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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Desa 

1. Pengertian Desa 

Pada umumnya desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat 

bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai biasanya dengan suatu 

logat khusus oleh penduduk desa tersebut, tingkat pendidikan yang relatif 

rendah dan umumnya warga masyarakat bermata pencaharian di bidang agraris 

atau kelautan.  

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkaan desa adalah (1) 

wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem 

pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok rumah 

yang tidak berada di dalam kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun, 

(3) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) 

tempat, tanah, daerah.12 

Desa berdasarkan ketetnuan Pasal 1 anglka 1 Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain, untuk selanjutnya disebut dengan desa adalah suatu 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat, kemudian mengenai hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

                                                           
12 W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 2007. Hlm. 286. 
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diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Soetardjo Kartohadikoesoemo berpendapat bahwa desa adalah suatu 

kesatuan hukum dimana bermukimnya sekelompok masyarakat yang berkuasa 

dan masyarakat tersebut mendirikan pemerintahan sendiri.13 

Desa merupakan daerah otonom yang berada pada level terendah 

hierarki otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh 

Nurcholis yang mengatakan bahwa desa adalah satuan pemerintahan terendah. 

Salah satu urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah 

pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah tentang segala hak dan 

kewajiban desa yang ternilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa 

uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban.14 

2. Pemerintah Desa  

Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan desa merupakan 

pemerintahan sebuah desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. Pemerintahn desa adalah kepala desa, dan perangkat desa 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Rumusan ini berbeda dengan 

UU Nomor 5 tahun 1979 yang menyebutkan, bahwa pemerintahan desa terdiri 

atas kepala desa dan LMD. LMD adalah semacam badan perwakilan desa. 

Akan tetapi dikarenakan LMD dipimpin sendiri oleh kepala desa maka 

                                                           
13 Soetardjo Kartohadikoesoemo. Desa. Balai Pustaka. Jakarta. 1984. Hlm. 280. 
14 Nurcholis Hanif. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga. Jakarta. 2011 

Hlm. 81. 
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kedudukan, peran, fungsi, dan tugas pokoknya tidak jelas sebagai lembaga 

dengan fungsi legislatif atau eksekutif.  

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 membedakan secara tegas 

peran kepala desa dan BPD. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan 

sedangkan BPD adalah lembaga pembuat dan pengawas kebijakan peraturan 

desa.  

3. Kewenangan Pemerintahan Desa 

Di dalam buku Prof. Drs. HAW. Widjaja yang berjudul Otonomi Desa: 

Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh menguraikan hak, wewenang 

dan kewajiban pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya 

sebagai berikut : 

a. Hak Pemerintahan Desa : 

1) Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri 

2) Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari 

pemerintah dan pemerintah daerah.  

b. Wewenang Pemerintahan Desa : 

1) Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah-

masalah penting yang menyangkut pemerintahan desa dan kehidupan 

masyarakat desanya; 

2) Melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan 

untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan 

memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Kewajiban pemerintahan desa 

1) Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di 

desa yang bersangkutan; 
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2) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa; 

3) Melakukan tugas-tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah; 

4) Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman, dan 

kesejahteraan warga desanya; dan 

5) Memelihara tanah kas desa, usaha desa dan kekayaan desa lainnya yang 

menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil.15 

4. Pengelolaan Kekayaan Desa 

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah 

satu regulasi atau sebuah peraturan yang disahkan dan diresmikan oleh 

presiden pada tahun 2014 dimana dalam undang-undang tersebut dikatakan 

bahwa undang-undang ini menegaskan penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat berdasarkan pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka 

Tunggal Ika. 

                                                           
15 HAW. Widjaja. Otonomi Desa:Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Raja Grafindo 

Persada. Jakarta. 2003. Hlm 21-22. 
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Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 bahwa Aset 

Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau 

diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 

Kekayaan desa merupakan salah satu aset dari desa yang harus dikelola dan 

dikembangkan keberadaannya. Definisi aset desa sesuai peraturan mendagri 

nomor 1 tahun 2016 pasal 1 angka 5 adalah barang milik desa atau yang berasal 

dari kekayaan asli milik desa dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang 

sah. Adapun jenis aset desa sesuai dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2016 

dijelaskan di pasal 2 bahwa : 

1) Jenis aset desa terdiri atas : 

a. Kekayaan asli desa 

b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa 

c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang 

sejenisnya. 

d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 

perjanjian/kontrak dan/atau diperolehh berdasarkan ketentuan peraturan 

undang-undang. 

e. Hasil kerja sama desa, dan 

f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. 

2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 

atas: 

a. Tanah kas desa 

b. Pasar desa  
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c. Pasar hewan 

d. Tambatan perahu 

e. Bangunan desa 

f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa. 

g. Pelelangan hasil pertanian 

h. Hutan milik desa 

i. Mata air milik desa  

j. Pemandian umum dan lain-lain 

Menurut A.F Stoner pengelolaan merupakan proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota 

organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan16. Menurut Arif pengelolaan keuangan desa 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan 

dan kekayaan desa.17 

Permendagri Nomor 1 tahun 2016 pasal 3 menyebutkan bahwa 

pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian 

hukum, transparansi dan keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian 

nilai. Senada dengan Nurcholis bahwa pmerintah desa wajib mengelola 

keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan 

dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, 

                                                           
16 Stoner, James A.F. 2006. Management. Englewood Cliffs. N.J. Prentice Hall,Inc. Hlm.43. 
17 Arif, Muhammad. 2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa. 

Pekanbaru. Red Post Press. Hlm 32. 
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akuntabel artinya dipertanggung jawabkan secara legal dan partisipatif artinya 

melibatkan masyarakat dalam penyusunannya18. Keuangan desa harus 

dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem 

akuntansi keuangan pemerintahan. 

B. Tinjauan tentang Tanah Bengkok 

1. Asal-usul Tanah Bengkok 

Tanah kas desa yang menjadi aset desa tentunya memiliki sejarah yang 

unik, tanah kas desa tumbuh berdasarkan tradisi/adat istiadat yang berkembang 

dan hidup di kalangan masyarakat, perkembangan tersebut menjadi ciri khas 

bagi tanah kas desa disuatu daerah. Pada awal keberadaan tanah kas desa, 

terdapat beberapa macam peruntukan tanah kas desa menurut tujuan 

penggunaan hasilnya. Peruntukan tanah kas desa menurut Sembiring dibagi 

dalam 4 macam yaitu sebagai berikut19 : 

a) Tanah untuk kas desa 

Tanah yang menjadi kekayaan desa dan merupakan salah satu 

sumber pendapatan desa yang dipergunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat 

seperti untuk kantor, jalan, tanah pertanian yang dilelangangkan untuk 

biaya operasional desa.  

b) Tanah untuk jabatan 

Tanah jabatan adalah tanah yang diberikan kepada pejabat desa 

sebagai gaji atas pengabdiannya selama menjadi aparat desa, tanah ini 

dikenal dengan sebutan tanah bengkok. 

c) Tanah bagi pensiunan 

                                                           
18 Hanif, Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelengaraan Pemerintah Desa. Jakarta Penerbit 

Erlangga. Hlm 82. 
19 Julius Sembiring. 2010. Tanah dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. 
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Tanah kas desa yang diusahakan oleh bekas aparat desa selama 

masih hidup, setelah meninggal dunia maka tanah tersebut kembali kepada 

desa. 

d) Tanah Makam 

Tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman jenazah para 

warga di desa setempat. 

Salah satu jenis hak atas tanah yang dimiliki oleh desa adalah hak atas 

tanah bengkok. Tanah bengkok adalah tanah adat yang ada disuatu desa 

dimana tanah dibeli oleh adat itu sendiri guna diberikan kepada perangkat desa 

dan pengurus desa yang bersangkutan. Tanah bengkok/ tanah aset desa tentu 

tidak bisa dilepaskan dari tanah masyarakat adat setempat. Tanah ini 

merupakan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat di tempat tersebut. 

Menurut Soerjono bagi masyarakat hukum adat tanah mempunyai fungsi yang 

sangat penting dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal dan 

memberikan penghidupan baginya20. Tanah bengkok dapat dikategorikan 

sebagai tanah ulayat sebagaimana merupakan salah satu dari aset desa dan 

sebagai tanah adat yang dimiliki oleh desa, tanah bengkok sendiri tidak dapat 

diperjual belikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh 

disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk mengelolanya21. 

2. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tanah Bengkok 

Dalam hal pengelolaan kekayaan milik desa yang salah satunya adalah 

tanah bengkok yang telah diatur dalam undang-undang No. 6 tahun 2014 

                                                           
20 Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Rajawali Press. Hlm 65. 
21 Maurer,Jeane-luc. Pamong Desa or Raja Desa. Wealt status and power of village officers in Antlov, 

H and cedderroth.s(ed) leadership in java: gentle hints, authoritarian rule routledge & curzon pp, 1994) 

hlm 105-106 
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tentang desa, dan dibahas oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan 

Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan asas 

kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, 

akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi. Begitu pula dengan pengelolaan 

keuangan dan aset desa, pengelolaan tersebut tentunya dikelola oleh 

pemerintah di bawah pemerintah daerah baik itu dibawah bupati maupun 

walikota, dalam hal ini adalah pemerintah desa tentunya dengan diawasi oleh 

masyarakat yang dalam hal ini adalah BPD. 

Dijelaskan dalam Peraturan Bupati No. 01 Tahun 2016 bahwa 

pengalokasian pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 4 dengan memperhatikan komposisi APBDesa secara keseluruhan dan 

tidak boleh melebihi batasan 30% belanja desa diluar pendapatan yang 

bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok/eks garapan. 

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “Hak Pengelolaan” adalah hak 

penguasaan atas tanah negara dengan maksud disamping untuk dipergunakan 

sendiri oleh si pemegang juga oleh pihak pemegang memberikan sesuatu hak 

kepada pihak ketiga22. Namun hak pengelolaan yang sejatinya merupakan “ 

hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaanya dengan 

dilimpahkan kepada pemegangnya ” telah mengalami pergeseran makna dari 

yang semula berkedudukan sebagai “fungsi” pengelolaan, kemudian bergeser 

ke arahh “hak” yang lebih menonjolkan sifat keperdataannya dan kemudian 

                                                           
22 Ali Achhmad Chomzah. 2002. Hukum Pertanahan. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hlm 78. 
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bergeser kembali ke arah sifat publiknya. Dalam praktik terjadi berbagai 

permasalahan berkenaan dengan implementasi hak pengelolaan oleh karena itu 

konsep hak pengelolaan itu perlu diluruskan kembali23. 

3. Perkembangan Tanah Bengkok  

Keragaman bentuk tanah bengkok ini dapat berupa tanah persawahan, 

tanah kering atau tanah tegalan maupun berupa kolam ikan atau tambak. 

Penyerahan tanah bengkok kepada kepala desa dan perangkatnya yang tidak 

menjabat lagi maka tanah bengkok akan diserahkan kepada kepala desa dan 

perangkat desa yang menggantikannya, maka dari itulah tanah bengkok 

memiliki beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut, yaitu : 

a) Tanah bengkok adalah tanah desa yang lazim disebut hak ulayat yang 

diberikan pada warga desa yang menjadi pamong desa. 

b) Tanah bengkok diberikan hanya untuk sementara waktu saat yang 

bersangkutan menjadi pamong desa. 

c) Maksud pemberian tanah tersebut sebagai upah atau ganjaran untuk 

menghidupi diri dan keluarganya24. 

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 

Tahun 2014 tentang Desa, didalam Peraturan Pemerintah ada aturan baru yang 

memuat status tanah bengkok. 

Tanah bengkok merupakan aset desa yang pemanfaatanya digunakan 

sebagai kompensasi atas kedudukan mereka yang menjabat sebagai pamong 

                                                           
23 Maria SW Sumarjono. 2009. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Budaya. Penerbit Buku 

Kompas. Jakarta. Hlm 55. 
24 Eman Ramelan. Keberadaan tanah bengkok atau ganjaran dalam perspektif hukum diIndonesia. 

Yuridika. Vol.14. Hlm 111. 
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desa. Setelah berlakuanya Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 

pendapatan yang bersumber dari hasil pemanfaatan tanah bengkok dapat 

digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa  selain 

penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dari APBDesa. 

Adapun poin-poin perubahan dalam peraturan perundang-undangan 

yaitu, sebagai berikut : 

1) Belanja desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDesa) digunakan dengan ketentuan : 

a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk 

mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunkan untuk : 

1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. 

2) Operasional pemerintahan desa 

3) Tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa, dan 

4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga 

2) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud diluar pendapatan yang 

bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. 

3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud 

dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat 

desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau 

sebutan lain sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan 

bupati/walikota. 
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Peraturan bupati madiun Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penghasilan 

Tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan, Penerimaan lain yang sah dan 

jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pemberian 

penghargaan purna bhakti dan uang duka di Kabupaten Madiun. 

Pada peraturan ini menguraian bahwa Kepala Desa dan perangkat desa 

memperoleh tunjangan yang bersumber dari 30% dari belanja desa. Hal ini 

tentu sesuai dengan peraturan pemerintah dimana penglokasian paling banyak 

30% belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan pasal 100 

peraturan pemerintahan nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan  Pemerintah No. 47 tahun 2015 digunakan untuk penghasilan 

tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa paling banyak 70% dari 

30% anggaran belanja desa diluar hasil pengelolaan tanah bengkok/eks 

garapan serta operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional BPD 

dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) paling sedikit 30% 

dari nilai 30% anggaran belanja desa diluar hasil pengelolaan tanah 

bengkok/eks garapan. 

C. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum itu adalah kepastian undang-undang atau peraturan, 

segala macam cara, motode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang 

atau peraturan. Didalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum 

tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh lembaga berwenang, mempunyai sanksi yang 

tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di Lembaga Negara.  

Kepastian hukum (rechtszekerhied,Legal certainly) merupakan asas 

penting dalam tindakan hukum (rechtshandeling) dan penegakan hukum 
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(rechtshandhaving, law enforcement). Telah menjadi pengetahuan umum 

peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi 

daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu 

diketahui pula bahwa kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak 

semata-mata diletakkan dalam bentuknya yang tertulis (geschreven). Untuk benar-

benar menjamin kepastian hukum peraturan perundang-undangan selain 

memenuhi syarat-syarat formal, harus pula memenuhi syarat-syarat lain yaitu: 

jelas dalam perumusannya (unambiguous); konsinsisten dalam perumusannya 

baik secara intern maupun ekstern; penggunaan bahasa yang tepat dan mudah 

dimengerti.25 

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara 

normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu 

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan 

logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis 

dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak 

berbenturan atau menimbulkan konflik norma.  

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat 

berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma26. Pemikiran 

mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana 

prilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada 

dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan 

seperti lahir dari kehawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas 

                                                           
25 Bagir Manan. Pembinaan Dalam Hukum Nasional.  Bandung :Alumni. 2000. Hlm. 253. 
26 Sakhiyatu Sova. Op cit. Hlm. 3. 
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Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (homo hominilupus). 

Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman untuk itu, 

hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban.  

Kemudian muncul pengaruh pemikiran Francis Bacon di Eropa terhadap 

hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan law and order (hukum dan 

ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara 

hukum yang normatif dapat dimuati ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak 

saat itu, manusia menjadi komponen dalam hukum berbentuk mesin yang rasional 

dan terukur secara kuantitatif dari hukuman-hukuman yang terjadi karena 

pelanggarannya. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan 

kepastian tidakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. 

Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku 

terhadap hukum secara benar-benar.27 

Undang-undang hanyalah salah satu bagian dari unsur peraturan 

perundang-undangan dan hukum subtansi yang mencakupi aturan-aturan hukum, 

baik yang tertulis (written) maupun tidak tertulis (unwritten), termasuk putusan 

peradilan (judge Made Law).Selain unsur subtansi hukum (legal-subtantial) masih 

ada lagi unsur struktur Hukum (legal-Structur) dan unsur budaya budaya Hukum 

(legal-cultural). 

Pada saat bersamaan, kita dihadapkan oleh kenyataan bahwa kita semakin 

banyak ditaburi oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang semuanya 

untuk mengatur prilaku manusia. Peraturan perundang-undangan (algemene 

                                                           
27 Ibid. 
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verbindende voorschriffen) semakin hari semakin bertambah, sehingga tidaklah 

berlebihan apabila dikatakan, bangsa ini sedang memasuki suatu kondisi 

hiperregulated society. Pertanyaan besarnya adalah mengapa setelah dihadapkan 

dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan 

(beleidsregels) yang sebanyak itu, ketertiban (order) tidak kunjung datang jua, 

justru hukum tampak semakin tidak ada harapan (hopeless) dan 

kedodoran,sehingga penyelesaian hukum pun justru menciptakan persoalan baru 

ketimbang menuntaskan. 

Berkaca dari kondisi objektif yang demikian, sudah saatnya dipikirkan 

pergeseran fungsi peradilan dari fungsi mengadili perkara menjadi fungsi 

menyelesaikan/menuntaskan perkara. Peristiwa socio-legal tidak cukup sekedar 

diselesaikan oleh undang-undang sudah saatnya diubah dan ditinggalkan. 

Kepastian undang-undang tidak identik dan jangan diidentikkan dengan kepastian 

hukum.28 

D. Teori Negara Kesejahteraan 

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social 

policy) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah 

dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan 

sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan 

sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets). 

Dalam pendapatnya, Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwa pada 

dasarnya, itu adalah sebuah negara intervensionis aktif. Ada Pemerintahan yang 

bergerak aktif mengumpulkan uang pajak dengan skala besar, dan memberikan 

                                                           
28 Ibid. 
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perintah pada Pegawai Negeri Sipil dalam jumlah yang besar. Negara 

kesejahteraan mendistribusikan banyak dana untuk pembangunan kesejahteraan 

negaranya. Negara tersebut menjalankan bisnis kereta api, layanan pos, telepon, 

dan lain-lain yang menunjang negara tersebut dapat sejahtera. 

Nilai penting yang dibawa negara kesejahteraan adalah mereduksi jurang 

pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin dengan cara mendistribusikan uang 

dari si kaya kepada si miskin. Distribusi keuntungan yang diatur oleh Negara ini 

salah satu caranya dilakukan dengan menempatkan pihak buruh dan pengusaha 

secara seimbang, memiliki hak yang sama dan setara.  

Dengan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

ciri Negara kesejahteraan tersebut. Oleh Lawrence M. Friedman telah disebutkan 

secara rinci, Welfare state,  adalah suatu sistem yang memberi peran lebih besar 

kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang 

terencana, melembaga dan berkesinambungan. welfare state meyakini bahwa 

negara memiliki kewajiban untuk menyediakan warga negaranya akan standar 

hidup yang layak. Karena setiap negara  memiliki standar yang berbeda-beda, yang 

berhubungan langsung dengan batas kemampuan negara. Untuk ciri-cirinya dapat 

disimpulkan dalam beberapa point sebagai berikut : 

1) Pertama, negara sanggup menjamin tiap individu dan keluarga untuk 

memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan 

hidup paling pokok. 

2) Kedua, negara sanggup memberi perlindungan sosial jika individu dan 

keluarga ada dalam situasi rawan/rentan sehingga mereka dapat 
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menghadapi social contigencies, seperti sakit, usia lanjut, menganggur, dan 

miskin yang potensial mengarah ke atau berdampak pada krisis sosial. 

3) Ketiga, semua warga negara, tanpa membedakan status dan kelas sosial, 

harus dijamin untuk bisa memperoleh akses pelayanan sosial dasar, seperti 

pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi (bagi anak balita), sanitasi, dan air 

bersih. 

Sumber negara kesejahteraan itu tidak hanya berasal dari negara. Sumber 

kesejahteraan masyarakat juga berasal dari : 

1) Kesejahteraan masyarakat dapat mengalir lewat gaji atau pemasukan 

(income) dari tempat dimana ia bekerja. Gaji yang layak dan aturan 

pekerjaan yang manusiawi dapat membawa negara pada kehidupan yang 

sejahtera. Selain itu adanya jaminan ketika mereka menghadapi masa sulit, 

seperti sakit atau di-PHK juga menjadi ukuran penting bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

2) Adanya kemampuan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatannya juga 

menjadi ukuran kesejahteraan warga negara. Kemampuan itu 

dimungkinkan apabila mereka sudah mendapatkan gaji yang lebih dari 

cukup. Bagaimana mungkin mereka dapat menanbung atau membuat 

asuransi secara pribadi ketika gaji yang mereka terima sangat jauh dari 

cukup. Karenanya, kelayakan gaji menjadi pengandaian bagi inisiatif untuk 

menyisihkan sebagian dari penghasilannya. 

3) Selain itu sumber kesejahteraan juga datang donasi warga yang lebih 

mampu kepada warga yang kurang mampu. Tidak hanya dalam bentuk 

uang, namun bisa dalam bentuk lain. 
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4) Sementara peran negara bagi perwujudan kesejahteraan datang lewat 

kebijakan pemberian uang tunai atau dalam bentuk tertentu. 

Dalam mengemukakan pendapatnya, Lawrence M. Friedman juga 

mengaitkan Negara Kesejahteraan dengan otonomi sebagai sistem untuk menuju 

pada Negara Kesejahteraan yang benar-benar berhasil. Seperti yang telah 

dikemukakan di awal bahwa fungsi negara adalah public service atau pelayan 

masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan umum warganya. Fungsi seperti ini 

tentunya tidak dapat berjalan baik jikalau pelaksanaan dilakukan secara 

sentralistik. Hal ini mengingat kebutuhan tiap masyarakat di setiap bagian jelas 

berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Dengan demikian 

dalam prinsip negara kesejahteraan, asas desentralisasi merupakan sarana yang 

ampuh untuk menyelenggarakan kebutuhan masyarakat.  

 


