiori
ini menjelaskan tentang suatu aturan yang mengatur atau mengikat kebiasaan atau
aktifitas kehidupan agar terarah sesuai aturan agar tujuan dari kepentingan umum
bisa berjalan dengan baik dan benar, dalam pengertian umum tiori perlindungan
hukum ini merupakan suatu aturan yang memberi jaminan terhadapan
kelangsungan hidup orang lain agar tetap terjaga dan memberi rasa aman adil dan
Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung Bina
Cipta, 1975, hlm. 3
16
Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53
15
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tranfaransi dalam upayah penegakan aturan hukum bagi kepentingan umum
maupun nasional serta menjadi acuan kedaulatan dalam suatu lembaga dalam
negara.
2.2.3. Teori Negara Kesejahteraan
Menurut pandangan Kranenburg, dan Sabaroedin (1977:77),17 suatu negara
kesejahteraan merupakan negara yang mempunyai hak dan tanggung jawabnya
dalam segala aspek yang terkait dalam kepentingan umum nasional misalnya
dalam penegakan hukum dan menjami ketertiban dan perdamaiaan dalam negara
tersebut bagi masyarakat yang ada didalamnya sesuai dan harus mengacu kepada
undang-undang dasar 1945 agar hak-hak dan kedaulautan rakyat dan negara bisa
terjaga dengan baik.

17

Kranenburg, Prof. Mr., dan Tk.B. Sabaroedin, Teori Negara Kesejahteraan , dan (1977:77 )
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