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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan Indonesia adalah 

negara hukum. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila pasti 

mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan 

tata kehidupan negara Indonesia menjadi sebuah negara yang aman, 

tenteram, sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga 

negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, 

keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun 

kepentingan kelompok (masyarakat). Konsep negara hukum yang didirikan 

berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang 

terkandung/tercermin dari nilai-nilai pancasila sebagai dasar kehidupan 

bermasyarakat. Berdasarkan konsep tersebut kita tahu bahwa Hukum 

Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagai pemaknaan 

hukum itu sendiri dan terdapat hubungan yang erat antara hukum Indonesia 

dengan Hak Asasi Manusia. Dari adanya hukum, maka lahirlah kebijakan 

publik yang dibuat pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan negara 

yang juga mengandung nilai Hak Asasi Manusia. Kebijakan publik 

merupakan alat hukum untuk mencapai tata kehidupan negara Indonesia 

menjadi sebuah negara yang aman, tenteram, sejahtera, dan tertib dimana 

kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa 
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tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara 

kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat) atau 

yang sering kita sebut dengan kata Adil. dan dari adanya kebijakan publik, 

maka lahirlah pelayanan publik yang merupakan praktek dari kebijakan 

publik tersebut. Dari pengertian diatas maka ada hubungan yang erat antara 

Hak Asasi manusia, Hukum, dan Pelayanan Publik karena dengan adanya 

ketiga hal ini semata-mata untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang 

merupakan tujuan negara. 

Namun, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam kenyataannya 

dipelayanan publik mungkin bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. 

Penulis telah merangkum 3 contoh Kebijakan Publik yang bertentangan 

dengan Hak Asasi Manusia: 

1. Penolakan Pembangunan Gereja GKI Yasmin di Bogor dimana di 

wilayah ini mayoritas penduduk beragama Muslim. Mendengar akan 

kasus ini, pemerintah mengabulkan permintaan masyarakat yang 

menolak pembangunan gereja tersebut. Secara tidak langsung, 

pemerintah telah melanggar kebebasan untuk memilih, memeluk, 

menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. 

2.  Adanya rakyat miskin yang tidak dilayani oleh BPJS dirumah sakit 

dimana pasien mengalami penyakit Jantung. Hal ini melanggar Hak 

untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang. 

3. Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Non-pribumi di DIY 

dengan adanya Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 
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898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi 

Warga Non-pribumi di DIY. Hal ini melanggar Hak Asasi Manusia 

dalam hal Ekonomi yaitu Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. 

Contoh diatas sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang 

akhirnya menciptakan ketidakdilan terhadap warga negara serta 

menghilangkan kesejahteraan rakyat Indonesia mengingat bahwa 

Tujuan negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya dan di dalam 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 A tertulis 

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup 

dan kehidupannya” dan pasal 28H ayat (1) tertulis: “Setiap orang 

berhak hidup sejahtera lahir Dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini juga ditegaskan Satjipto 

Rahardjo bahwa Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum 

yang dikenal sebagai Hukum Progresif yang berarti bahwa Hukum 

idealnya diperuntukkan guna menolong manusia dalam kehidupan 

bernegara. Adagium ini membuat penulis menjadi tahu bahwa saat 

hukum dan kebijakan publik dibentuk atau tidak dibentuk, ditegakkan 

maupun tidak ditegakkan semuanya semata-mata harus demi 

mewujudkan kesejahteraan manusia. Jadi, bukan sebaliknya yang 

memperuntukkan atau mengorbankan manusia demi sebuah hukum, 

kebijakan publik atau keteraturan niscaya adalah sebuah penyimpangan 

hukum itu sendiri. Ketika pemerintah membuat kebijakan dan dalam 
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prakteknya itulah pemerintah sesungguhnya sedang menanamkan nilai-

nilai tertentu pada masyarakat, sebab setiap kebijakan yang dibuat 

mengandung seperangkat nilai di dalamnya yang dibagikan pemerintah 

lewat pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, setiap 

pelayanan publik hendaknya mengandung tujuan, nila-nilai dan praktik-

praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Pelayanan publik tidak boleh 

bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, karena 

ketika bertentangan maka akan ada resistensi terhadapnya. Adanya 

permasalahan ini membuat penulis tertarik untuk meneliti salah satu 

contoh yang penulis jabarkan diatas yaitu larangan pemerintah untuk 

membangun gereja di daerah Yasmin Bogor (gereja Yasmin) serta 

menuliskan hasil penelitian dalam Tugas Akhir Kuliah penulis dengan 

judul “Urgensi Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Publik”. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah yaitu : 

 Mengapa pemikiran tentang Hak Asasi Manusia penting dalam Pelayanan 

publik? 

 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.   Tujuan Penelitian ini adalah : 
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Untuk mengetahui dan menjelaskan pentingnya pemikiran tentang Hak 

Asasi Manusia dalam pembuatan kebijakan publik 

2.   Manfaat Penelitian ini adalah : 

a.    Manfaat Teoritis : 

      1).  Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu 

Hukum. 

      2).  Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai 

dengan bidang penelitian yang penulis teliti yaitu Hak Asasi Manusia dan 

Pelayanan Publik. 

b.   Manfaat Praktis : 

      1).  Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi 

hukum dan instansi terkait tentang Hak Asasi Manusia. 

      2).  Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak 

Pemerintah untuk menegakkan Hak Asasi Manusia demi kesejahteraan rakyat 

Indonesia. 

 

 

 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 
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Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, 

yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau 

norma-norma dalam hukum positif dan juga menggunakan konsepsi legis positives 

dimana konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang 

dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini 

memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup 

dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue aproach) dan 

pendekatan kasus (case aproach). Pendekatan perundang-undangan digunakan 

untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum di Indonesia. Pendekatan kasus 

bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang 

dilakukan dalam praktik hukum beserta dengan penerapan hak asasi manusia 

didalam setiap kebijakan publik yang ada di Indonesia. 

3. Bahan Hukum 

Bahan  yang penulis gunakan antara lain : 

1. Bahan Primer 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

d. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 
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2. Bahan Sekunder : Buku-buku yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer 

3. Bahan Tersier  : bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

Ensiklopedia maupun kamus.
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