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KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENEGAKAN 
HUKUM PROGRESIF1 

Oleh : Bakhrul Amal2 

 

Mempertautkan antara kesejahteraan sosial dan penegakan hukum seringkali 
dianggap sebagai hal yang debatable. Sebagian beranggapan bahwa kesejahteraan 
sosial adalah urusan ekonomi. Sedikit-sedikit diperbolehkan masuk kepentingan 
politik. Tetapi untuk hukum, porsi terhadap peran sertanyanya itu tidaklah 
disamakan. Hukum dibiarkan diam dalam teks yang kaku dan tidak boleh 
mengambil hak interupsi. Padahal kesejahteraan sosial yang dibangun melalui 
pikiran politik dan ekonomi itu, berangkatnya dari kehidupan yang sama dengan 
hukum, yaitu kehidupan masyarakat. 

Masyarakat adalah sebutan bagi manusia yang berkumpul dalam satu tempat 
dan dengan satu tujuan (teritorial, genealogis dan kombinasi keduanya). Mereka 
memiliki cara masing-masing yang unik untuk melanjutkan hidupnya. Ada yang 
berdagang, ada yang berprofesi sebagai pegawai, sebagiannya memilih sebagai 
pendidik dan macam-macam lagi jenisnya. Yang jelas, di dalam ruang-ruang 
(masyarakat) tersebut akan selalu ada hukum yang mengaturnya. 

Seorang begawan hukum asal Roma, Cicero, mengatakan bahwa “dimana 
ada manusia, maka disitu ada hukum”. Tidak seperti pendapat awam pada 
umumnya, Cicero seolah ingin menjelaskan bahwa hukum itu dilahirkan, bukan 
sesuatu yang lahir terlebih dahulu. Terbentuknya siklus yang disebut pada 
paragraf pertama secara unconscious melahirkan hukum sebagai pengendalinya. 

Hukum muncul bukan tanpa alasan, akan tetapi hukum muncul atas dasar 
yang cukup kuat. Manusia, menurut Jean Paul-Sartre dalam Being and 
Nothingness, selalu memiliki naluri untuk berkuasa, baik secara politik dan 
ekonomi. Jika hal itu dilakukan dalam hidupnya yang sendiri, tentu tidak akan 
menjadi masalah. Namun jika hasrat seperti itu dipertahankan dalam suatu 
komunitas manusia yang besar, maka akan menciptakan chaos (distingsi Marx 
perihal universalitas yang hanya numerik dan kualitatif, intensional).3 Dalam 
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posisi itulah hukum mengambil perannya. Hukum berangkat melalui spirit 
menciptakan kondusifitas, kesejahteraan dan keadilan.4 

Hukum sendiri menurut John Austin, melalui The Province of Yurispudence 
esensinya, adalah perintah. Austin kemudian merumuskan makna perintah atau 
aturan itu menjadi “...namely, 'sanction' or 'enforcement of obedience;' 'duty' or 
'obligation; ''superior and inferior..”5. Dengan begitu, hukum tidak sekedar 
sebagai perintah atau aturan, tetapi hukum juga dilegitimasi oleh kekuasaan atau 
suatu kesepakatan (commands and sovereign). Hukum pun bisa berlaku apabila 
ada suatu komunitas atau minimalnya dua orang yang menaatinya (habit of 
obedience). Barulah setelah ditemukan subjek dan objeknya, hukum bisa 
memutuskan dan memberikan sanksi yang jelas (sanctions).6 

MUNCULNYA KONSEP KEWARGANEGARAAN 

Dunia kemudian mengalami perkembangan yang cukup pesat. Semenjak 
abad renaissance muncul, segala yang semula sifatnya anomalous dari nalar, 
seperti halnya mistik, dihapuskan. Era positifisme dan logis menurut akal pada 
saat itu juga dimulai. Dengan bantuan Hans Kelsen, hukum pun mengikuti 
perkembangan tersebut. Sifat irasional hukum dibuang dan lahirlah teori Logische 
Stufenbau (logical hierarchical structure)7.  

Abad pencerahan pada kenyataanya tidak hanya menciptakan hukum yang 
mulai dipahami secara tekstual. Konstitusi yang legal dan bertata kelola pun 
diatur. Pada saat itulah definisi dari sebuah negara, seperti yang dijelaskan John 
Locke dan Hobbes, mulai berkembang. Masyarakat, sebagai sebab-musabab 
terjadinya hukum kemudian diformalisasikan dalam sebutan warga negara. 

Pentingnya konsep kewarganegaraan tersebut didasari pada suatu hal yang 
dikenal dengan ikatan psikologis. Kewarganegaraan psikologis menyebabkan satu 
dan lainnya (sesama warga) menjadi bagian yang sama secara identitas 
(psychological citizenship also implies seeing others as fellow citizens). Dengan 
begitu semuanya berangkat dari satu persepsi dalam memandang yang lain. 
Semuanya berasal dari masyarakat yang sama (I and others are part of the same 
community), cakrawala-politik (sharing the same political horizon) yang sama 
sehingga hak-haknya pun sama (the same citizenship status)8.   
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Setiap perubahan tentunya menanggung konsekuensi. Ketika kata-kata 
masyarakat mengalami proses evolusi menjadi kewarganegaraan, seperti yang 
dikatakan di atas bahwa tanggung jawab individu akan negara muncul, manusia 
tidak lagi hanya memikirkan dirinya dan tetangga di sampingnya, tidak pula raja-
rajanya, tetapi bertambah dengan kewajibannya terhadap negara. 
Kewarganegaraan sendiri menurut Turner melalui Gabriel de La Paz adalah : 

 

“...seperangkat praktek hukum, ekonomi, dan budaya yang 
menentukan individu sebagai anggota masyarakat yang kompeten. 
Praktek-praktek seperti membentuk aliran sumber daya untuk 
individu dan kelompok sosial...”9 

 

Diantara ketiga arena yang luas itu, hukum bisa dikatakan sebagai pengatur 
yang berada di tengah-tengah politik dan kekuatan basis ekonomi. Robertus 
Robert meringkas prinsip dan konsep dasar itu dengan mengutip Jeal L Cohen. 
Dalam bagian hukum dijelaskan jika, kewarganegaraan adalah status yuridis 
individu sebagai subjek hukum berikut berbagai privilese hak-hak serta kewajiban 
di dalamnya (juridical status of legal personhood)10. Hipotesannya adalah hukum 
yang membuat tujuan kesejahteraan sosial itu menjadi mungkin. 

Negara sebagai kekuatan publik tertinggi dalam entitas politik, dan atau 
lingkup kekuatan sipil tertinggi dalam pemerintahan, memiliki kewenangan 
membuat suatu hukum yang mewujudkan ikatan psikologis warga negaranya. 
Mengingat produk hukum yang hendak diciptakan biasanya mengacu pada 
weltenschaung daripada negara itu sendiri, dalam hal ini, kita akan mengawalinya 
dengan konsep hukum negara Pancasila. Karena pada dasarnya, setiap negara 
memiliki cita-citanya masing-masing meskipun dengan tujuan yang sama, yaitu 
membangun kesejahteraan sosial. 

ESENSI HUKUM INDONESIA 

Menurut ciri pokok sistem pemerintahan Indonesia, Indonesia menganut 
sistem pemerintahan negara rechtstaat. Sebelum kita masuk dan menyimpulkan 
jika Indonesia adalah negara hukum, menurut Yudi Latif, kita harus terlebih 
dahulu membedakan antara recht dan wet. Dalam bahasa Belanda rechts berarti 
hukum sedangkan wet adalah undang-undang, dan istilah recht ini selalu mengacu 
pada hukum yang diatasnya menganut suatu grundnorm atau state fundamental 
norm. 

Kata kunci dari rechtsstaat adalah adanya suatu norma dasar yang 
melandasi terciptanya hukum-hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan norma dasar itu tentu kita ketahui bersama adalah Pancasila. Hal 
                                                                                                                                                                   

‘membantu’ itu cenderung berpikir “we will help ourselves?” bukan “we will help others?”. 

Pandangan ini tentunya berpengaruh terhadap terwujudnya kesejahteraan sosial.  
9
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inipun diperkuat oleh pernyatan Soepomo11 yang mengatakan bahwa “dengan 
memahami sifat hukum yang integral, dimana negara sebagai penyelenggara 
keinsyafan keadilan rakyat seluruhnya,....., maka kita akan dapat melaksanakan 
Negara Indonesia yang bersatu dan adil, seperti sudah termuat dalam Panca 
Dharma12”. Dilanjutkan kemudian oleh Soepomo “maka negara hanya bisa adil, 
kalau negara itu menyelenggarakan rasa keadilan rakyat dan menuntun rakyat 
kepada cita-cita luhur, menurut aliran zaman”.13 

Realisasi dari pernyatan Soepomo itu termaktub jelas dalam UUD Republik 
Indonesia Tahun 1945 Pasal 27, 31 dan 32. Yang pada intinya Negara menganut 
suatu sistem keadilan sosial yang bersifat kekeluargaan, yang diperjelas di pasal 
32 mengenai pemeliharaan anak terlantar dan fakir miskin oleh negara. 
Selanjutnya kembali ke pasal 31 yang menyebutkan sistem perekonomian disusun 
oleh usaha bersama atas asas kekeluargaan pula, yang menuntut kekayaan alam 
14dikuasai15 oleh negara untuk kepentingan bersama sebagai keluarga besar. Yang 
pada akhirnya untuk menyusun UU dimasing-masing daerah hendaklah selalu 
dilakukan dengan sistem musyawarah sesuai dengan sila ke-4 Pancasila.16 

Selain daripada apa yang telah dirumuskan Soepomo secara normatif. Ruh 
dari hukum pengadilnya di Indonesia setidaknya harus sesuai dengan, pertama, 
penegakan hukum yang bernafaskan nilai-nilai ketuhanan. Kedua, penegakan 
hukum Indonesia tidak hanya adil namun juga beradab. Ketiga, penegakan hukum 
Indonesia mendasari keputusannya atas pertimbangan yang mementingkan 
persatuan bangsa. Keempat, penegakan hukum Indonesia tidak bisa sepihak, akan 
tetapi haruslah melalui musyawarah yang dinamis dan bijaksana. Kelima, 
penegakan hukum Indonesia harus adil dalam spektrum yang menyeluruh (modus 
vivendi), tidak menguntungkan salah satu pihak. 

Apa yang telah dikemukakan di atas menunjukan bahwa hukum Indonesia 
tidaklah mengacu pada satu kebenaran yang formal-positifistis. Hukum Indonesia 
harus pula memperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di masyarakat. 
Hukum Indonesia sejatinya adalah hukum yang seperti Holmes katakan bahwa 
kehidupan hukum ...has not been logic, it has been experience. 

KESEJAHTERAAN SOSIAL 

Kesejahteraan sosial begitu banyak macamnya. Aspek yang menyentuhnya 
pun dapat dilihat dari berbagai keadaan. Pada umumnya di tingkat Nasional, 
kesejahteraan sosial itu terkait dengan skema pensiun, tunjangan anak, asuransi 
kesehatan, asuransi kecelakaan, pengangguran, dan bantuan bagi rakyat miskin. 
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Dalam berbagai negara, seringkali tujuan kesejahteraan sosial itu dirangkum 
dalam satu UU Jaminan Sosial. 

Pada umumnya, ketika berbicara kesejahteraan sosial, maka segalanya 
menggantungkan tujuan itu pada ekonomi. Hal ini dikarenakan oleh arti kata dari 
sejahtera itu sendiri. Sejahtera adalah kesehatan, kebahagiaan dan keberuntungan. 
Jika ekonomi terpenuhi maka segala hal yang menyangkut dengan kesejahteraan 
itu dapat terwujud. Itulah juga yang menjadi alasan Gross Domestic Product 
(GDP), seringkali dijadikan patokan untuk menarik kesimpulan perihal  
kesejahteraan. 

Kesejahteraan sosial kadangkala juga diartikan dengan kerja sosial. Menurut 
Joseph Kwok, anggota Associate Professor of City University of Hongkong, 
mengatakan bahwa hal itu keliru dan jauh dari definisi internasional yang meliputi 
modal sosial. Modal sosial adalah tentang hubungan kepercayaan (relationship 
with trust), kebersamaan (mutuality) serta timbal balik (reciprocity) yang 
membuat jaringan itu berkerja efisien dan efektif daripada individu yang sendiri 
(which enables networks to work together more efficiently and effectively than 
individuals acting alone)17. 

Dia melanjutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu yang lebih besar 
dari kebutuhan, yang tidak bisa dinafikan. Pembiayaan program kerja untuk 
mewujudkannya adalah dengan mengakumulasi pendapatan rakyat (from public 
revenue). Maksudnya, ada tambal sulam antara kaum miskin dan kaya sehingga 
kesenjangan itu menjadi hilang (bridge the gap between the poor and the rich). 
Dengan begitu akan lebih komperhensif dan beragam, meliputi peningkatan lebih 
banyak sektor di masyarakat (covering increasingly more sectors of the society), 
dan akan lebih mudah mengedintifikasi (kebutuhan).18  

Kesejahteraan sosial juga dipengaruhi oleh politik. Bagaimana negara 
memilih sistemnya, menentukan pula bagaimana distribusi dari kesejahteraan 
sosial itu dilakukan. Politik mempengaruhi aturan kebijakan yang dipilih untuk 
menentukan arah sikap memandang kesejahteraan sosial. Nozick, tokoh 
liberalisme klasik, berpendapat “...there is no social entity with a good that 
undergoes some sacrifice for its own good. There are only individual people” 19. 
Kesejahteraan itu pada dasarnya perjuangan bersama, dari seluruh elemen 
masyarakat untuk elemen masyarakat lainnya.    

Oleh karenanya, sebuah negara yang mengganggap dirinya sebagai sistem 
yang hanya mengatur soal privat seperti penipuan, pencurian, kontrak dan 
sebagainya adalah kategori negara sempit. Negara harus mulai memikirkan soal 
kemungkinan pendistribusian kesejahteraan secara vertikal. Tidak hanya 
menghitung neraca horizontal hasil dari gabungan si miskin dan si kaya. Dalam 
                                                            
17

 Joseph Kwok, Social Capital And Social Work: Personal Reflection Of A  

Hong Kong Social Worker, Journal of Social Policy and Social Work, Japan College of Social Work, 

hlm 1 Abstract.  
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 Loc cit, hlm 2 
19

 Brian Lund, Robert Nozick and the Politics of Social Welfare, Journal Political Studies, XLIV 

(1996) Hlm 115 of 122 
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hal ini saya berbeda pandangan dengan Nozick yang menganggap pendistribusian 
dengan proses vertikal itu terlalu jauh. Apalagi Nozick kemudian berpikir bahwa 
dia menerima kemungkinan vertikal itu namun melihat dari, kompensasi kerugian 
yang dibayarkan jumlahnya sama dengan yang dikeluarkan (..compensation is 
paid.... only  in  the amount  that will equal..)20. Sehingga seseorang bisa 
mendapatkan perlindungan gratis hanya sebatas kemampuan mereka 
membayarnya. Pemikiran Nozick mengenai peran serta negara ini bertentangan 
dengan konsep Negara Pancasila yang berazaskan Pancasila dan bersikap Gotong 
Royong.  

KESEJAHTERAAN SOSIAL dan NEGARA 

Semenjak terpilihnya Barack Obama sebagai presiden, sistem 
pendistribusian akan kesejahteraan sosial Amerika berubah. Semula jaminan atas 
kesejahteraan sosial di Amerika ditekankan pada subsidi. Dimana untuk menutupi 
cost dari pembiyaan itu dilakukan skema saling mengisi dari pendapatan. 
Meskipun ulama Yakub Hacker dan Jenifer Klein beranggapan bahwa jaminan 
sosial seringkali telah disediakan perusahaan, bahkan lebih besar 40% dari 
pengeluaran AS, pemerintah AS kemudian tetap memasukan pajak tinggi bagi 
“bos-bos”. Hal ini, menurut Kimberly, Profesor dari Universitas George 
Washington, dilakukan dan desain agar terjadi suatu keseimbangan antara yang 
‘kaya’ dengan penghasilan tinggi dengan mereka yang berpenghasilan rendah 
(....designed as deductions -- which help only those with large liabilities -- rather 
than as possible sources of actual refunds, which would help lower-income 
citizens)21. 

Gagasan tersebut disatu sisi terlihat begitu meyakinkan. Bagi sosialis awam 
rasanya seperti sebuah kemenangan baru dimana kekuatan kapital kemudian 
ditekan untuk membantu proletar. Namun dalam kesempatan lain, ide-ide tersebut 
nyatanya bisa dinilai sebagai langkah baru propaganda. Kaum berpenghasilan 
rendah yang menjadi pelayan bergantung kepada kaum berpenghasilan tinggi, 
karena jika keuntungan pengusaha meningkat maka tingkatan kesejahteraan 
mereka pun menjadi naik. Tentunya cara menaikan penghasilan tersebut adalah 
bekerja lebih giat demi keberhasilan perusahaan yang justru juga bertambah besar 
pula. Hal ini kemudian bertentangan dengan ide-ide Karl Marx itu sendiri. 

Skema kesejahteraan sosial yang melibatkan kedua kelas adalah skema 
sosial horizontal. Negara tidak melibatkan dirinya lebih jauh untuk memikirkan 
rakyatnya secara vertikal.  

Dalam sistem komunis, semua orang dianggap sama. Baik secara 
pendidikan, kelayakan keuangan, dan lain-lain. Batas ekonomi tidak memisahkan 
atau mengelompokkan orang, yang dapat membantu mengurangi kejahatan dan 
kekerasan. Pemerintahlah yang mengatur sistem ekonomi menjadi stabil. 
Sehingga setiap orang mendapatkan kesempatan bekerja, pekerjaan yang cukup 
bagi penghidupan. Kerja, tanggung jawab, dan manfaat dibagi secara merata di 
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antara warga. Jika orang tidak memiliki rasa iri, cemburu atau ambisi yang 
melawan tujuan negara, maka pembangunan ekonomi yang harmonis dapat 
dipertahankan.22 

Dunia telah memasuki era globalisasi. Setiap negara kini terbuka dan 
berperan serta untuk kehidupan komunitas Internasional yang luas. Menghindari 
fakta ini adalah sebuah keniscayaan dari sebuah negara. Yang menjadi 
permasalahan kemudian, negara komunis yang bertumpu pada nasib dirinya 
sendiri, sejauh ini tidak bisa bertahan lebih baik dari negara lainya. Kuba, Korea 
Utara dan Venezuela bergerak sendiri. Meskipun ada kebaikan tetapi imbas 
pergaulannya tidaklah begitu luas. Oleh sebab itu, sistem pengaturan 
kesejahteraan yang tertutup mengakibatkan seringkali mandegnya negara-negara 
komunis ortodoks. 

Hatta yang membaca kedua kemungkinan di atas kemudian menuangkan 
pandangannya yang dirumuskan Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar. Setelah 
sebelumnya Soepomo merancang UUD dalam pasal 27 (2), pasal 31 dan 32. Hatta 
meniliai bahwa : 

 

1. Orang Indonesia hidup dalam tolong-menolong, 

2. Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi manusia. Pemerintah menanggung dasar hidup 
minimum bagi seseorang. 

3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif. 

4. Cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak, dikuasai 
oleh Pemerintah. 

5. Tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang-seorang berhak memakai 
tanah sebanyak yang perlu baginya sekeluarga. 

6. Harta milik seorang tidak boleh menjadi alat penindas orang lain. 

7. Fakir dan miskin dipelihara oleh Pemerintah.23   

 

Sistem awal Indonesia tidak sama dengan Amerika, baik dulu maupun saat 
ini. Indonesia memilih tata kelola pemerintahan yang saling mengisi tetapi juga 
Pemerintah turut serta. Memberikan kesempatan masyarakatnya berkembang 
namun cabang produksi penting tidak diperkenankan dikelola individu apalagi 
untuk kepentingan ‘penindasan’. Sedangkan perbedaan dari sisi komunis, 
kehidupan tolong-menolong dalam ciri Indonesia tidaklah kemudian mempersulit 
individu yang hendak berkembang. Fakir dan maskin disebutkan dalam tata 

                                                            
22

 The Benefits of Communism, diunduh tanggal 27 Agustus 2014, 

https://www.boundless.com/business/textbooks/boundless-business-textbook/economics-and-

business-2/businesses-under-communist-systems-31/the-benefits-of-communism-166-7381/ 
23

 Yudi Latif. Negara Paripurna. (Jakarta : Kompas Gramedia, 2011) Hlm 536 
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bahasa yang tidak dianggap sama namun tetap menjadi tanggung jawab 
Pemerintah. Setiap orangpun boleh memiliki kepemilikan pribadi akan tetapi tetap 
harus memperhatikan fungsi sosial. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah 
negara gotong royong, kata Soekarno. 

HUKUM PROGRESIF dan KESEJAHTERAAN SOSIAL 

Adalah Charlesh Rich yang mempertemukan hubungan antara hukum dan 
kesejahteraan sosial. Hukum, bagi Rich, diperlukan untuk melihat masalah dengan 
jelas (to  see  issues  clearly), untuk memberikan bimbingan (to  guide them), dan  
untuk memperkuat niat baik dari kesejahteraan sosial itu (to  strengthen  their  
good  intentions). Dia memang pada saat itu memfokuskan keterkaitan itu kepada 
pengacara. Pengacara baginya harus memahami permasalahan kesejahteraan agar 
dapat melakukan perlindungan hak-hak. Esensi daripada hukum itu berangkat dari 
anggapan bahwa hukum adalah sarana pelindung (protected), penjamin keadilan 
(ensure the  fairness), dan alat untuk mengurangi penindasan kemerdekaan 
individu24. 

Keberkaitan antara hukum dan manusia ini didasari oleh niat pengurangan 
naluri buruk manusia yang bisa mengganggu manusia lainya. Hukum membawa 
harapan dalam tujuan manusia untuk dapat saling hidup berdampingan antara satu 
dengan lainya, itulah titik awal wujud dari kesejahteraan sosial. Dari segi 
ekonomi, dimana seorang manusia cenderung ingin memiliki wilayah yang luas 
dan kekuasaan ekonomi yang besar, hukum membatasinya dengan kepemilikan 
harus juga memperhatikan fungsi sosial (eigentum verplichtet). Dari segi politik, 
manusia semuanya ingin menjadi raja yang abadi seperti fir’aun, hukum hadir 
untuk menyamaratakan kedudukan (equality before the law) dan aturan tenggang 
waktu jabatan presiden (constitutional law). Oleh karenanya, penerapan hukum 
yang tegas, jujur dan adil adalah wujud dari sebuah cita-cita menuju kesejahteraan 
sosial.25 

Perkembangan hukum saat ini faktanya jauh dari harapan dalam pandangan 
Rich. Pemenuhan hukum akan ekspektasi yang diberikan kepadanya amatlah tidak 
selaras. Ketimpangan, ketidakadilan, penindasan dan tindakan kesewenang-
wenangan merajalela. Problematika itu dikarenakan hukum yang dikurung dalam 
bentuknya yang tertulis. Aturan baku membuat transformasi tindakan hukum tidak 
bisa dijalankan secara sebenar-benarnya. Hukum seolah hanya menjadi sarana 
untuk menegakan undang-undang sekalipun harus mengesampingkan penegakan 
keadilan. 

Sebagai contohnya : Di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) sudah jelas 
dikatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
Namun fakta yang terjadi di lapangan, banyak sekali aset negara yang dikuasai 
asing lalu merugikan warga negara. Renegosiasi yang berujung pada akusisi atas 

                                                            
24

 Charles A Rich, Individual Rights and Social Welfare: TheEmerging Legal Issues, (New Heaven : 

The Yale Law Journal, 1965) hlm 1257 
25

 Bakhrul Amal, Esensi Hukum, Harian Umum Radar Cirebon, 25 Juni 2014 
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perjanjian pun (seperti : New York Aggrement dan roma Aggrement) tidak dapat 
dilakukan karena berbenturan dengan peraturan perjanjian Internasional, yang bila 
itu diubah maka akan lebih merugikan Indonesia. Otomatis hal ini menghambat 
pendistribusian kesejahteraan sosial. Hukum seakan menjadi tawanan undang-
undang. 

Dalam lingkupnya yang nasional, hukum nyatanya juga telah banyak 
kehilangan esensinya. Para pelanggan air contohnya. Mereka selalu dikenakan 
sanksi jika terlambat ataupun lalai membayar. Sebaliknya, Perusahaan Daerah Air 
Minum mengurangi debit yang mengakibatkan pekerjaan terlantar, dehidrasi, 
kekotoran, para pelanggan tidak dapat meminta ganti rugi. Kesejahteraan sosial 
tidak akan pernah terjadi, apabila selalu ada selisih kekuasaan (power differential) 
yang menyebabkan pihak lemah terus menerus tertekan dengan pihak yang kuat, 
tanpa bisa melawan.26 

Era modern menuntut segala bertindak secara cepat, tepat dan teratur. 
Kebutuhan akan keadilan, pemenuhan hak dan utamanya kesejahteraan sosial 
pastilah mengikuti respon dari bagaimana sistem tersebut dijalankan. Oleh 
karenanya sikap yang dinamis lebih diperlukan daripada yang hanya sekedar 
mengacu pada teks semata. Para maverick27 yang bekerja dalam hukum amatlah 
sangat dirindukan untuk merealisasikan peningkatan kesejahteraan tersebut. Dan 
hukum yang dijalankan oleh maverick itu nantinya akan berbentuk hukum yang 
progresif. Maverick tidak memerlukan teks-teks itu berubah untuk dapat bertindak 
adil, maverick hanya mementingkan bertindak seperti apa yang disebut dengan 
Prof Satjipto Rahardjo dengan tindakan mesu budi. Hukum modern yang tekstual 
faktanya memang sudah tidak dapat diandalkan lagi dan tidak menunjukan 
keberpihakan akan itu. 

. Profesor Satjipto Rahardjo memberikan contoh sarana hukum dan seorang 
yang maverick mewujudukan tujuan hukum dan sosial yang lebih besar. Diskresi 
dalam kepolisian. Dalam suatu kondisi dimana polisi diberikan kewenangan untuk 
tidak menerapkan hukum yang seharusnya atas dasar pertimbangan 
menyelamatkan keadaan. Ini sering terjadi dalam pengaturan lalu lintas. Selain itu 
ada pula deponeering atau mengesampingkan proses hukum yang sedang berjalan. 
Hak itu diberikan kepada Jaksa Agung berdasarkan pertimbangan untuk 
menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. 28Sekali lagi, aturan yang disediakan itu 
seringkali bertentangan dengan kondisi yang umum terjadi di masyarakat, oleh 
karenanya, dibutuhkan maverick dalam pelaksanaanya. 

PENUTUP 

Pada tanggal 17 September 2011, di Taman Zuccoti, Manhattan, New York, 
sejumlah orang berkumpul. Mereka menamakan gerakan yang menggabungkan 
mereka itu dengan sebutan Occupy Wall Street (OWS). Mereka bergerak dengan 
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 Yovita A Mangesti dan Bernard L Tanya, Moralitas Hukum, (Yogyakarta : Genta Publishing, 

2014) hlm 66 
27

 Orang/Organisasi yang bertindak tidak konvensional. 
28

 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta : Kompas, 2010) hlm 140.  
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isu mengenai ketimpangan dan kegagalan pemenuhan kesejahteraan sosial. 
Mereka sebagai masyarakat dan juga warga negara menilai, bahwa negara sudah 
tidak lagi berdiri pada tujuannya dimana goverment of the people, by the people, 
for the people tetapi menjadi goverment of the 1%, by the 1% and for the 1%.  

Berbagai macam pembicara diundang dalam acara itu, salah satunya adalah 
Slavoj Žižek. Filsuf Slovenia itu diberikan kesempatan untuk memberikan 
gagasannya dalam forum terbuka tersebut. Berikut sedikit kutipan transkrip dari 
apa yang disampaikan oleh Žižek : 

 

....So do not blame people and their attitudes : the problem is not 
corruption or greed, the problem is the system that pushes you to be 
corrupt. The solution is not "Main street, not Wall street," but to 
change the system where main street cannot function without Wall 
street.... 

(....Jadi jangan menyalahkan orang dan sikapnya : masalahnya 
bukan korupsi ataupun keserakahan, masalahnya adalah sistem 
yang memang mendorong Anda untuk menjadi korup. Solusinya 
itu bukan "jalan utama, bukan dinding jalan," tetapi untuk 
mengubah sistem di mana jalan utama tidak dapat berfungsi tanpa 
dinding jalan...)29 

 

Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya kesejahteraan sosial bukanlah 
sekedar bertumpu pada cita-cita, tetapi pula pada bagaimana pemerintah 
memperlakukan sistem. Selama cita-cita itu bagus namun sistem tidak 
memberikan dukungan penuh untuk mengarahkan negara mensuksekan misi 
kesejahteraan sosial, selama itu pula ide dan konsep kesejahteraan sosial itu tidak 
pernah ada. Dan dalam hal ini, hukum adalah penentu atau eksekutor dari mimpi-
mimpi akan keadilan ataupun kesejahteraan sosial.  

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi catatan. Yang pertama, negara tidak 
boleh lagi mudah dijadikan alat kekuasaan yang tidak berkepentingan umum. 
Kedua, memberikan sarana bagi masyarakat atau warga negara yang dirugikan 
atas tindakan negara, dan sanksi kepada penyelenggara negara yang lalim. 
Memfungsikan aturan sebagai titik tolak (starting-point) yang kemudian 
mengembalikannya pada rakyat sebagai penentu dari untung dan ruginya aturan 
tersebut (bargaining to mutual advantage). Setelah semua disediakan, maka yang 
terakhir adalah memperbaharui pendidikan hukum dengan kurikulum yang 
progresif  yang mampu menciptakan primus inter pares (orang pilihan) dengan 
tipenya  maverick. Sehingga nantinya para intelektual itu berlaku tidak hanya 
sebagai rule making tetapi juga disaat yang lain mampu melakukan rule breaking. 
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 Transkrip Orasi Slavoj Žižek, diunduh dari http://www.versobooks.com/blogs/736-slavoj-zizek-
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