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KATA SAMBUTAN
Segala puji dan syukur kami panjatkan atas ke hadirat Allah SWT atas segala
karunia-Nya, Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum Perlindungan dan
Jaminan Sosial dapat menyelesaikan tahapan kegiatan dan merampungkan laporan
akhirnya.
Kegiatan analisis dan evaluasi merupakan salah satu program yang menjadi
tanggung jawab Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan
Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penataan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan amanat Pasal 95A
dan 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan). Analisis dan evaluasi terhadap peraturan
perundang-undangan ini dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum semata,
tetapi pendekatan sistem hukum yang mencakup pula kelembagaan hukum,
efektifitas hukum, serta sarana dan prasarana hukum dengan menggunakan
Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang telah
ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Surat Keputusan
Nomor: PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020. Pedoman tersebut merupakan instrumen
analisis dan evaluasi yang dipergunakan agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki
kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah ilmiah dan keilmuan.
Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan hal yang sangat penting bagi
kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu pengejawantahan dari tujuan bernegara:
melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, peraturan perundang-undangan
mengenai perlindungan dan jaminan sosial memiliki dampak langsung pada
kesejahteraan masyarakat. Evaluasi perlu dilakukan untuk melihat hasil yang telah
dicapai maupun kekurangan yang memerlukan perbaikan karena perkembangan
kebutuhan masyarakat yang sangat pesat. Peraturan perundang-undangan memiliki
posisi yang sangat strategis dan mendasar untuk memperkuat pelaksanaan
perlindungan dan jaminan sosial. Persoalan yang ditemui di tataran pelaksanaan
bisa jadi bersumber dari peraturan perundang-undangan yang belum lengkap,
kurang harmonis, atau tertinggal dari kebutuhan masyarakat. Karena itu,
membenahi peraturan perundang-undangan adalah langkah yang sangat penting
untuk meningkatkan efektivitas penerapan suatu kebijakan. Hal itulah yang ditelaah
oleh Pokja dan dituangkan ke dalam laporan ini.
Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan objektif
bagi penataan dan pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang
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perlindungan dan jaminan sosial sehingga dapat semakin efektif dan efisien dalam
mendorong tercapainya tujuan bernegara dan amanat konstitusi. Semoga laporan
ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi banyak pihak dan berkontribusi pada
pembangunan hukum nasional.
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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya,
Laporan Analisis Dan Evaluasi Perlindungan dan Jaminan Sosial telah selesai
dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum Perlindungan
dan Jaminan Sosial Tahun 2022. Pokja ini merupakan salah satu kelompok kerja
yang dilaksanakan di bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Kesejahteraan Rakyat
pada Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum
Nasional. Pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilaksanakan berkaitan
dengan agenda penataan regulasi nasional yang menjadi salah satu prioritas
reformasi hukum Presiden.
Pokja ini menganalisis peraturan perundangan-undangan dari tingkat undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan
peraturan lainnya yang mengatur mengenai perlindungan dan jaminan sosial.
Terdapat 4 (empat) kelompok Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi fokus
utama Pokja yakni: Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial dan peraturan-peraturan turunannya, Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan peraturan-peraturan
turunannya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin dan peraturan-peraturan turunannya, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas dan peraturan-peraturan turunannya. Dalam
konteks ini, analisis dan evaluasi yang dilakukan Pokja bertujuan untuk
mengidentifikasi persoalan-persoalan dalam pelaksanaan peraturan perundangundangan dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan
sehingga dapat melihat ketercapaian hasil dan dampak peraturan perundangundangan tersebut.
Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN05.HN.01.01 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan
Evaluasi Hukum Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2022. Pokja
bekerja selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan
bulan Juni 2022, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
Pengarah
: Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
Penanggung Jawab
: Yunan Hilmy, S.H., M.H.
Ketua
: Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H.
Sekretaris (merangkap Anggota) : Diana Puji Ratna Kusuma Fitri, S.H.
Anggota
: 1. Yudha Wijaksana Prana Mukti, S.H., M.H;
2. Evy Flamboyan Minanda, S.H., M.H.;
3. Elrika Rosanti, S.H.,M.H.;
4. Erna Priliasari, S.H., M.H.;
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5. Apri Listiyanto, S.H.;
6. Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.;
7. Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H.;
8. Joko Winarso, S.H.;
9. Alice Angelica, S.H., M.H.;
10. Febri Sugiharto, S.H.;
11. Danang Risdiarto, S.E, S.H., M.H.;
12. Iis Trisnawati, S.H.;
13. Viona Wijaya, S.H., LL.M.;
14. Gunardi SA Lumbantoruan, S.H.;
15. Odie Faiz Guslan, S.H.;
16. Deasy Kamila, S.H.;
17. Ikaputri Reffaldi, S.H.;
18. M. Ali Hanafiah Al Hasnan,S.H.
Dalam melaksanakan tugas, Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum
dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor
PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020 yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional
(Pedoman 6 Dimensi). Pokja telah melibatkan narasumber/pakar yang kompeten,
baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi
yang dilakukan. Rapat-Rapat dilaksanakan dengan pemangku kepentingan terkait
diantaranya Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, perwakilan dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun
kota, para narasumber, dan pemangku kepentingan lain. Seluruh bahan yang
diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar, dan Focus
Group Discussion tersebut dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk
menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.
Kami menyadari bahwa Laporan ini masih membutuhkan masukan dan saran
dari semua pihak dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini.
Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi
pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perlindungan dan Jaminan Sosial di Indonesia merupakan salah satu isu krusial yang
sering diperbincangkan dalam berbagai diskusi, baik secara akademik maupun non
akademik terlebih lagi dengan adanya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk
Indonesia. Perlindungan dan jaminan sosial sebagai upaya negara untuk melakukan
peningkatan dan perbaikan kapasitas serta melindungi masyarakat Indonesia dari
kemiskinan dan kerentanan sosial. Hal ini menjadi tanggungjawab negara sesuai dengan
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam alinea ke empat yang menegaskan bahwa tujuan
Negara Republik Indonesia adalah antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 27 ayat (2),
Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1) jo. Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana diatur
lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(UU Kesejahteraan Sosial) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 6 UU Kesejahteraan Sosial
menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi terdapat 4 hal, yaitu:
Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.
Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat tantangan dari berbagai sektor
termasuk mengenai perlindungan sosial dan jaminan sosial dalam rangka pengentasan
kemiskinan.1 Dikatakan bahwa dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh
positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju
penurunan kemiskinan cenderung melambat. Hal ini terjadi antara lain karena sektor
ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi seperti sektor keuangan dan jasa
bukan merupakan sektor andalan penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan. 2 Hal ini
diperparah dengan kondisi dimana Indonesia memasuki tahun ke-3 (tiga) masa Pandemi
Coronavirus Disease 19 (Covid-19). Pandemi Covid-19 ini sejak pertamakali masuk ke
Indonesia pada Maret 2020 yang lalu tentunya membawa dampak yang amat luas di
berbagai sektor, terutama perekonomian dan kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS)
1
2

Lihat Bab I Lampiran Perpres No. 18 Tahun 2020, hlm. 6
Loc.Cit
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mencatat pada bulan Maret 2021, angka kemiskinan Indonesia sebesar 10,14% dengan
jumlah penduduk miskin saat ini 27,54 juta orang. 3 Angka ini menurut Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy meningkat sekitar 10% dari
tahun 2019 yang diakibatkan pandemic Covid-19.4
(sumber: bps.goid)

Gambar 1. Sebaran Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2021

Apabila melihat sebaran persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2021,
berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat jelas bahwa
masih banyak penduduk di Indonesia yang masuk ke dalam kategori penduduk miskin,
terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini tentunya menandakan tingkat
kesejahteraan penduduk di Indonesia yang belum merata. Bahkan di pulau Jawa sendiri,
terdapat beberapa wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. 5
Secara umum sebanyak 267 Kabupaten/Kota (51,94%) memiliki persentase penduduk
miskin di atas angka nasional.
Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat dua kerangka kebijakan dalam
upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. 6 Dalam
kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan
3

Lihat https://www.kemenkopmk.go.id/program-perlindungan-sosial-dirancang-kurangi-angka-kemiskinan
(diakses pada tanggal 17 Februari 2022).
4
Loc.Cit
5
Terlihat dalam peta persebaran tersebut, Kabupaten Sampang menempati posisi tertinggi dengan persentase
penduduk miskin sebanyak 23,76%
6
Loc.Cit
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pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim
investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta
mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka mikro,
upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu
penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban
pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program
ekonomi produktif.
Salah satu proyek prioritas (major project) adalah Integrasi Bantuan Sosial Menuju
Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh7 yang diharapkan manfaat dari proyek tersebut
adanya:8
1. Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program bantuan sosial;
2. Meningkatnya cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal
terutama penduduk miskin dan rentan;
3. Mendorong pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial serta mensukseskan
Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan mendukung Industry 4.0. 9
Sehingga berdasarkan hal tersebut maka arah kebijakan dan strategi yang ditempuh
untuk memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial berdasarkan RPJMN 2020-2024,
meliputi:10
1. Penguatan pelaksanaan jaminan sosial;
2. Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang
terintegrasi dan tepat sasaran;
3. Perlindungan sosial adaptif;
4. Peningkatan kesejahteraan sosial;
5. Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu.
Lebih lanjut, RKP 2022 terkait hal perlindungan sosial dan penguatan jaminan sosial
dapat terlihat dalam agenda Prioritas Nasional nomor 3 (tiga) yaitu meningkatkan Sumber
Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Lebih lanjut, dalam Matriks Pembangunan RKP
2022 terkait Prioritas Nasional No. 3 (tiga), nampak juga arah kebijakan dan strategi yang

7

Ibid, hlm. 47
Loc.Cit
9
Lihat Lampiran Matriks Rincian Major Project Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial
Menyeluruh, hlm. 35
10
Ibid, hlm. 23-25
8

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 3

disampaikan dalam RPJMN 2020-2024 sebelumnya telah diterjemahkan dengan berbagai
sasaran dan indikator sesuai dengan strateginya masing-masing.11
Dalam prakteknya pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka
mensejahterakan rakyat Indonesia belum sepenuhnya mampu untuk merespon kebutuhan
penduduk. 12 Perlindungan dan jaminan sosial pun masih belum tepat sasaran dan memihak
sepenuhnya terhadap kelompok khusus antara lain: penduduk miskin, penyandang
disabilitas maupun penduduk lansia yang rentan miskin. Oleh karena itu, untuk merespon
beberapa hal yang sudah diuraikan sebelumnya maka perlu dilakukan pemantauan dan
peninjauan terhadap peraturan-peraturan mengenai perlindungan dan jaminan sosial
berikut peraturan pelaksana sebagai bagian dari upaya penataan regulasi dan kebijakan di
bidang perlindungan dan jaminan sosial.
Mengingat luasnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial maka fokus analisis dan
evaluasi dilakukan terhadap pengaturan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial

(UU Kesejahteraan Sosial) dan peraturan-peraturan

turunannya; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU
Kesejahteraan Lanjut Usia) dan peraturan-peraturan turunannya; Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (UU Penanganan Fakir Miskin) dan
peraturan-peraturan turunannya; serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) dan peraturan-peraturan turunannya.
Dalam Pasal 1 angka 9 UU Kesejahteraan Sosial disebutkan Perlindungan Sosial adalah
semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan
kerentanan sosial. Sejalan dengan UU Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Kesejahteraan Lanjut Usia) memberikan
batasan perlindungan sosial lebih sempit lagi ditujukan kepada lanjut usia yaitu
Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan
kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan
menikmati taraf hidup yang wajar. UU Penyandang Disabilitas tidak memberikan definisi
dari perlindungan sosial, tetapi disebutkan perlindungan sosial adalah bagian dari
kesejahteraan sosial. Berbeda lagi dengan UU Penanganan Fakir Miskin yang menyebutkan
perlindungan sosial merupakan satu kesatuan dengan jaminan, yaitu berbunyi jaminan dan
11
12

Lampiran Matriks Pembangunan RKP 2022
Ibid, hlm. 6
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perlindungan sosial adalah upaya memberikan jaminan dan perlindungan sosial, serta rasa
aman bagi fakir miskin yang antara lain disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif
krisis ekonomi, dan konflik sosial. Sementara mengenai jaminan sosial dalam keempat
Undang-Undang tersebut hanya dalam UU Kesejahteraan Sosial dan UU Penanganan Fakir
Miskin yang menyebutkan mengenai jaminan sosial dan juga dalam UU Fakir Miskin
tersebut jaminan sosial dipersamakan dengan perlindungan sosial.
Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 11 UU Kesejahteraan Sosial, Jaminan Sosial adalah
skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidupnya yang layak. Maksud diberikannya Jaminan Sosial apabila melihat dari Pasal 9
ayat (1) huruf b UU Kesejahteraan Sosial adalah untuk:
a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar,
penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita
penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar
kebutuhan dasarnya terpenuhi.
b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasajasanya
Tentunya terhadap hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi UU Kesejahteraan Sosial,
apakah pemberian jaminan sosial dewasa ini berjalan dengan baik atau tidak. Faktanya
sejak UU Kesejahteraan Sosial ini lahir hingga sekarang, masih banyak penduduk Indonesia
yang hidup berada dibawah garis kemiskinan. Menteri Sosial Risma menyampaikan bahwa
pemberian bantuan sosial masih berdasarkan charity based. Hal ini menyebabkan kualitas
SDM dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 13 rendah, karena tidak
memperhatikan akan kemandirian dari penerima manfaat dalam jangka panjang. 14 Bantuan
Sosial yang berdasarkan charity based ini tentunya juga bertentangan dengan semangat
pemberdayaan sosial yang diusung oleh UU Kesejahteraan Sosial.
Selain permasalahan penanganan fakir miskin sebagaimana diatur dalam UU
Penanganan Fakir Miskin dan peraturan-peraturan turunannya, isu sosial lainya yang
menjadi fokus perhatian adalah terkait dengan pemenuhan hak dasar bagi kelompok rentan

13

Lihat Permensos No. 5 Tahun 2019
Lihat https://nasional.kompas.com/read/2021/01/06/12082481/setelah-ditemui-mensos-risma-pelayanansosial-apa-saja-yang-diperoleh-ppks (diakses pada tanggal 13 Maret 2022)
14
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terutama bagi para penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan peraturan-peraturan turunannya.
Kelompok penyandang disabilitas juga merupakan kelompok yang terdampak oleh
pandemi Covid-19. Permasalahan ini ditangkap oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) Republik Indonesia yang kemudian melakukan kajian terhadap hal ini,
dengan tema “Hak atas Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas Selama Pandemi Covid-19”
melalui Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian HAM pada tanggal 3 Mei 2021. 15 Komnas
HAM mengidentifikasi, bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan antara lain
terbatasnya kemampuan guru, orang tua maupun siswa yang merupakan penyandang
disabilitas itu sendiri dalam proses pembelajaran di rumah. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan terhadap 10 daerah, yakni Tegal, Garut, Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, DKI
Jakarta, Malang, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, diperoleh kesimpulan bahwa dari 10 kota
tersebut, hanya 2 kota yang sudah optimal dalam pelaksanaan aksesibilitas pelayanan publik
bagi penyandang disabilitas yaitu kota Tegal dan Banda Aceh. 16
Selanjutnya mengenai Kesejahteraan Lanjut Usia, pada Undang-Undang Kesejahteraan
Lanjut Usia yakni pada Pasal 1 angka 2 lanjut usia adalah saat seseorang mencapai usia 60
tahun. Terdapat anggapan batas usia ini terlalu rendah apabila mempertimbangkan kondisi
saat ini yang menunjukkan bahwa seseorang pada usia 60 tahun masih dapat produktif
secara ekonomi dan sosial. Perubahan pengaturan batas usia bagi lansia juga perlu
memperhatikan kondisi masyarakat tidak hanya di kota-kota besar namun juga di pedesaan,
serta para penerima manfaat dari program-program bagi lansia yang ada saat ini. Perubahan
usia yang diusulkan akan berdampak luas bagi penerima manfaat saat ini yang akan
kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan manfaat program.
Analisis dan evaluasi hukum perlindungan dan jaminan sosial dilakukan sebagai bagian
dari upaya penataan regulasi dan peningkatan kinerja peraturan. Analisis dan evaluasi
hukum dapat pula dimaknai sama dengan kegiatan pemantauan dan peninjauan
sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang

15

Lihat https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/5/5/1776/pandemi-covid-19-aksesibilitaspenyandang-disabilitas-ke-layanan-pendidikan-harus-dimudahkan.html (diakses pada tanggal 25 Februari
2022)
16
Firda Silvia Pramashela, Hadiyanto Abdul Rachim, “Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang
Disabilitas di Indonesia”, Jurnal Pekerjaan Sosial Vol. 4 No. 2 (Desember 2021)
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Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Analisis dan evaluasi hukum perlindungan dan jaminan sosial ini dilaksanakan dengan
menggunakan metode 6 (enam) Dimensi yang dikembangkan Badan Pembinaan Hukum
Nasional, Kementerian Hukum dan Ham. Instrumen penilaian 6 dimensi ini meliputi:
Dimensi Pancasila, Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan, Dimensi
Disharmoni Pengaturan, Dimensi Kejelasan Rumusan, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang
Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, serta Dimensi Efektivitas
Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.
Analisis dan evaluasi hukum ini akan diketahui ketercapaian tujuan pembentukan
peraturan perundang-undangan serta hasil evaluasi enam dimensi. Hasil analisis dan
evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan atau revisi peraturan
perundang-undangan, menjadi masukan bagi penyusunan program legislasi nasional, serta
diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembangunan hukum nasional.

B. Permasalahan
Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang
diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum kesejahteraan
sosial. Adapun permasalahan yang diangkat dalam analisis dan evaluasi hukum perlindungan
sosial adalah:
1. Bagaimana politik hukum pengaturan perlindungan dan jaminan sosial dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia?
2. Apa saja isu krusial pengaturan dan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan
mengenai perlindungan dan jaminan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
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2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia, serta peraturan pelaksananya?

C. Tujuan
Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum perlindunagan dan jaminan sosial ini
dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:
1. Menjelaskan politik hukum pengaturan perlindungan dan jaminan sosial dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Merumuskan isu krusial pengaturan dan pelaksanaan perlindungan dan jaminan
sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; dan
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi dan rekomendasi yang diberikan terhadap
peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan jaminan sosial dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta peraturan pelaksananya.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah mencakup pengaturan
perlindungan dan jaminan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia serta peraturan
perundang-undangan pelaksananya. Berdasarkan inventarisasi peraturan perundangundangan yang dilakukan, Pokja memutuskan untuk menganalisis dan evaluasi 37 (tiga
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puluh tujuh) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari 5 (lima) Undang-Undang, 11
(sebelas) Peraturan Pemerintah, 2 (dua) Peraturan Presiden dan 19 (sembilan belas)
Peraturan Menteri, yaitu sebagai berikut:
1.

Undang-Undang
1.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
1.2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
1.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
1.4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The
Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas)
1.5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

2.

Peraturan Pemerintah
2.1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial;
2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya
Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah
2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan
Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin
2.4. Peraturan

Pemerintah

Nomor

70

Tahun

2019

tentang

Perencanaan,

Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk
Peserta Didik Penyandang Disabilitas
2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas
Bidang Ketenagakerjaan
2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap
Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf
Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya
2.8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas
2.9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk
Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan
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2.10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap
Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang
Disabilitas
2.11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Pelaksanaan Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Lanjut Usia.
3.

Peraturan Presiden
3.1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan;
3.2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial
Secara Non-Tunai

4.

Peraturan Menteri/Lembaga
4.1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga
Kesejahteraan Sosial;
4.2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan
Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama
Program Keluarga Harapan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25
Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik
Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan
4.3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber
Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya
Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
4.4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Jo. Peraturan Menteri Sosial No. 6
Tahun 2021 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana
Prasarana Lingkungan
4.5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan;
4.6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat
4.7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial
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4.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Jo. Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada
Kementerian/Lembaga
4.9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengumpulan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin
4.10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
4.11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di
Daerah Kabupaten/Kota
4.12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
4.13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan
Pangan Non Tunai;
4.14.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha
Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir
Miskin
4.15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan
Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental
4.16.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang
Disabilitas
4.17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Geriatri Di Rumah Sakit
4.18.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
4.19.Peraturan Menteri Sosial Nomor 67 tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan
Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat

E. Metode
Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap
peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian
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berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.
Dimensi tersebut yaitu:
1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang
Bersangkutan:
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.
Masing-masing dimensi di atas memiliki variabel maupun indikator dalam penilaiannya.
Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila
Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian
sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang
terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan
dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia. 17 Internalisasi nilai-nilai
dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu
peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi
hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini
terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang
dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila. Adapun
variabel penilaian pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan dipakai dalam pedoman ini
mengambil intisari dari masing sila Pancasila. Variabel tersebut adalah sebagai berikut:
a) Ketuhanan
b) Kemanusiaan
c) Persatuan
d) Kerakyatan
e) Keadilan
2. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

17

Sulistiowati dan Nurhasan Ismail, Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila (Dalam Kegiatan Usaha Koperasi
dan Perseroan Terbatas), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm.7-9.
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Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang
tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian
terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundangundangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian
bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang
lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang
lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat
ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (grundnorm). Peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi (lex superiori derogat legi inferior). Dalam sistem hukum
Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur
dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Penilaian Berdasarkan Disharmoni Pengaturan
Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya
disharmoni pengaturan mengenai: 1). kewenangan, 2). hak, 3). kewajiban, 4).
Perlindungan, 5) penegakan hukum, 6) definisi atau konsep.
4. Penilaian Kejelasan Rumusan
Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kesesuaian dengan sistematika
dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, serta dengan menggunakan
bahasa, istilah kata yang konsisten, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, tepat,
tegas, efisien, mudah dipahami, dan tidak subyektif agar tidak menimbulkan berbagai
macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
5. Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang
Bersangkutan
Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi
Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang
khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
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(sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah
ketentuan-ketentuan

dalam

peraturan

perundang-undangan

tersebut

telah

mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundangundangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan
yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas
pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf
a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penilaian ini perlu
dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan
perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung
dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan.
Penilaian pada dimensi efektivitas, dilengkapi juga dengan penggunaan metode analisis
terhadap biaya dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan.
Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas
untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio biaya dan manfaatnya. Data empiris yang
dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan
data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap biaya dan manfaat
pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan
dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.
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F. Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan analisis dan evaluasi hukum yang dilaksanakan oleh Kelompok kerja Analisis
dan Evaluasi Hukum Perlindungan dan Jaminan Sosial ini dilaksanakan berdasarkan Surat
Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-05.HN.01.01
Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum
Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2022. Pembiayaan Kegiatan analisis
dan evaluasi hukum ini merupakan anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM. Pokja bekerja selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. Kegiatan yang dilaksanakan oleh
pokja adalah dengan rapat-rapat pokja, rapat dengan narasumber, forum group
discussion di daerah, dan konsinyering yang melibatkan instansi/stakeholder terkait serta
narasumber yang berkompeten, yakni:
1. Instansi dan stakeholder
a) Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM
b) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan
HAM
c) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung
d) Biro Hukum Kementerian Sosial
e) Direktorat Lanjut Usia Kementerian Sosial
f) Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
g) Kementerian BAPPENAS
h) Badan Pusat Statistik
i) Komisi Nasional Disabilitas
j) Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia
k) Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
l) Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung
m) Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang
n) BAPPEDA Provinsi Bangka Belitung
o) Biro Hukum Provinsi Bangka Belitung
p) Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bangka Belitung
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q) Bagian Hukum Kota Pangkalpinang
r) Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Pangkal Pinang
s) BPS Provinsi Bangka Belitung
t) BPS Kota Pangkalpinang
2. Narasumber dalam rapat-rapat pokja dan forum group discussion
a) Heru Susetyo, S.H., LLM (Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
b) Jonna Aman Damanik (Komisi Nasional Disabilitas)
c) Dr. Lidwina Inge Nurtjahjo, S.H., M.Si. (Dosen Pengajar Fakultas Hukum
Universitas Indonesia)
d) Dian Bulan Sari, M.Si (Direktorat Lanjut Usia Kementerian Sosial)
e) Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. (Dosen Dosen Pengajar Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung)
f) Rusli, S.Ag.., MPd.I (Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung)
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BAB II
PEMBAHASAN
A. Politik Hukum Pengaturan Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia
A.1. Politik Hukum Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Undang Undang Nomor 11
tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial
Mengingat dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyebutkan bahwa tujuan
dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai berikut:
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, .....”
Pemenuhan hak atas kebutuhan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari
perwujudan memajukan kesejahteraan umum adalah merupakan salah satu cita- cita
Pemerintah Negara. Kalimat memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial
merupakan kata yang sangat abstrak dan luas. Hal itu berarti bahwa dalam hal apa
pun terhadap penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan negara tersebut
haruslah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan.
Oleh karena itu untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat,
serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya
kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan
kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan yang diatur dalam
Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan
Sosial). Dalam UU ini, kesejahteraan sosial diartikan sebagai kondisi terpenuhinya
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan
mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya
kesejahteraan sosial diselenggarakan dalam bentuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam
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Pasal 6 UU Kesejahteraan Sosial. Dengan demikian, UU Kesejahteraan Sosial ini
memberikan pengaturan umum terhadap 4 bentuk penyelenggaraan sosial yang
masing-masing bentuk didefinisikan dan diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang
lebih rinci. 18
Sebagaimana disebutkan dalam bab pendahuluan, bahwa Pokja akan berfokus
pada pengaturan mengenai perlindungan dan jaminan sosial yang diatur dalam UU
Kesejahteraan Sosial. Dalam UU Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial didefinisikan
sebagai semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari
guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial diselenggarakan melalui tiga
jenis kegiatan yakni bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum.
Bantuan sosial diberikan kepada keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang
mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar tetap hidup secara wajar, dimana
bantuan ini bersifat sementara maupun berkelanjutan dalam bentuk bantuan
langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan. 19
Sementara Jaminan Sosial diartikan sebagai skema yang melembaga untuk
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
Jaminan sosial ini diberikan kepada 2 kelompok. Kelompok pertama bagi fakir miskin,
anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental,
cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah
ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kelompok
kedua, diberikan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan
sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya. Jaminan sosial diberikan sesuai dengan
kategorinya, dimana kategori pertama diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan
sosial20 dan bantuan langsung berkelanjutan. Sementara untuk kategori kedua
diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.
Secara garis besar pengaturan perlindungan sosial dan jaminan sosial dalam UU
Kesejahteraan Sosial dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

18

Lihat Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 UU Kesejahteraan Sosial
Lihat Pasal 14 dan Pasal 15 UU Kesejahteraan Sosial
20
Asuransi kesejahteraan sosial ditujukan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi
agar mampu memelihara dan mempertahankan tarif kesejahteraan sosialnya, sehingga diwujudkan oleh
Pemerintah dalam bentuk bantuan iuran. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Kesejhateraan Sosial.
19
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Sumber: diolah dari intisari UU Kesejahteraan Sosial

Gambar 2. Skema Perlindungan sosial dan jaminan sosial dalam UU Kesejahteraan Sosial
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Dari Gambar 2 terlihat sebenarnya arah pengaturan perlindungan sosial dan
jaminan sosial dalam UU Kesejahteraan Sosial. Perlindungan sosial diberikan oleh
negara kepada masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial, baik
upaya pencegahan (pra) maupun upaya penanganan (pasca), yang diberikan dalam
bentuk: 1). Bantuan sosial (atau yang biasa dikenal bansos), 2). Advokasi sosial
(dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak),
serta 3). Bantuan hukum (dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum).
Pemberian perlindungan sosial ini tidak hanya diberikan ketika munculnya resiko
dari guncangan dan kerentanan sosial terjadi, namun juga diberikan sebagai bentuk
pencegahan akan timbulnya resiko sebagai akibat guncangan dan kerentanan sosial
yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, negara hadir pra maupun pasca
dampak guncangan sosial timbul untuk memastikan bahwa kelangsungan hidup
masyarakat dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
Hal yang berbeda diatur dalam pengaturan jaminan sosial, dimana jaminan
sosial diberikan kepada 2 kelompok masyarakat dengan bentuk jaminan yang juga
berbeda. Dengan demikian setidaknya ada tiga bentuk jaminan sosial yang
diberikan oleh negara, yakni dalam bentuk: 1). Asuransi kesejahteraan sosial; 2).
Bantuan langsung berkelanjutan; 3). Tunjangan berkelanjutan. Untuk asuransi
kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.
Sementara bantuan langsung berkelanjutan, dalam penjelasan pasal disebutkan
sebagai bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk memperahankan taraf
kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan diri. Sedangkan untuk
tunjangan berkelanjutan diartikan sebagi bantuan yang diberikan kepada perintis
kemerdekaan dan putra-putri pahlawan nasional antara lain dalam bentuk
tunjangan kesehatan dan tunjangan pendidikan.
Menarik disini ketika nomenklatur “bantuan” dipergunakan baik pada bentuk
perlindungan sosial maupun jaminan sosial. Penggunaan kata bantuan dengan
tambahan kata “sosial” atau “langsung” atau “berkelanjutan” atau “hukum”
dimana masing-masing kemudian didefinisikan atau diberikan batasan-batasan. Jika
bantuan hukum rujukan aturan serta definisi nya sudah jelas karena sudah ada
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aturan hukumnya sendiri21, bagaimana dengan bantuan jenis lainnya yang
batasannya sangat tipis, seperti bantuan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan
yang sama-sama berbentuk bantuan dan diberikan secara langsung kepada
masyarakat penerima manfaat. Kemudian ditemukan juga bentuk jaminan sosial
berupa tunjangan berkelanjutan bagi pejuang kemerdekaan dan keluarganya yang
berupa tunjangan kesehatan dan tunjangan pendidikan. Pengaturan ini selain
berpotensi memiliki irisan dengan jenis bantuan lainnya, juga dapat menimbulkan
pertanyaan bagaimana implementasi di lapangan terutama tentang bagaimana
bentuk tunjangan Kesehatan dan tunjangan Pendidikan yang selama ini diberikan
kepada keluarga pejuang yang telah berjuang merebut kemerdekaan negara.
A.2. Politik Hukum Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Undang Undang Nomor 13
Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Kemiskinan adalah suatu situasi di mana seseorang atau rumah tangga
mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan
pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan
secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan. Kemiskinan dipahami
sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.
Dalam arti luas, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intregrated concept yang
memiliki lima dimensi, yaitu kemiskinan (proper), ketidakberdayaan (powerless),
kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), ketergantungan
(dependence), dan keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.
Secara umum kemiskinan dapat ditinjau dari dua sisi yaitu:
1. Kemiskinan absolut dimana kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat
pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk
memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar
dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan
absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD $1/hari dan kemiskinan
menengah untuk pendapatan di bawah $2/hari.

21

Terkait Bantuan hukum sebenarya telah ada UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sehingga
pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum dalam UU Kesejahteraan Sosial ini seharusnya merujuk pada
pengaturan dalam UU Bantuan hukum tersebut
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2. Kemiskinan relative dimana kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial di
mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih
jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin
besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan
bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat
dikategorikan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan relatif berkaitan erat dengan
permasalahan distribusi pendapatan.
Yang menarik kemudian muncul istilah baru yakni “kemiskinan ekstrem
(extreme poverty)” yang disebutkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022
tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam Inpres tersebut 28
Menteri/Kepala Lembaga dan Para Kepala Daerah baik Gubernur dan Bupati/Walikota
diinstruksikan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing Lembaga untuk melakukan percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi/sinergi
program dan kerja sama antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta
melibatkan peran serta masyarakat yang berfokus pada lokasi prioritas percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem. Namun demikian dalam Inpres tersebut tidak
disebutkan batasan maupun indikator kemiskinan ekstrem yang dimaksud.
Definisi kemiskinan ekstrem ini disebutkan

sebagai kondisi dimana

kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem (setara dengan
USD 1.9 purchasing power parity), yang diukur menggunakan “absolute poverty
measure” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Dengan menggunakan definisi
tersebut, ditemukan pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia
berjumlah 10.86 juta jiwa atau sekitar 4%. Munculnya Inpres ini menjadi target
Presiden agar kemiskinan ekstrem pada 2024 mencapai 0%. Dari hasil identifikasi yang
dilakukan oleh TNP2K selaku coordinator, pada tahun 2021 upaya pengentasan
kemiskinan ekstrem difokuskan pada 7 Provinsi dengan prioritas pada 35 kabupaten.
Tujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku,
Papua Barat, dan Papua.22

22

TNP2K, Pengurangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi dan 35 Kabupaten Prioritas Tahun 2021,
http://tnp2k.go.id/acceleration-policies/pengurangan-kemiskinan-ekstrem-di-7-provinsi-dan-35-kabupatenprioritas-tahun-2021 (diakses 15 Juni 2022)
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Negara memiliki peran kewajiban dan tanggung jawab dalam menanggulangi
kemiskinan termasuk untuk memelihara fakir miskin sebagaimana terutang di dalam
Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan
anak-anak terlantar diperlihara oleh negara.” Untuk merespon hal tersebut,
dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
(selanjutnya disebut UU Penanganan Fakir Miskin) ini. UU Penanganan Fakir Miskin
dibentuk berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta UU
Kesejahteraan Sosial.
Lebih lanjut sebagaimana disebutkan dalam konsideran Menimbang UU ini
bahwa sebelum lahirnya UU ini pengaturan mengenai kebutuhan dasar bagi fakir
miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga
ditetapkannya UU ini diharapkan penanganan fakir miskin menjadi terintegrasi dan
terkoordinasi. Hal ini sebenarnya juga sejalan dengan dasar pembentukan UndangUndang Kesejahteraan Sosial yang merupakan dasar hukum pembentukan UU
Penanganan Fakir Miskin ini.
Konsep perlindungan dan jaminan sosial dalam UU Penanganan Fakir Miskin
dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c yang menyebutkan bahwa
penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, salah
satunya melalui jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi
fakir miskin.
Secara garis besar pengaturan jaminan dan perlindungan sosial dalam UU
Penanganan Fakir Miskin dapat tergambar dalam diagram berikut ini.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 23

sumber: UU Penanganan Fakir Miskin

Gambar 3. Skema Jaminan dan Perlindungan Sosial dalam UU Penanganan Fakir Miskin

Deskripsi jaminan dan perlindungan sosial dalam UU Penanganan Fakir Miskin
disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) yang diartikan sebagai upaya
memberikan jaminan dan perlindungan sosial, serta rasa aman bagi fakir miskin yang
antara lain disebabkan oleh bencana alam, dampak negative krisis ekonomi, dan
konflik sosial. Dengan demikian dapat dilihat bahwa terdapat penggabungan
nomenklatur perlindungan sosial dan jaminan sosial menjadi jaminan dan
perlindungan sosial sebagai upaya yang bertujuan memberikan rasa aman bagi fakir
miskin yang diakibatkan bencana alam, krisis ekonomi, dan konflik sosial dalam UU
Penanganan Fakir Miskin. Hal ini tentunya sedikit berbeda dengan konsep pengaturan
dalam UU Kesejahteraan Sosial yang memisahkan definisi perlindungan sosial dan
jaminan sosial.
Bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas fakir
miskin23 sebagaimana amanat konstitusi yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak
yang terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini sebagaimana juga disebutkan dalam UU
Penanganan Fakir Miskin dimana dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 mengatur
23

Pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan bentuk kegiatan penanganan fakir miskin yang bisa dilihat
dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 UU Penanganan Fakir Miskin.
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mengenai pembagian tugas dan wewenang pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
dan pemerintah daerah kab/kota dalam hal penanganan fakir miskin. Selain itu juga
diatur tugas dan wewenang Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (3) UU Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berarti dalam merujuk pada UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) beserta peraturan perundangundangan turunannya.
Pengaturan pembagian tugas dan wewenang pemerintah pusat dan daerah
dalam UU Penanganan Fakir Miskin ini tentu berbeda jika dilihat dengan pengaturan
dalam UU Kesejahteraan Sosial yang tidak mengatur secara khusus pembagian
tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal penanggulangan kemiskinan,24 namun
Pasal 22 UU Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa:
“Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 menjadi tanggung jawab Menteri.” (dalam hal ini Menteri Sosial)25
Lingkup fakir miskin dalam UU Penanganan Fakir Miskin meliputi: orang
(perseorangan; keluarga; kelompok; dan/atau masyarakat) yang sama sekali tidak
mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata
pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang
layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 26 Untuk melaksanakan
tanggung jawab negara terhadap fakir miskin maka diberikan hak fakir miskin. Hak-hak
ini disebutkan secara eksplisit di Pasal 3 UU Penanganan Fakir Miskin.
Jika merujuk pada bentuk jaminan sosial dan perlindungan sosial yang diatur
dalam UU Kesejahteraan Sosial, maka UU Penanganan Fakir Miskin memberikan
jaminan dan perlindungan sosial bagi fakir miskin dalam bentuk: bantuan pangan dan

24

Lihat Pasal 24 – Pasal 31 UU Kesejahteraan Sosial
Sangat menarik jika kemudian ketika peraturan pelaksana UU Kesejahteraan Sosial misalnya dalam Perpres
No. 15/2010 (sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96/2015) tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan dibentuk Tim di tingkat Nasional, Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi di tingkat
kabupaten/kota yang disebut dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Ketika
UU Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan tanggung jawab penanganan fakir miskin kepada Menteri Sosial,
namun UU Kesejahteraan Sosial (yang diatur dalam peraturan turunannya) tanggung jawab penanggulangan
kemiskinan diamanatkan pada Tim tersendiri. Hal ini tentu menarik untuk dikaji lebih lanjut.
26
Lihat Pasal 1 Angka 1 jo. Pasal 6 UU Penanganan Fakir Miskin
25
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sandang27; penyediaan pelayanan perumahan28; penyediaan pelayanan kesehatan 29;
penyediaan pelayanan pendidikan30; penyediaan akses kesempatan kerja dan
berusaha31; dan bantuan hukum.32 Dari ke-enam bentuk/jenis upaya ini hanya
bantuan hukum yang tidak ditemukan pasal khusus yang mengaturnya, berbeda
dengan lima bentuk upaya lainnya yang terdapat satu pasal yang khusus mengatur.33
Selain enam bentuk ini, masih terdapat 2 bentuk upaya penanganan fakir
miskin yang disebutkan dalam UU Penanganan Fakir Miskin. Namun ke dua bentuk ini,
yakni upaya pengembangan potensi diri dan pelayanan sosial jika merujuk pada UU
Kesejahteraan Sosial kurang tepat jika sebagai bentuk perlindungan sosial maupun
jaminan sosial34 tetapi lebih tepat sebagai bagian dari pemberdayaan sosial.
Dari uraian di atas serta menelusuri lebih lanjut peraturan perundangundangan pelaksana dari UU Penanganan Fakir Miskin maka bisa terlihat arah politik
hukum jaminan dan perlindungan sosial yang hendak diatur. Misalnya ketika berbicara
mengenai bantuan pangan dan sandang sebagai bentuk jaminan dan perlindungan
sosial bagi fakir miskin, maka dapat melihat bagaimana hal ini diterjemahkan oleh
Permensos 20/2019 sebagai bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan pangan
nontunai (yang sebenarnya menggantikan program bantuan beras sejahtera yang
sebelumnya). Program Bantuan Pangan non tunai bertujuan untuk mengurangi beban
pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diwujudkan dalam bentuk non
tunai setiap bulannya melalui mekanisme elektronik yang digunakan untuk membeli
bahan pangan di e-warung yang bekerjasama dengan pihak bank.
27

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b menyebutkan: Yang dimaksud dengan “bantuan pangan dan sandang”
adalah bantuan untuk meningkatkan kecukupan dan diversifikasi pangan, serta kecukupan sandang yang layak.
28
Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf c menyebutkan: Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan
perumahan” adalah bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.
29
Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf d menyebutkan: Yang dimaksud dengan ”penyediaan pelayanan
kesehatan” adalah penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.
30
Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf e menyebutkan: Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan
pendidikan” adalah penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam
memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu, dan tanpa diskriminasi gender.
31
Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf f menyebutkan: Yang dimaksud dengan ”penyediaan akses kesempatan
kerja dan berusaha” adalah untuk memenuhi hak fakir miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang
layak.
32
Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g menyebutkan: Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah bantuan
yang diberikan kepada fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum.
33
Lihat Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 UU Penanganan Fakir Miskin yang masing-masing memberikan aturan
terhadap tujuh dari delapan bentuk atau jenis upaya penanganan fakir miskin
34
Lihat uraian Politik hukum Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam UU Kesejahteraan Sosial dalam subbab
sebelumnya
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Lalu bentuk upaya lainnya yakni penyediaan pelayanan perumahan, sebagai
kebutuhan dasar maka bantuan perumahan ini juga masuk sebagai bagian dari
jaminan dan perlindungan sosial yang diatur dalam UU Penanganan Fakir Miskin
dimana penanggungjawab penyelenggaranya adalah Menteri Sosial. Kementerian
Sosial kemudian menetapkan Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi
Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. Menariknya adalah
ketika menelusuri Permensos ini ternyata penyediaan pelayanan perumahan
diterjemahkan sebagai bantuan perumahan sebagai bagian dari rehabilitasi sosial.
Padahal UU Penanganan Fakir Miskin sama sekali tidak berbicara mengenai
rehabilitasi sosial. Lebih lanjut, Permensos ini menyebutkan UU Penanganan Fakir
Miskin sebagai dasar pembentukannya.
Hal ini sebenarnya menunjukkan terdapat ketidaksinkronan dan ketidakjelasan
pengaturan mengenai jaminan dan perlindungan sosial yang diberikan dan diatur
dalam UU Penanganan Fakir Miskin dengan pengaturan dalam UU Kesejahteraan
Sosial. UU Penanganan Fakir Miskin tampak memberikan “variasi” pengaturan yang
berbeda dengan UU Kesejahteraan Sosial (termasuk penggunaan nomenklatur
“penanganan fakir miskin” dan “penanggulangan kemiskinan”) dalam hal pemberian
jaminan dan perlindungan sosial, dengan obyek penerima manfaatnya adalah samasama orang miskin. Hal ini tentunya perlu dicermati agar tidak mengakibatkan
inefisiensi dalam pelaksanaan program yang ditujukan untuk penanganan fakir miskin.
Oleh karena itu perlu upaya harmonisasi atau sinkronisasi pengaturan
perlindungan dan jaminan sosial dalam UU Penanganan Fakir Miskin dengan
pengaturan dalam UU Kesejahteraan Sosial. Hal ini diperlukan agar tercipta arah
kebijakan yang sejalan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial terutamanya
bagi fakir miskin.

A.3. Politik Hukum Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Undang Undang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi
manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia. Namun karena
kondisinya penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan,
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terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan,
kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas, sehingga
untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas
menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi dibentuklah
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Undang
Undang Penyandang Disabilitas) serta peraturan perundang-undangan pelaksananya.
Politik hukum Perlindungan dan Jaminan dalam Undang-Undang Penyandang
Disabilitas dapat terlihat dari pengaturan mengenai kesejahteraan sosial yang diatur
pada Pasal 90 sampai dengan Pasal 96 Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Pasal
90 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas. Penyelenggaraan
kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi rehabilitasi sosial, jaminan
sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Bahkan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas
untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan
perlindungan sosial. Pengaturan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi
penyandang disabilitas tersebut kemudian diatur lebih lanjut pada Pemerintah Nomor
52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang
Disabilitas. Pada bagian ini akan dielaborasi lebih lanjut pengaturan mengenai
perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas.
Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas didefinisikan sebagai semua upaya
yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan
kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi
sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial tersebut dimaksudkan
untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial
Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang
Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Adapun sasaran
perlindungan sosial tersebut ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga
Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas
Penyandang Disabilitas yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara
tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan
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fenomena alam. Perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui bantuan sosial, advokasi sosial; dan/atau,
bantuan hukum. Bantuan sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga
Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas
Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara
wajar. Bantuan sosial tersebut bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam
bentuk

bantuan

langsung,

penyediaan

aksesibilitas;

dan/atau

penguatan

kelembagaan.
Sementara Jaminan sosial diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
untuk Penyandang Disabilitas Miskin atau yang tidak memiliki penghasilan. Jaminan
Sosial Penyandang Disabilitas merupakan skema yang melembaga untuk menjamin
seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang
layak. Jaminan sosial tersebut diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial,
bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus. Asuransi Kesejahteraan Sosial,
bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus tersebut diberikan berdasarkan
data nasional Penyandang Disabilitas. Asuransi Kesejahteraan Sosial diberikan dalam
bentuk bantuan iuran Jaminan Sosial. Sedangkan bantuan langsung berkelanjutan
diberikan dalam bentuk uang tunai bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam
keluarga dan masyarakat, pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam
institusi sosial. Sementara Bantuan khusus yang dimaksud mencakup pelatihan,
konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.
Pengaturan mengenai perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang
disabilitas sebagaimana dijelaskan di atas sudah sinkron dengan pengaturan mengenai
perlindungan dan jaminan sosial yang diatur pada Undang Undang Nomor 11 tahun
2019 tentang Kesejahteraan Sosial. Hal khusus yang membedakan adalah subjek
penerima yang merupakan penyandang disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas,
kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas, serta
adanya perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk bantuan khusus yang spesifik
disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
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Sumber: UU Penyandang Disabilitas

Gambar 4. Skema Penerima Manfaat dalam UU Penyandang Disabilitas
A.4. Politik Hukum Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Undang Undang Nomor 13
Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU
Kesejahteraan Lanjut Usia) dibentuk atas dasar perhatian pemerintah terhadap
kehidupan para lansia Indonesia, dimana perlu adanya pengaturan untuk kesejahteraan
lanjut usia. Konsideran dalam UU ini juga menyebutkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat
(1), dan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (yang
pada saat tersebut sebelum amandemen UUD 1945) sebagai dasar dibentuknya UU ini.
Dalam Pasal 27 (2) UUD NRI Tahun 1945 (sebelum amandemen) tersebut menyatakan
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan” sehingga UU Kesejahteraan Lanjut Usia bertujuan untuk memberikan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan sasaran adalah para lanjut Usia.
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mencabut Undang-undang Nomor 4
Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo. Dalam UU Nomor
4 Tahun 1965 pengaturan hanya kepada kelompok orang jompo yaitu orang yang tidak
mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi hidupnya
sehari-hari. Hal inilah yang kemudian diubah oleh UU 13 tahun 1998 yang sudah tidak
menggunakan istilah jompo tetapi menggunakan istilah lanjut usia, dimana seseorang
lanjut usia dapat dikategorikan lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial.
UU Kesejahteraan Lanjut Usia ditetapkan jauh sebelum ada UU Kesejahteraan
Sosial, sehingga dalam UU ini tidak ditemukan batasan pengaturan yang tegas
mengenai perlindungan sosial dan jaminan sosial. Dalam beberapa ketentuannya sudah
sejalan dengan pengaturan dalam UU Kesejahteraan Sosial, hal ini dapat dilihat dari
penggunaan nomenklatur kesejahteraan sosial, kemudian pengaturan mengenai bentuk
dan upaya kesejahteraan lanjut usia. Namun terdapat juga ketentuan-ketentuan yang
masih harus diselaraskan dengan UU Kesejahteraan Sosial.
Dalam UU Kesejahteraan Lanjut Usia ini terdapat setidaknya dua kelompok lanjut
usia, yakni lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial dimana batasan
keduanya terdapat pada kemampuan untuk mencari nafkah atau melakukan pekerjaan
sehingga terdapat perbedaan beberapa bentuk kesejahteraan sosial yang diberikan
kepada kedua kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam UU
Penanganan Fakir Miskin dimana salah satu ruang lingkup sasarannya adalah lansia
terlantar, bukan lanjut usia produktif dan tidak produktif.
Pada prinsipnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia bertujuan
untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya
kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan
bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh
karena itu kesejahteraan sosial bagi lanjut usia diberikan dalam bentuk sebagaimana
dapat terlihat dalam gambar berikut ini.
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Sumber : berdasarkan UU Kesejahteraan Lanjut Usia

Gambar 5. Skema Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam UU Kesejahteraan Lanjut Usia
Dari gambar tersebut dapat terlihat penggunaan nomenklatur perlindungan
sosial, yang diartikan sebagai upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk
memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat
mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Bentuk perlindungan sosial disini
dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik
di dalam maupun di luar panti, salah satunya ketika lanjut usia tidak potensial terlantar
meninggal dunia maka dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung
jawab Pemerintah dan/atau masyarakat.35
Selanjutnya, dalam peningkatan kesejahteraan lanjut usia terdapat bentuk
pelayanan Kesehatan bagi lanjut usia. Pelayanan Kesehatan ini berkorelasi dengan
pengaturan jaminan sosial dalam UU Kesejahteraan Sosial, dimana UU Kesejahteraan
Sosial menyebutkan lanjut usia terlantar diberikan jaminan sosial dalam bentuk asuransi
kesejahteraan sosial dimana Pemerintah memberi bantuan iuran/premi. Sementara UU
Kesejahteraan Lanjut Usia menyebutkan bagi lanjut usia yang tidak mampu (baik
35

Lihat Pasal 19 UU Kesejahteraan Lanjut Usia
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potensial maupun non potensial) diberikan dalam bentuk keringanan biaya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua UU ini menggunakan dua
nomenklatur yang berbeda yakni “terlantar” bagi UU Kesejahteraan Sosial sementara
UU Kesejahteraan Lanjut Usia menggunakan “tidak mampu”.
Lebih lanjut, UU ini tidak hanya memberikan hak kepada lanjut usia tetapi juga
memberikan kewajiban kepada lanjut usia. Selain kewajiban dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, lanjut usia juga diberikan kewajiban dalam
rangka memberdayakan lanjut usia potensial dalam lingkungannya maupun dalam
lingkup nasional. Kewajiban diberikan mengingat peran lanjut usia yang dapat dijadikan
panutan oleh lingkungannya dan untuk melaksanakan transfer ilmu, ketrampilan dan
hal lain yang dimiliki lanjut usia potensial. Kewajiban lanjut usia yang diatur dalam Pasal
6 UU Kesejahteraan Lanjut Usia, yaitu:
a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan
pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarganya dalam
rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
b. mengamalkan

dan

mentransformasikan

ilmu

pengetahuan,

keahlian,

keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi
penerus;
c. memberikan keteladanan dalam rangka aspek kehidupan kepada generasi
penerus.
Dengan demikian arah politik hukum perlindungan dan jaminan sosial dalam UU
Kesejahteraan Lanjut Usia masih harus diharmoniskan atau disinkronkan dengan arah
politik hukum perlindungan dan jaminan sosial dari UU Kesejahteraan Sosial. Upaya
harmonisasi atau sinkronisasi ini diperlukan agar tercipta arah kebijakan yang sejalan
sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial terutamanya bagi lanjut usia.
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B. Isu Krusial Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia
B.1. Potensi Disharmoni Konsepsi Pengaturan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pengaturan perlindungan dan jaminan sosial tersebar dalam ke-empat UndangUndang yang menjadi objek analisis dan evaluasi Pokja ini, yaitu: Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesos), Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (UU PFM), Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas), dan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU KLU). Hasil
analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa keempat Undang-Undang tersebut tidak
memiliki satu kerangka pikir yang sama mengenai perlindungan dan jaminan sosial
sehingga terdapat potensi disharmoni sebagai berikut:
a. Konsep dan Definisi Perlindungan dan Jaminan Sosial
Tidak

terdapat

konsep

perlindungan

dan

jaminan

sosial

yang

sama/harmonis pada keempat Undang-Undang yang dianalisis. Pada UndangUndang Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial adalah
bentuk-bentuk Kesejahteraan Sosial. Masing-masing aspek ini kemudian diatur
secara tersendiri dan memiliki uraian bentuk-bentuk lebih lanjut. Pada UndangUndang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial tidak
dipisahkan sehingga tidak memiliki uraian bagaimana melaksanakan kedua hal
tersebut masing-masing secara terperinci sebagaimana ada di dalam UndangUndang Kesejahteraan Sosial. Pada Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia,
hanya terdapat perlindungan sosial dan tidak ada jaminan sosial. Dalam hal ini
Undang-Undang Disabilitas menunjukkan kemiripan konseptual dengan UndangUndang Kesejahteraan Sosial yang membagi perlindungan sosial dan jaminan
sosial ke dalam dua bentuk yang berbeda dan memiliki rincian turunan bentuk
pelaksanaan.
Perbedaan konsep ini lantas terlihat semakin jelas pada perbedaan definisi
dan tujuan perjamsos. Pada Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, perlindungan
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sosial adalah semua upaya yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko
dari guncangan dan kerentanan sosial (Pasal 1 angka 9 UU Kesos). Pada UndangUndang Penanganan Fakir Miskin, perlindungan sosial bertujuan untuk memberi
rasa aman bagi fakir miskin yang antara lain disebabkan oleh bencana alam,
dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial (Penjelasan Pasal 7 ayat (2)
huruf c UU PFM), sementara pada Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia
perlindungan sosial bertujuan untuk membantu lanjut usia potensial lanjut usia
tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar
(Pasal 1 angka 7 UU KLU. Dalam UU PFM dan UU Kesos, ini adalah tujuan dari
jaminan sosial).
Demikian juga pada definisi jaminan sosial ditemukan perbedaan rumusan
dan tujuan. Undang-Undang Kesos menyatakan jaminan sosial adalah skema yang
melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidupnya yang layak (Pasal 1 angka 11 UU Kesos), tetapi pada UU KLU,
tindakan ini adalah tujuan dari perlindungan sosial (Pasal 1 angka 7 UU KLU).
Perbedaan definisi memang dimungkinkan dalam peraturan perundangundangan. Tetapi ketika perbedaan definisi ini bersumber dari tidak adanya
kerangka konsep yang seragam, hal ini tentu dapat menimbulkan kebingungan di
tataran pelaksanaan karena peristilahan yang sama merujuk pada tujuan dan
batasan yang berbeda. Sebagai contoh, satu program dapat digolongkan sebagai
program perlindungan sosial bila dilihat dari kacamata UU Kesos, namun menjadi
program jaminan sosial jika dilihat melalui kacamata UU PFM, padahal keduanya
adalah program yang tujuan dan sasarannya sama. Lebih jauhnya lagi, ini dapat
berdampak pada terjadinya tumpang tindih data dan program yang menjadi
pengejawantahan perlindungan dan jaminan sosial sehingga menimbulkan
ketidakefektifan dan inefisiensi anggaran.
b.

Ruang Lingkup Perlindungan dan Jaminan Sosial
Ketidakharmonisan pada definisi tentu berdampak pada perbedaan ruang

lingkup perlindungan dan jaminan sosial pada keempat UU tersebut. UU Kesos
menyatakan bahwa perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial,
advokasi sosial, dan bantuan hukum (Pasal 14 ayat (2) UU Kesos). Pada UU KLU,
perlindungan sosial berbeda dengan pemberian bantuan hukum dan bantuan
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sosial (Pasal 5 UU KLU). UU KLU memberi ruang lingkup yang jauh lebih luas yaitu:
serangkaian proses pemeliharaan, perawatan dan pemenuhan kebutuhan lanjut
usia, mencakup pelayanan fisik, mental, sosial, kesehatan, dan pendekatan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Hal serupa juga terjadi pada pengaturan ruang lingkup jaminan sosial. Pada
UU Kesos, jaminan sosial meliputi asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan
langsung berkelanjutan (Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU Kesos). Namun UU Disabilitas
memperluas cakupan tersebut yakni meliputi bantuan khusus yang mencakup
pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan
(Pasal 93 ayat (2) dan (3). UU PFM, berbeda dari yang lain, merinci berbagai
bentuk bantuan seperti bantuan sosial, bantuan hukum, bantuan pendidikan dan
lainnya secara tersendiri tanpa memasukkannya ke dalam bentuk perlindungan
sosial atau jaminan sosial.
c.

Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial
Terdapat juga perbedaan terminologi dari penerima perlindungan dan

jaminan sosial dalam keempat UU yang dianalisis. UU Kesos, misalnya
menggunakan terminologi “lanjut usia terlantar” (Pasal 9 ayat (2) huruf a UU
Kesos), sementara UU KLU menggunakan terminologi “lanjut usia potensial” dan
“lanjut usia tidak potensial” (Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU KLU). UU Kesos
menggunakan istilah “penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan
mental” (Pasal 9 ayat (2) huruf a UU Kesos), sementara UU Disabilitas
menggunakan istilah, “penyandang disabilitas” (Pasal 1 angka 1 UU Disabilitas.

Disharmoni

pengaturan

sebagaimana

diuraikan

di

atas

berpotensi

menimbulkan persoalan yang lebih besar yakni terjadinya tumpang tindih dan
inefisiensi dalam tataran pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial. Perluasanperluasan ruang lingkup yang terjadi pada beberapa undang-undang dan peraturan
pelaksana (yang juga dianalisis dalam Pokja ini) juga menunjukkan adanya
perkembangan kebutuhan yang sudah tidak dapat terwadahi lagi dalam UndangUndang yang lama.
Tidak adanya satu cara pandang yang sama mengenai perlindungan sosial dan
jaminan sosial menjadi isu krusial dalam penataan regulasi di bidang perlindungan dan
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jaminan sosial. Ini dapat menyebabkan masing-masing program perjamsos berjalan
sendiri-sendiri dan menurunkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan.
Pokja

memandang

perlu

untuk

melakukan

rekonstruksi pengaturan

perlindungan dan jaminan sosial ke depan. Rekonstruksi pertama-tama dilakukan
untuk mendudukkan kembali secara harmonis konsep perlindungan sosial dan
jaminan sosial dalam seluruh regulasi terkait. Kedua, perlu dilakukan simplifikasi
pengaturan dengan harapan dapat mengurangi potensi disharmoni. Apa yang
sebelumnya diatur dalam beberapa Undang-Undang, mungkin ke depannya dapat
disatukan dalam satu Undang-Undang Payung (umbrella act) mengenai Kesejahteraan
Sosial yang kemudian dibuat pengaturan khusus/pengaturan lebih lanjut untuk subjeksubjek penerima perjamsos yang khusus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan
kelompok subjek penerima tersebut dengan menginduk pada konsep yang dibangun
oleh undang-undang payung. Dengan demikian akan terdapat kesamaan cara pandang
dan persepsi pelaksana undang-undang mengenai perlindungan dan jaminan sosial.
Keragaman dan variasi pengaturan dapat dikembangkan pada tataran program yang
diberikan pada masing-masing subjek penerima perlindungan dan jaminan sosial.
B.2. Potensi

Disharmoni

Pengaturan

Penanganan

Fakir

Miskin

dalam

rangka

Perlindungan dan Jaminan Sosial
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
merupakan landasan hukum bagi negara dalam upaya mensejahterakan fakir miskin
secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, dimana sebelumnya pengaturan
mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam
berbagai peraturan perundang-undangan.

UU ini dibentuk dibentuk berdasarkan

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3)
dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
(UUD NRI Tahun 1945). Secara umum, UU ini mengatur hal-hal mengenai hak dan
tanggung jawab fakir miskin (Bab II), Upaya Penanganan Fakir Miskin (Bab III), tugas
dan wewenang (Bab IV), Sumber Daya (Bab V), Koordinasi dan pengawasan (Bab VI),
Peran Serta Masyarakat (Bab VII), dan Ketentuan Pidana (Bab VIII).
Dari hasil penelusuran terhadap norma ketentuan dalam UU Penanganan Fakir
Miskin, ditemukan ketentuan pasal yang berpotensi disharmoni dengan UU
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Kesejahteraan Sosial dalam rangka jaminan dan perlindungan sosial bagi orang miskin
yang tergambar dalam tabel berikut ini.
Tabel 1. Potensi disharmoni pengaturan dalam UU Penanganan Fakir Miskin dan UU
Kesejahteraan Sosial
No
1.

Ketentuan
Nomenklatur

UU Penanganan Fakir Miskin
Pasal 1: Penanganan fakir miskin

2.

Definisi

Pasal 1: Penanganan fakir miskin
adalah upaya yang terarah,
terpadu, dan berkelanjutan yang
dilakukan Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat dalam bentuk
kebijakan, program dan kegiatan
pemberdayaan, pendampingan,
serta fasilitasi untuk memenuhi
kebutuhan dasar setiap warga
negara.

3.

Sasaran

Pasal 1 jo Pasal 6: Orang,
keluarga, kelompok, dan/atau
masyarakat yang tidak
mempunyai atau mempunyai
sumber mata pencaharian dan
tidak dapat memenuhi
kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan.

4.

Bentuk

a. pengembangan potensi diri;
b. bantuan pangan dan
sandang;
c. penyediaan pelayanan
perumahan;
d. penyediaan pelayanan
kesehatan;
e. penyediaan pelayanan
pendidikan;
f. penyediaan akses
kesempatan kerja dan
berusaha;
g. bantuan hukum; dan/atau
h. pelayanan sosial.

UU Kesejahteraan Sosial
Pasal 19: Penanggulangan
kemiskinan
Pasal 19: Penanggulangan
kemiskinan merupakan
kebijakan, program, dan
kegiatan yang dilakukan
terhadap orang, keluarga,
kelompok dan/atau
masyarakat yang tidak
mempunyai atau mempunyai
sumber mata pencaharian
dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan.
Pasal 5 jo Pasal 19: Orang,
keluarga, kelompok, dan/atau
masyarakat yang sama sekali
tidak mempunyai sumber
mata pencaharian dan/atau
mempunyai sumber mata
pencaharian tetapi tidak
mempunyai kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar
yang layak bagi kehidupan
dirinya dan/atau keluarganya.
a. penyuluhan dan
bimbingan sosial;
b. pelayanan sosial;
c. penyediaan akses
kesempatan kerja dan
berusaha;
d. penyediaan akses
pelayanan kesehatan
dasar;
e. penyediaan akses
pelayanan pendidikan
dasar;
f. penyediaan akses
pelayanan perumahan
dan permukiman;
dan/atau
g. penyediaan akses
pelatihan, modal usaha,
dan pemasaran hasil
usaha.
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No
5.

Ketentuan
Tujuan

UU Penanganan Fakir Miskin
a. pemberdayaan kelembagaan
masyarakat;
b. peningkatan kapasitas fakir
miskin untuk
mengembangkan
kemampuan dasar dan
kemampuan berusaha;
c. jaminan dan perlindungan
sosial untuk memberikan rasa
aman bagi fakir miskin;
d. kemitraan dan kerja sama
antarpemangku kepentingan;
dan/atau
e. koordinasi antara
kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah.

6.

Lembaga
berwenang

Pemerintah dan Pemerintah
Daerah:
a. Kementerian Sosial
(penanganan fakir miskin
dalam rangka pemenuhan
kebutuhan akan
pengembangan diri, sandang,
pangan, perumahan, dan
pelayanan sosial)
b. Kementerian/Lembaga
terkait sesuai dengan Tusinya
dalam koordinasi
Kementerian Sosial. Dalam
hal ini Kementerian
Pendidikan (Penyediaan
layanan Pendidikan),
Kementerian Kesehatan
(penyediaan layanan
Kesehatan), dan Penyediaan
Akses Kesempatan Kerja dan
Berusaha (Kementerian
KUKM, Kementerian Tenaga

UU Kesejahteraan Sosial
a. meningkatkan kapasitas
dan mengembangkan
kemampuan dasar serta
kemampuan berusaha
masyarakat miskin;
b. memperkuat peran
masyarakat miskin dalam
pengambilan keputusan
kebijakan publik yang
menjamin penghargaan,
perlindungan, dan
pemenuhan hak-hak
dasar;
c. mewujudkan kondisi dan
lingkungan ekonomi,
politik, dan sosial yang
memungkinkan
masyarakat miskin dapat
memperoleh kesempatan
seluasluasnya dalam
pemenuhan hak-hak
dasar dan peningkatan
taraf hidup secara
berkelanjutan; dan
d. memberikan rasa aman
bagi kelompok
masyarakat miskin dan
rentan
Kementerian Sosial
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No

Ketentuan

UU Penanganan Fakir Miskin
Kerja, Kementerian
Keuangan)
c. Pemda Provinsi
d. Pemda Kabupaten/Kota

UU Kesejahteraan Sosial

Dari matriks diatas terlihat terdapat dua rezim pengaturan untuk mengatur
obyek yang sama, yakni orang miskin. Pertama, rezim UU Kesejahteraan Sosial yang
menggunakan nomenklatur penanggulangan kemiskinan dalam ketentuannya dan
peraturan-peraturan pelaksananya. Contohnya Perpres 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang sudah diubah dengan Perpres Nomor 96
Tahun 2015 yang merupakan turunan dari UU Kesejahteraan Sosial, dalam ketentuan
didalamnya banyak menggunakan nomenklatur penanggulangan kemiskinan, misal di
Bab II mengatur mengenai Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan bab-bab
lainnya.
Penanggulangan Kemiskinan dalam UU Kesejahteraan Sosial didefinisikan
sebagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata
pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
Kebijakan, program, dan kegiatan ini diberikan dalam bentuk antara lain: penyuluhan
dan bimbingan sosial; pelayanan sosial; penyediaan akses kesempatan kerja dan
berusaha; penyediaan akses pelayanan Kesehatan dasar; penyediaan akses pelayanan
Pendidikan dasar; penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman;
dan/atau penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha,
dimana kesemuanya ini menjadi tanggung jawab Menteri Sosial.
Lebih

lanjut

dalam

hal

penanggulangan

kemiskinan,

arah

upaya

penanggulangan kemiskinan lebih pada upaya berupa pemberian bantuan, baik itu
bantuan langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat terlihat dari Perpres Nomor 15
Tahun 2010 sebagaimana diubah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dimana dalam Perpres ini terdapat 4
instrumen penanggulangan kemiskinan, yakni:
1. Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertujuan untuk
melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan
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kualitas hidup masyarakat miskin. Yang termasuk dalam instrument ini antara
lain: Program keluarga harapan, bantuan operasional sekolah, program
bantuan siswa miskin, Program Jaminan Kesehatan masyarakat, program
beras untuk keluarga miskin;
2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat,
yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas
kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang
didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang termasuk
dalam instrument ini antara lain: program nasional pemberdayaan
masyarakat, program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja/padat
karya produktif;
3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha
ekonomi mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memberikan akses dan
penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Yang
termasuk dalam instrument ini antara lain: Kredit usaha rakyat, kredit usaha
bersama;
4. Program langsung ataupun tidak langsung lainnya, yang bertujuan
meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Yang
termasuk dalam instrument ini antara lain: program rumah sangat murah,
program air bersih untuk rakyat, program listrik murah dan hemat.
Lebih lanjut dalam UU Kesejahteraan Sosial, penanggulangan kemiskinan ini
dalam

sistematika

pengaturannya

terpisah

dari

pengaturan

mengenai

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang didalam Pasal 6 disebutkan meliputi
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial.
Sementara penanggulangan kemiskinan diatur dalam Bab tersendiri yang terpisah
yakni Bab IV yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23. Lima pasal
pengaturan ini bersifat sangat umum, sehingga lebih detil pengaturannya
diamanatkan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dari hasil identifikasi tidak
ditemukan adanya Peraturan Pemerintah mengenai penanggulangan kemiskinan
sebagaimana amanat Pasal 23 UU Kesejahteraan Sosial ini, yang ada pada tahun 2011
ditetapkan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang dalam
Penjelasan Umumnya menyebutkan sebagai undang-undang yang secara khusus
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mengatur fakir miskin yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir
miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Dalam konsideran

Mengingat UU Penanganan Fakir Miskin menyebutkan UU Kesejahteraan Sosial
sebagai dasar hukum pembentukannya.
Kedua, rezim pengaturan UU Penanganan Fakir Miskin yang menggunakan
nomenklatur penanganan fakir miskin dalam normanya termasuk juga dalam norma
peraturan pelaksananya. Contohnya, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah
yang merupakan turunan dari UU Penanganan Fakir Miskin yang menggunakan
nomenklatur penanganan fakir miskin. UU Penanganan Fakir Miskin mengatur secara
komprehensif bagaimana menangani fakir miskin, dari mulai pendataan fakir miskin,
tanggung jawab dalam pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin, tugas dan
wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peran serta masyarakat, serta
koordinasi dan pengawasan dalam penanganan fakir miskin.
Penanganan Fakir Miskin didefinisikan sebagai upaya yang terarah, terpadu,
dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan,
pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
Kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan dan fasilitasi
dilakukan dalam bentuk antara lain: pengembangan potensi diri; bantuan pangan dan
sandang; penyediaan pelayanan perumahan; penyediaan pelayanan kesehatan;
penyediaan pelayanan pendidikan; penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
bantuan hukum; dan/atau pelayanan sosial.
Pelaksanaan penanganan fakir miskin ini diselenggarakan oleh Menteri Sosial,
khususnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan potensi diri, sandang,
pangan, perumahan dan pelayanan sosial diselenggarakan oleh Menteri Sosial.
Sementara dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan Kesehatan, Pendidikan,
akses kesempatan kerja dan berusaha, serta bantuan hukum diselenggarakan oleh
kementerian/lembaga yang mempunyai tugas fungsi terkait berkoordinasi dengan
Menteri Sosial. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam UU Kesejahteraan Sosial
dimana penanggulangan kemiskinan menjadi tanggungjawab Menteri Sosial.
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Penanganan fakir miskin menurut UU Penanganan Fakir Miskin dilakukan juga
melalui pendekatan wilayah, yang terbagi dalam 5 wilayah yakni perdesaan,
perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil; tertinggal/terpencil dan/atau perbatasan
antarnegara, dimana kemudian lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui
Pendekatan Wilayah.
Dalam pengaturan yang ada terlihat bagaimana penanganan fakir miskin ini
selain terbagi dalam kewenangan kementerian/lembaga terkait, pemerintah pusat
dan pemerintah daerah, juga terbagi lagi ke dalam pendekatan wilayah. Hal ini perlu
dipastikan efektivitas implementasinya, mengingat tanggungjawab dalam penanganan
fakir miskin ini bersifat lintas sektoral. Catatan penting lainnya yang didapatkan dari
penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah, baik UU maupun peraturan
pelaksananya tidak dengan jelas menyebutkan lembaga atau pemangku kepentingan
yang bertanggungjawab terhadap bentuk upaya dan pada suatu wilayah tertentu.
Terhadap dua rezim pengaturan ini sebenarnya terlihat konsep yang hendak
dibangun adalah sama yaitu berangkat dari kewajiban negara memelihara fakir miskin
guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan, namun demikian
nyatanya dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut diatur dalam dua pengaturan
yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan potensi disharmoni. Dapat terlihat
beberapa pengaturan berbeda ini mengakibatkan tumpang tindihnya program,
kebijakan, dan kegiatan dalam upaya tersebut. Hal ini tentunya dapat berdampak
pada inefisiensi anggaran (dengan kegiatan/upaya yang sama), ketidakjelasan dan
ketidakpastian hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan restrukturisasi atau penataan
kembali konsep dan arah kebijakan pengaturan penanganan fakir miskin yang tegas
dan jelas sehingga tidak lagi ada disharmoni peraturan, program, maupun kegiatan
yang ditujukan untuk mensejahterakan fakir miskin.
B.3. Permasalahan Efektifitas Pelaksanaan Pengaturan Mengenai Konsesi dan Insentif
bagi Penyandang Disabilitas
Pasal 114 Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa Pemerintah
dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
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Lebih lanjut Pasal 116 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah
memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk
Penyandang Disabilitas. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang
Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sedangkan
Insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas,
antara lain kemudahan perizinan, penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas
kerja yang mudah diakses.
Hingga saat ini pengaturan mengenai konsesi untuk Penyandang Disabilitas dan
insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang
Disabilitas belum terbentuk. Padahal hal ini sangat penting karena penyandang
disabilitas menanggung beban biaya hidup yang lebih tinggi daripada non disabilitas
sehingga cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah daripada nonpenyandang disabilitas. Survei Sosial Ekonomi Nasional (2018-2020) yang dilakukan
oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sebesar 11,42% kelompok
Penyandang Disabilitas mengalami kemiskinan, angka tersebut lebih tinggi dari
kelompok Non Penyandang Disabilitas yang miskin sebesar 9,63% 36. Sementara kajian
yang dilakukan oleh Pusat Kebijakan APBN–BKF bekerja sama dengan PROSPERA,
diketahui bahwa penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas menanggung biaya
hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan non penyandang disabilitas 37.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemberian konsesi bagi penyandang
disabilitas merupakan hal yang penting. Pemberian paket konsesi kepada penyandang
disabilitas tersebut terutama dapat diberikan untuk empat sektor prioritas yaitu
kesehatan, pendidikan, transportasi, dan

utilitas.

Pemberian konsesi yang

diprioritaskan kepada empat sektor tersebut didasarkan pada tingginya extra cost
yang saat ini ditanggung penyandang disabiilitas 38. Di bidang kesehatan, konsesi dapat
diberikan berupa bantuan iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN), tambahan manfaat atas alat bantu dan rehabilitasi penyandang disabilitas
36

Bappenas, Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek
Sosioekonomi Dan Yuridis, (Bappenas: Jakarta, 2020), Hlm. 4.
37
Ginanjar Wibowo, dkk. , Konsesi dan Insentif untuk Mendorong Partisipasi Ekonomi Penyandang Disabilitas,
Badan Kebijakan Fiskal, https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/12/31/2441-konsesi-dan-insentif-untukmendorong-partisipasi-ekonomi-penyandang-disabilitas-di-indonesia (Diakses tanggal 6 Juni 2022).
38
Ibid.
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dalam program JKN, serta penerapan diskon pajak alat bantu penyandang disabilitas 39.
Di sektor pendidikan, pemerintah perlu memprioritaskan dan menyediakan tambahan
manfaat dalam Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa yang terdaftar sebagai
penyandang disabilitas 40. Di sektor transportasi, dapat diberikan diskon tiket untuk
perjalanan dalam kota/komuter dan perjalanan antarkota/antarprovinsi bagi semua
penyandang disabilitas yang terdaftar 41. Diskon utilitas atas biaya air minum, listrik,
dan paket internet juga dapat diberikan untuk rumah tangga dengan penyandang
disabilitas yang terdaftar.42
Pemberian konsesi bagi penyandang disabilitas tersebut memang harus
mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan Negara. Oleh karena itu
Kementerian Keuangan perlu menghitung prakiraan biaya yang diperlukan guna
penyelenggaraan pemberian konsesi tersebut. Dalam melakukan penghitungan
tersebut tentunya didasarkan pada data penyandang disabilitas. Namun kendala
penyelenggaraan data nasional penyandang disabilitas yang belum terlaksana dengan
baik tentunya akan menjadi hambatan. Oleh karena itu sebagai alternatif
penghitungan kebutuhan anggaran tersebut dapat dilakukan berdasarkan jumlah
penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional kesejahteraan sosial (DTKS).
Oleh karena itu sebagai langkah awal, pemberian konsesi untuk penyandang
disabilitas tersebut dapat dilakukan melalui uji coba pemberian paket konsesi yang
layak di beberapa daerah. Praktik yang telah berjalan di beberapa daerah seperti di
Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta dapat dijadikan
sebagai pembelajaran untuk pengaturan di tingkat Nasional. Provinsi DKI Jakarta telah
menerapkan kebijakan potongan harga tiket Transjakarta bagi penyandang disabilitas,
hal itu merupakan komitmen yang baik dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
untuk memenuhi hak penyandang disabilitas, yang memang termasuk dalam
kelompok rentan43. Namun perlu dicatat bahwa disamping konsesi pada sektor
transportasi umum, penyandang disabilitas juga memerlukan konsesi pada sektor
lainnya. Mengingat kemampuan APBD dan banyaknya perusahaan yang beroperasi di
39

Ibid.
Ibid.
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Naskah Akademik Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Pelaksanaan
Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
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Provinsi DKI Jakarta, maka pemberian konsesi tersebut dapat diperluas oleh
pemerintah daerah melalui penambahan subsidi atau melalui kerja sama dengan
swasta. Namun contoh pelaksanaan pemberian konsesi di Provinsi DKI Jakarta
merupakan langkah maju yang perlu diperluas dan dijadikan contoh bagi daerah
lainnya.

B.4. Permasalahan Efektivitas Pemberian dan Penyaluran Bantuan Sosial
Pola pemberian bantuan sosial (bansos) selama ini cenderung dibagikan
sesuai kebutuhan secara perorangan/individu maupun keluarga dengan berbagai
macam bentuk bantuan sosial. Konsep pemberian bantuan perlu dikaji kembali,
disesuaikan targetnya berdasarkan ketidakmampuan secara finansial, psikis maupun
fisik dari keluarga yang menjadi sasaran bansos tersebut. Misal keluarga
berpenghasilan cukup, namun memiliki anak banyak dan tidak dapat menyekolahkan
anaknya.44
Pemberian bansos pada tahun 2022 tetap dilakukan pemerintah demi
membantu masyarakat agar lekas pulih pasca terimbas pandemi Covid-19 yang sudah
hampir dua tahun berlangsung. Bansos juga disalurkan untuk mengungkit daya beli
dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ada 3 jenis bansos tersebut, yaitu: 45
1. Kartu Prakerja
Program Kartu Prakerja dipastikan kembali bergulir tahun depan.
Rencananya, gelombang Kartu Prakerja selanjutnya dibuka pada Februari 2022.
Kartu Prakerja merupakan bantuan bagi masyarakat yang belum bekerja,
kehilangan pekerjaan, atau usahanya terdampak karena pandemi Covid-19.
Program ini dimulai sejak 2020. Dalam program ini, setiap peserta yang lolos
berhak mendapat dana Rp 3,55 juta. Dari jumlah tersebut, dana sebesar Rp 1 juta
diberikan untuk peserta membeli paket pelatihan daring. Usai melakukan
pelatihan dan mendapatkan sertifikat kelulusan pertama, peserta akan
mendapatkan dana sebesar Rp 600 ribu per bulan. Dana tersebut akan disalurkan
44

Disampaikan oleh Rusli, S.Ag., MPd.I (Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi
Kep. Bangka Belitung) dalam FGD Pokja Analisis Dan Evaluasi Hukum Perlindungan Dan Jaminan SosiaL,
tanggal 24 Mei 2022 di Hotel Santika, Pangkal Pinang.
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Chandra Gian Asmara, “ Ada Tiga Jenis Bansos yang Cair 2022, Ini Dia Bocorannya!”, CNBC Indonesia, 30
Desember 2021, https://www.cnbcindonesia.com/news/20211230152210-4-303339/ada-tiga-jenis-bansosyang-cair-2022-ini-dia-bocorannya.
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selama empat bulan dengan jumlah yang sama. Selain itu, para peserta akan
mendapatkan dana tambahan sebesar Rp 150 ribu setelah mengisi tiga kali survei.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) & Program Keluarga Harapan (PKH)
BPNT dan PKH dipastikan tetap mengalir pada 2022. Bantuan ini akan
diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). BPNT yang diberikan nilainya
mencapai Rp 200 ribu per bulan untuk tiap KPM. Sementara untuk PKH, diberikan
kepada KPM yang memiliki kriteria tertentu yaitu, keluarga yang memiliki ibu
hamil/balita akan menerima bantuan Rp 3 juta per tahun. Kemudian, PKH untuk
keluarga yang memiliki anak SD menerima Rp 900 ribu per tahun, anak SMP Rp
1,5 juta dan anak SMA Rp 2 juta per bulan. Jika di keluarga tersebut ada
penyandang disabilitas/lansia, maka bansos PKH yang diterima adalah Rp 2,4 juta.
Apabila suatu keluarga memiliki 2 anak SD, maka bantuan sosial/bansos PKH yang
diberikan berlipat ganda, yakni Rp 900 ribu ditambah Rp 900 ribu menjadi Rp 1,8
juta per tahun.
3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
BLT Dana Desa akan diberikan pada tahun depan dengan besaran Rp 300
ribu per keluarga.

Selain tiga bansos di atas, Pemerintah mulai Februari 2022 akan meluncurkan
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang merupakan mandat dari
Peraturan Pemerintah (PP) 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.
Program ini bisa dimanfaatkan para pekerja yang terdampak PHK dan memenuhi
syarat tertentu. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai, informasi lapangan
kerja, hingga pelatihan kerja.
Berbagai fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan bagi pekerja yang sudah
terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan menyelesaikan iuran paling
sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, atau setidaknya telah membayar iuran enam bulan
berturut-turut sebelum PHK. Penerima program ini adalah pekerja atau buruh yang
sudah terdaftar atau baru saja didaftarkan oleh perusahaan dalam program
jaminan sosial. Pemerintah membagikan sejumlah bantuan langsung tunai (BLT)
maupun bantuan jenis lainnya kepada masyarakat pada tahun 2022. Pengadaan
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bantuan sosial ini digelontorkan agar beban masyarakat lebih ringan di tengah
pandemi dengan rincian sebagai berikut:46
1. BPNT dan PKH. Kementerian Sosial (Kemensos) masih menyalurkan bantuan
sosial yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) pada 2022. Bantuan sosial ini ditujukan kepada warga miskin
dan rentan. Sebagai informasi, besaran bantuan sosial PKH yang diberikan
pada 2021 bergantung jumlah anggota keluarga penerima manfaat (KPM),
meliputi: Keluarga dengan ibu hamil dan anak usia dini akan mendapatkan
Rp 3 juta. Keluarga yang mempunyai anak di bangku SD mendapat bantuan
sebesar Rp 900.000, SMP Rp 1,5 juta, dan SMA Rp 2 juta. Keluarga yang
mempunyai anggota disabilitas atau lansia mendapatkan Rp 2,4 juta.
Sementara, besaran bantuan sosial BPNT sebesar Rp 200.000 per bulan. 47
2. Kartu Prakerja. Program bantuan sosial Kartu Prakerja juga masih berjalan
hingga Rabu (6/4/2022). Saat ini, program Prakerja sudah pada pembukaan
gelombang ke-25. Adapun jumlah penerima Kartu Prakerja 2022 ditargetkan
sekitar 3-4,5 juta penerima. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Airlangga Hartanto menyampaikan bahwa program pelatihan Prakerja yang
ditawarkan pada 2022 masih tetap sama, yakni pelatihan semi bantuan
sosial. Diketahui, insentif yang diberikan kepada pemegang Kartu Prakerja
yang lolos pelatihan pertama yakni: Insentif biaya mencari kerja, sebesar Rp
600.000 per bulan selama empat bulan Insentif pengisian survei evaluasi,
sebesar Rp 50.000 per survei.
3. BLT Dana Desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan,
pemerintah pusat telah memberikan patokan untuk penggunaan dana desa
(DD) 2022. Program bantuan sosial berupa BLT Desa diberikan kepada
keluarga miskin dan tidak mampu di desa dengan besaran bantuan tunai
sebesar Rp 300.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan. Pada
46

Retia Kartika Dewi, “Daftar 6 Bansos dari Pemerintah yang Bakal Dikucurkan di 2022”, NewsSetup, 8 April
2022,
https://newssetup.kontan.co.id/news/daftar-6-bansos-dari-pemerintah-yang-bakal-dikucurkan-di2022?page=all., diakses tanggal 20 Juni 2022
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Kompas.com,”Airlangga: kartu prakerja manfaatkan tol langit”
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2022, ada perubahan persentase penggunaan dana desa. Sekitar 40 persen
dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selebihnya, 60 persen dapat
dimanfaatkan sebagai program Pemberdayaan untuk Masyarakat Desa.
Fokus penggunaan dana desa 2022 untuk BLT dinilai sudah tepat. Kebijakan
ini diklaim dapat meminimalkan dampak buruk pandemi Covid-19 bagi
warga desa serta mempercepat penuntasan penanganan kemiskinan di
desa.48
4. Bantuan Subsidi Upah. Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan
bahwa pemerintah akan kembali memberikan bantuan subsidi upah (BSU)
kepada pekerja/buruh dengan gaji kurang dari Rp 3,5 juta per bulan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi
menyampaikan, BSU direncanakan cair pada April 2022. Sebagai informasi,
besaran dana BSU yang bakal cair yakni sebesar Rp 1 juta yang diberikan
kepada masing-masing pekerja/buruh. Berdasarkan sasaran pekerja dan
besaran bantuan sosial yang diberikan, pemerintah akan menggelontorkan
dana sebesar Rp 8,8 triliun untuk program BSU. 49
5. BLT Minyak Goreng. Presiden Jokowi mengatakan bahwa BLT minyak goreng
bernilai Rp 100.000 yang akan diberikan setiap bulan selama 3 kali. Sehingga
total bantuan mencapai Rp 300.000.

"Pemerintah akan memberikan

bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus yaitu April, Mei, dan Juni yang
akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp 300.000," ujar
Jokowi. BLT minyak goreng akan disalurkan ke 20,5 juta keluarga yang
termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan itu juga
akan diberikan ke penerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta 2,5 juta
pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan gorengan. Cara mengecek BLT
minyak goreng bisa melalui situs cekbansos.kemensos.go.id, aplikasi Cek
Bansos, dan mengunjungi Kantor Dinas Sosial. 50

48

http://pendampingdesa.com/pemerintah-hibahkan-dana-desa-2022-untuk-blt-dan-pemberdayaanmasyarakat/, diakses tanggal 5 Juni 2022
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6. BLT UMKM. Pemerintah berencana meneruskan program Bantuan Produktif
Usaha Mikro (BPUM) alias BLT UMKM pada 2022. Terkait besaran bantuan,
Menko Perekonomian Airlangga mennyebut, uang yang diterima pelaku
usaha mencapai Rp 600.000 per penerima. Ia menambahkan, sasaran
bantuan ini mirip-mirip dengan bantuan kepada pedagang kaki lima (PKL),
pemilik warung, dan nelayan. Adapun bantuan UMKM ini ditujukan kepada
12 juta penerima. 51
Pengaturan bantuan sosial ini mulai dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun
2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai, Peraturan Menteri Sosial
Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif
kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin sampai Peraturan
Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.
Pada BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 65 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako menyatakan bahwa Pada saat
Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun
2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung
Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial
Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui
Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga
Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 901); dan b. Peraturan
Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku. Kemudian ketentuan Pasal 66 menyatakan bahwa pada saat Peraturan
Menteri ini mulai berlaku, semua instrumen hukum yang merupakan dasar hukum
yang berkaitan dengan penyaluran BPNT, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
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Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tb. Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa
evaluasi terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) dampak Covid-19 sangat
mendesak dan urgen untuk dilakukan. Mengingat, ada beberapa isu dan
permasalahan krusial seperti terjadinya penyaluran program bantuan sosial yang
tumpang tindih dan tidak tepat sasaran antara bantuan sosial dan bantuan non-tunai
baik dari pusat maupun daerah yang dialokasikan dalam APBN/APBD serta
masyarakat. Demikian disampaikan Ace saat memimpin pertemuan Tim Kunspek
Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Kabupaten Bandung, Kadinsos Kabupaten Bandung
beserta jajaran, serta Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)
Kabupaten Bandung di Kantor Bupati Kabupaten Bandung, Selasa (30/6/2020). Beliau
menyampaikan banyak pemerintah daerah yang berpendapat bahwa dalam
melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan hanya bersifat administratif
berdasarkan data kependudukan, dan setelah itu diserahkan ke Pusdatin Kemensos RI.
Namun setelah terjadi perubahan tidak dijelaskan daftar perubahannya sehingga
Pemerintah Daerah tidak mengetahui data perubahannya. Oleh sebab itu, data
kemiskinan harus dibuka secara transparan dan dijadikan public assessment serta
adanya standar atau indeks besaran bantuan sosial.
Proses verifikasi dan validasi data kemiskinan harus memanfaatkan Teknologi
Informasi agar data kemiskinan senantiasa up to date. Kenyataan di lapangan
mekanisme pelaporan dan pemutakhiran data kemiskinan mulai dari kelurahan dan
kecamatan, ke Bupati/Wali Kota, ke Gubernur sampai terakhir ke Menteri Sosial RI
serta proses koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, tetap saja masih
banyak data yang tidak akurat dan valid, sehingga Komisi VIII DPR hadir langsung
menemui para pemangku kepentingan terkait guna memastikan dan mengetahui
secara langsung pelaksanaan program bantuan sosial dampak Covid-19 yang dilakukan
oleh pemerintah daerah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berwenang
sekaligus melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang
termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan untuk Program
Bantuan Sosial Dampak Covid-19. Serta untuk menyerap aspirasi daerah, baik dari
unsur pemerintah daerah maupun masyarakat terkait pelaksanaan Program Bantuan
Sosial Pangan Non Tunai karena Komisi VIII DPR bersama dengan Kementerian Sosial
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telah menetapkan program dan anggaran yang menjadi prioritas nasional, yaitu
program bantuan sosial yang diperuntukkan bagi penanggulangan dampak Covid-19.
Berbagai program bantuan sosial yang disalurkan dalam Covid-19, yaitu Program
Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT Dana Desa, BLT
Kementerian/Kemensos, BLT APBD, Sembako APBN, Sembako APBD dan masih banyak
bantuan dari kepala daerah (bupati) lainnya.52
Ketidakakuratan data selalu menjadi persoalan klasik di setiap penyaluran
bantuan sosial. Sumber daya pendukung juga belum mampu beradaptasi dengan
situasi pandemi COVID-19, sementara dibutuhkan pembaruan data yang cepat dan
tepat. Koordinasi antarlembaga dan pengawasan penyaluran bantuan sosial masih
lemah sehingga membuka celah korupsi. Sistem penyaluran bantuan sosial perlu
diperbaiki. Dukungan pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat akan
memperkuat koordinasi lintas lembaga. Pembaruan data dibuat lebih terbuka. Ke
depan, skema perlindungan sosial yang adaptif bencana perlu dikembangkan. Komisi
VIII DPR RI perlu mendesak Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri untuk
meningkatkan kedisiplinan pemerintah daerah dalam memperbarui data dan
memastikan pengalokasian anggaran yang tepat untuk penyaluran bantuan sosial bagi
masyarakat terdampak PPKM.53
Founder Synergy Policies, Dinna Prapto Rahaja mengatakan bantuan sosial
(Bansos) sejatinya memiliki beberapa fungsi. Namun, di antara beberapa fungsi, lebih
berat pada fungsi sosial politik. Bahkan, masih muncul stigma bansos merupakan
bentuk upaya beberapa pihak mencari popularitas. Padahal masih ada fungsi bansos
lainnya seperti menjaga masyarakat agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan fungsi
menjaga perekonomian.54
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Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia masih belum efektif sesuai
tujuannya memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Hal ini
disebabkan koordinasi antar instansi terkait yang belum maksimal, misal data
penerima bansos, mekanisme pemberian dan penyaluran bansos dan faktor politisasi
menjelang pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Verifikasi dan validasi
data bansos wajib akurat agar penerima bukan orang ataupun keluarga yang sama
apalagi sudah meninggal dunia karena petugas tingkat akar rumput (RT/RW/Dusun)
masih menggunakan data lama tidak ter update.

B.5. Disharmoni Pengaturan Bantuan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Sosial
Dalam melaksanakan Bantuan Hukum, pada dasarnya mengacu kepada UndangUndang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum). Bantuan Hukum
adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma
kepada Penerima Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 2, Penerima Bantuan
Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Setelah dilakukan analisis dan
evaluasi terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin, dan Undang-Undang No. 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga mengatur mengenai Bantuan Hukum
terhadap masyarakat miskin terdapat potensi disharmoni dengan UU Bankum.
Selain mengacu kepada asas lex priori derogat lex posteriori, bahwa peraturan
yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lama, hal ini juga dipertegas
dengan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 6 ayat (2) UU Bankum bahwa Pemberian Bantuan
Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum (orang miskin) diselenggarakan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia, dan Pasal 23 ayat (2) UU Bantuan Hukum apabila dalam pemberian Bantuan
Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan, selanjutnya
dilaksanakan berdasarkan UU Bankum. Tentunya hal ini berbeda dengan
penyelenggaraan Bantuan Hukum menurut UU Kesejahteraan Sosial, UU Penanganan
Fakir Miskin, UU Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Kementerian Sosial.
Selain itu, dalam Pasal 29 UU Penyandang DIsabilitas, terdapat kewajiban bagi
Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan bantuan hukum. Hal tersebut
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 53

dirasa kurang tepat, karena menurut Pasal 1 angka 3 UU Bantuan Hukum, pemberi
bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang
memberi layanan Bantuan Hukum. Sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah
berkedudukan sebagai penyelanggara bantuan hukum. Artinya kewajiban yang tepat
untuk diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah adalah kewajiban untuk
menganggarkan dana bantuan hukum bagi penyandang disabilitas.
B.6. Permasalahan Eksistensi Komisi Propinsi Lanjut Usia dan Komisi Kabupaten/Kota
Lanjut Usia Dihadapkan dengan penghapusan Komisi Nasional Lanjut Usia
Upaya Negara dalam menghadirkan kesejahteraan terhadap seluruh elemen
bangsa terlihat jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki
tujuan untuk membangun kesejahteraan bangsa, salah satunya dengan terbitnya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Melalui
Undang-Undang tersebut diharapkan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan
sosial bagi para Lanjut Usia melalui berbagai program bantuan peningkatan
kesejahteraan sosial.
Upaya memberikan kesejahteraan bagi para Lanjut Usia sebetulnya bukan
merupakan sesuatu yang baru, hal ini didasari dari adanya Undang-Undang yang
ditujukan bagi Lanjut Usia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998,
yaitu melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan
Penghidupan Orang Jompo, yang saat ini dinilai sudah tidak lagi mampu memenuhi
perkembangan permasalahan terkait dengan keberadaan para Lanjut Usia.
Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 kedudukan para Lanjut Usia
terbagi menjadi Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak Potensial, sehingga
terdapat pembagian program, peran dan juga bantuan yang sesuai dengan kebutuhan
para Lanjut Usia, sehingga para Lanjut Usia dengan segala pengalaman, keahlian, dan
kearifan yang dimilikinya dapat memiliki kesempatan untuk berperan dalam
pembangunan.
Jika dicermati arah dan tujuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1998 dapat kita pahami bahwa para Lanjut Usia yang memiliki kemampuan
pengetahuan, keahlian, pengalaman tetap dapat diberdayakan dalam kegiatan
pembangunan, sehingga melalui upaya ini diharapkan dapat memperpanjang usia
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harapan hidup dan masa produktif serta terwujud kemandirian dan kesejahteraan dari
para Lanjut Usia.
Penilaian terhadap eksistensi keberadaan sebuah Lembaga dapat kita identifikasi
antara lain melalui: dasar pembentukan sebuah Lembaga, dan kemudian apa yang
menjadi maksud dan tujuan pembentukan Lembaga tersebut. Berdasarkan Pasal 25
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dapat dikatakan menjadi dasar pembentukan
Lembaga Komisi Nasional Lanjut Usia, sebagaimana bunyi Pasal dimaksud sebagai
berikut:
(1) Kebijakan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia
ditetapkan secara terkoordinasi antar instansi terkait, baik Pemerintah
maupun masyarakat.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam satu
wadah yang bersifat nonstruktural dan keanggotaannya ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.
Dari ketentuan tersebut jika dicermati nomenklatur yang digunakan sebagai
upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia menggunakan terminologi
“koordinasi” dan bukan terminologi “penyelenggaraan” hal ini menunjukan bahwa
kebijakan pelaksanaan terkait kesejahteraan sosial bagi para Lanjut Usia sebetulnya
telah ada dan berjalan namun diperlukan fungsi-fungsi koordinasi di dalam
pelaksanaannya, sedangkan penggunaan terminologi “penyelenggaraan” biasanya
ditujukan untuk memunculkan fungsi yang baru atau belum pernah sebelumnya.
Di dalam Undang-Undang tersebut, wujud koordinasi berupa pembentukan
lembaga non struktural, yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004,
maka terbentuklah Komisi Nasional Lanjut Usia. Jika dicermati struktur kelembagaan
yang ada pada Komisi tersebut terlihat bahwa komposisi ketua dijabat oleh dua
elemen yang pertama dari unsur Pemerintah dan yang kedua dari perwakilan
masyarakat. Untuk Ketua I dijabat secara ex officio oleh Menteri yang bertanggung
jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial, sehingga dalam hal ini Menteri
Sosial yang menduduki posisi Ketua I sedangkan Ketua II dari elemen masyarakat, dari
gambaran struktur tersebut secara jelas bahwa yang dikedepankan adalah fungsi
koordinasi dan bukan penyelenggaraan, karena program kesejahteraan sosial lanjut
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usia secara penyelenggaraan merupakan bagian dari tanggung jawab dalam urusan
pemerintahan di bidang sosial.
Hal ini berimplikasi pada eksistensi atau keberadaan Lembaga tersebut, yang
saat ini keberadaannya sudah dihapuskan. Dihapuskannya Komisi Nasional Lanjut Usia
menurut analisis kami tidak berarti berhentinya upaya peningkatan kesejahteraan
sosial lanjut usia, karena upaya penyelenggaraan tersebut merupakan tanggung jawab
dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial,
hanya saja bentuk koordinasi yang terbangun tidak lagi dalam wujud berupa Lembaga.
Kebutuhan pembentukan dan penghapusan sebuah Lembaga Pemerintahan
merupakan hak prerogatif Presiden selaku Kepala Pemerintahan, namun tentu dengan
mempertimbangkan maksud dan tujuan serta Amanah yang terkandung yang menjadi
dasar pembentukan sebuah Lembaga, dan terhadap penghapusan Lembaga Komisi
Nasional Lanjut Usia juga tidak menghapuskan program/kegiatan terkait dengan
upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia karena tetap berjalan di bawah
salah satu Direktorat Jenderal yang ada pada Kementerian Sosial.
Berdasarkan Pasal 20 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 disebutkan
adanya pembentukan Komisi Propinsi Lanjut Usia dan Komisi Kabupaten/Kota Lanjut
Usia, yang mana daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota dapat membentuk Lembaga
tersebut dengan memperhatikan pembentukan, organisasi, dan tata kerja Komisi
Nasional Lanjut Usia yang diatur dalam Keputusan Presiden tersebut.
Keberadaan Komisi Propinsi Lanjut Usia dan Komisi Kabupaten/Kota Lanjut Usia
ditetapkan oleh Pejabat sesuai kewenangannya, untuk Komisi Propinsi Lanjut Usia
ditetapkan oleh Gubernur dan untuk Komisi Kabupaten/Kota Lanjut Usia ditetapkan
oleh Bupati/Walikota. Beberapa daerah sudah membentuk Komisi Propinsi Lanjut Usia
dan Komisi Kabupaten/Kota Lanjut Usia, hal ini karena didorong juga dengan adanya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penanganan Lanjut Usia di Daerah.
Keberadaan Keberadaan Komisi Propinsi Lanjut Usia dan Komisi Kabupaten/Kota
Lanjut Usia berelasi dengan eksistensi dari Komisi Nasional Lanjut Usia yang notabene
sudah dihapuskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang
Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pencembangan
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Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan,
Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan
Pertimbangan Telekomunikasi,
Profesional

Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga

Indonesia, dan Badan Regulasi

Telekomunikasi

Indonesia. Dengan

dihapuskan Komisi Nasional Lanjut Usia tersebut maka secara fungsi koordinasi dan
tata Kelola yang terbangun dan dilaksanakan oleh Komisi Propinsi Lanjut Usia dan
Komisi Kabupaten/Kota Lanjut Usia sudah tidak lagi sehingga keberadaan Komisi
Propinsi Lanjut Usia dan Komisi Kabupaten/Kota Lanjut Usia tidak memiliki landasan
filosofis dan sosiologis untuk tetap dipertahankan.
Jika dicermati dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun
2008 pada huruf a disebutkan salah satu tugas dari Komda Lansia Provinsi adalah:
mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkahlangkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi,
program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia, serta
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, jika Komisi Nasional Lanjut Usia telah
dihapuskan maka fungsi koordinasi perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan
yang dilakukan oleh Komda Lansia Provinsi tidak lagi dapat berjalan, sehingga akan
tepat jika keberadaan Komda juga dihapuskan oleh daerah.
Secara yuridis memang penghapusan Komisi Nasional Lanjut Usia melalui
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tidak serta merta langsung berimplikasi
kepada hilangnya Lembaga Komisi Propinsi Lanjut Usia dan Komisi Kabupaten/Kota
Lanjut Usia yang ada di daerah, karena yang Pejabat yang berwenang membubarkan
adalah Pejabat yang sebelumnya menetapkan, oleh sebab itu sebaiknya Kementerian
Dalam Negeri dapat mengeluarkan edaran yang berisi perintah kepada para Kepala
Daerah yang telah membentuk Komisi Propinsi Lanjut Usia dan Komisi
Kabupaten/Kota Lanjut Usia di daerahnya untuk segera melakukan pembubaran
Komisi Propinsi Lanjut Usia dan Komisi Kabupaten/Kota Lanjut Usia yang telah
dibentuknya.
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B.7. Permasalahan Ketepatan Pemberian Hak Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
Bagi Lansia Potensial dan Tidak Potensial
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
membedakan lanjut usia menjadi dua yakni Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak
Potensial. Dalam Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa Lanjut Usia Potensial adalah lanjut
usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat
menghasilkan barang dan/atau jasa, sedangkan Lanjut Usia Tidak Potensial pada Pasal
1 angka 4 didefinisikan sebagai lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga
hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia,
terdapat perbedaan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang dimiliki antara
Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak Potensial yang diatur pada Pasal 5, yakni:
a. Lanjut Usia Potensial berhak mendapatkan pelayanan kesempatan kerja,
pelayanan pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial;
b. Lanjut Usia Tidak Potensial berhak mendapatkan perlindungan sosial.
Selain hak tersebut yang disebutkan di atas, lanjut usia potensial dan lanjut
usia tidak potensial memiliki hak yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
lainnya. Namun pembedaan tersebut dianggap tidak tepat. Perlu diperhatikan lebih
lanjut mengenai definisi dari perlindungan sosial dan bantuan sosial yang menjadi
salah satu perbedaan hak yang diberikan terhadap keduanya.
Perlindungan sosial sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 7 adalah
upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan
bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup
yang wajar. Sedangkan bantuan sosial sebagaimana Pasal 1 angka 8 adalah upaya
pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat
meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
Bila diteliti lebih lanjut, titik berat dari perlindungan sosial yang diberikan
kepada Lanjut Usia Tidak Potensial adalah kemudahan pelayanan, sedangkan bantuan
sosial walaupun dinyatakan bersifat tidak tetap namun yang diberikan adalah
bantuan. Hal ini dianggap tidak tepat sebab Lanjut Usia Tidak Potensial yang
merupakan kelompok lanjut usia yang tidak memiliki kemampuan atau tidak berdaya
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mencari nafkah lebih membutuhkan bantuan dibandingkan dengan Lanjut Usia
Potensial yang masih mampu menafkahi dirinya atau bahkan keluarganya.
Masalah lainnya muncul pada peraturan pelaksana Undang-Undang
Kesejahteraan Lanjut Usia, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Pada Pasal 36 ayat
(1) dikatakan Bantuan Sosial diberikan kepada Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu
agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya. Pada pasal ini ditemukan
unsur baru yakni “Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu”. Pada prakteknya hal ini
memang ditemukan, bahwa terdapat lanjut usia yang masih mampu melakukan
pekerjaan namun secara penghasilan tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya, namun secara regulasi hal ini merupakan permasalahan sebab Peraturan
Pemerintah ini menjadi bertentangan dengan definisi Bantuan Sosial yang ada di
Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia karena mempersempit definisi Lanjut Usia
Potensial yang berhak mendapatkan bantuan sosial.
Untuk itu, kelompok kerja merekomendasikan untuk memformulasikan
kembali definisi dari bantuan sosial dan perlindungan sosial itu sendiri serta
memperjelas hak-hak yang diterima oleh Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak
Potensial. Bantuan sosial seharusnya diberikan kepada Lanjut Usia Tidak Potensial
serta Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu sedangkan perlindungan sosial yang
merupakan pemberian kemudahan pelayanan diberikan baik kepada Lanjut Usia Tidak
Potensial dan Lanjut Usia Potensial.

B.8. Permasalahan Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial masih menjadi permasalahan.
Pengelolaan data ini mencakup data nasional penyandang disabilitas sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas, data terpadu penanganan
fakir miskin sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin,
serta data lanjut usia dan data kesejahteraan sosial yang sebenarnya tidak
diamanatkan secara tegas oleh Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dan UndangUndang Kesejahteraan Lanjut Usia. Adapun rincian atas beberapa permasalahan
pengelolaan data tersebut adalah sebagai berikut:
a. Permasalahan mengenai Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin
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Dalam UU Penanganan Fakir Miskin diatur mengenai data fakir miskin. Data
fakir miskin menjadi salah satu bagian dari penanganan fakir miskin. DTKS
sebagai data yang dipakai dalam pendataan fakir miskin. Data tersebut terus
diperbarui secara periodik untuk mendapatkan data sasaran penanganan fakir
miskin. DTKS saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sebagai kementerian
yang diberikan wewenang dalam upaya penanganan fakir miskin. Namun
menjadi suatu kendala ketika beberapa kementerian maupun pemerintah daerah
memiliki program pemberian bantuan sosial dalam bentuk apapun, tetapi tidak
berdasarkan data ini. Dengan demikian akan menjadi duplikasi pemberian
bantuan sosial sehingga sasaran pemberian bisa menjadi tidak tepat. Data DTKS
ini perlu dijadikan satu data yang digunakan oleh seluruh elemen
kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk pelaksanaan perlindungan
sosial dan jaminan sosial baik dalam bentuk bantuan sosial, bantuan hukum dan
bentuk lainnya.
Di sisi lain, terkait dengan masalah kesejahteraan, Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2011 tentang Fakir Miskin telah mengamanatkan untuk melakukan
pendataan fakir miskin yang diatur dalam bagian tersendiri yakni pada Bagian
Kedua yang diatur dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 10. Kelompok kerja
merekomendasikan untuk memuat materi muatan mengenai pengaturan
mengenai pendataan lanjut usia pada rancangan perubahan Undang-Undang
tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
b. Permasalahan mengenai Data Kesejahteraan Lanjut Usia
Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan di
Indonesia adalah dengan pemutakhiran data. Sebagai salah satu negara dengan
populasi yang tinggi, Indonesia perlu memiliki data yang akurat mengenai kondisi
masyarakat sehingga upaya peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan secara
efektif. Begitu pula yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan
lanjut usia.
Sampai dengan saat ini, pemerintah belum memiliki data kesejahteraan
lanjut usia sehingga pelaksanaan program

kesejahteraan yang sudah

direncanakan dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai hambatan.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
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dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia sebagai peraturan pelaksananya
belum mengamanatkan penyusunan sistem informasi atau data kesejahteraan
lanjut usia untuk disusun demi efektivitas pelaksanaan program. Padahal dalam
prakteknya, pelaksana di lapangan sangat membutuhkan data tersebut agar
penerima manfaat kesejahteraan lanjut usia menjadi tepat sasaran dan tepat
guna.
c.

Permasalahan mengenai Data Nasional Penyandang Disabilitas
Pasal 117 Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa
penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam hal ini yang menyelenggarakan adalah Kementerian Sosial
secara mandiri atau bersama dengan Badan Pusat Statistik. Pendataan tersebut
dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi
oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas
dan membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas. Pendataan

penyandang disabilitas tersebut diantaranya dapat diperoleh dari pendaftaran
secara aktif oleh penyandang disabilitas kepada Lurah atau kepala desa untuk
kemudian disampaikan secara berjenjang kepada Bupati/Walikota, Gubernur,
hingga sampai ke Menteri Sosial. Cara lainnya adalah dengan sistem jemput
boleh yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Data yang diperoleh tersebut
kemudian diverifikasi dan divalidasi dengan berbasis teknologi informasi dan
dijadikan sebagai data nasional Penyandang Disabilitas. Data tersebut juga
diatur agar dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Data nasional Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk dipergunakan
oleh kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas yang telah masuk dalam data
nasional

penyandang

disabilitas

tersebut

berhak

mendapatkan

kartu
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Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan sistem
informasi data nasional Penyandang Disabilitas menjadi hal penting dalam
rangka penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas. Namun hingga saat ini sistem informasi data nasional Penyandang
Disabilitas tersebut belum terbangun sepenuhnya.
Saat ini masing-masing instansi menyusun data penyandang disabilitas
secara sektoral, diantaranya data Susenas 2018 di BPS, Data Riskesdas 2018 di
Kemenkes, dan data Kemensos tahun 2021 55. Berdasarkan hasil Susenas tahun
2018 sekitar 2,92% (7,4 juta) penduduk Indonesia berusia dua tahun ke atas
merupakan penyandang disabilitas 56. Sementara Menurut data yang dihimpun
oleh Kemensos melalui Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas
(SIMPD), hingga tanggal 13 Januari 2021, jumlah penyandang disabilitas yang
terdata sejumlah 209.604 individu57. Sementara data Kemendikburistek per
Agustus 2021 menunjukkan jumlah peserta didik pada jalur Sekolah Luar Biasa
(SLB) dan inklusif adalah 269.398 anak.58 Sedangkan Kementerian Pertahanan
mendata sebanyak 6.368 penyandang disabilitas PERSONEL Kementerian
Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia per bulan Juli tahun 2022. 59
Kementerian Sosial memang telah menyelenggarakan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pengelolaan Data tersebut dilakukan berdasarkan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial. Tujuan DTKS tersebut adalah sebagai acuan dalam
melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. DTKS tersebut meliputi
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan
sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam DTKS tersebut
55

EP-BPMI Setwapres, Wujudkan Masyarakat Inklusi Indonesia dengan Sinergi Seluruh Komponen Bangsa,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara , 15 Januari 2021 https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dariistana/wujudkan-masyarakat-inklusi-indonesia-dengan-sinergi-seluruh-komponen-bangsa (Diakses tanggal 5
Juni 2022)
56
Hastuti dkk, Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas, (Jakarta: The SMERU
Research Institute, 2020), hlm. 14.
57
Ibid.
58
Novrizaldi, Pemerintah Wajib Penuhi Hak Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas, Kementerian
Koordinator
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan,
6
Juni
2022
https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-wajib-penuhi-hak-pendidikan-inklusif-bagi-penyandangdisabilitas (Diakses tanggal 5 Juni 2022)
59
NN, Rekapitulasi Data Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI, Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia, https://www.kemhan.go.id/pusrehab/data-penyandang-disabilitas, (diakses tanggal 30 Juni 2022).
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penyandang disabilitas masuk dalam struktur data Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial di luar rumah tangga. Namun demikian, amanat UndangUndang Penyandang Disabilitas untuk menyelenggarakan Data Nasional
Penyandang Disabilitas tetap harus dilaksanakan. Artinya dalam DTKS tersebut
harus terdapat struktur data yang secara khusus untuk kepentingan
penyelenggaraan data nasional penyandang disabilitas, yang dapat memberikan
data mengenai hambatan dan kesulitan yang dialami masing-masing
penyandang disabilitas secara individu. Data tersebut tidak hanya sekedar
pencatatan nama dan alamat saja, namun harus mencakup ragam disabilitasnya,
usia dan lingkungan, kondisi ekonomi, akses terhadap pendidikan dan
kesehatan, situasi pekerjaan, hambatan dan kesulitan yang dialami dalam
lingkungan, serta data lain yang diperlukan.
Selain itu pelaksanaan pemberian perlindungan dan jaminan sosial kepada
penyandang disabilitas sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor
52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang
Disabilitas (PP No. 52/2019) dilaksanakan berdasarkan data nasional
penyandang disabilitas. Sementara itu nomenklatur DTKS tidak diatur pada PP
No. 52/2019. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan
pembangunan sistem informasi data nasional penyandang disabilitas sesuai
dengan amanat Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan peraturan
pelaksananya, dengan tetap mempertimbangkan integrasi dan keterkaitan
dengan DTKS. Hal ini penting agar upaya mengatasi hambatan yang dihadapi
oleh Penyandang Disabilitas serta upaya perumusan dan implementasi kebijakan
penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat
berjalan secara maksimal.

C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
C.1. Peraturan Perundang-undangan Kesejahteraan Sosial
C.1.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dibentuk berdasarkan Pasal 18A,
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal
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28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
a. Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 mengatur Hubungan wewenang, keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan
kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota;
b. Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 mengatur kekuasaan DPR dalam pembentukan
undang-undang, rancangan UU dibahas bersama dengan presiden untuk
mendapatkan persetujuan bersama;
c. Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945 mengatur hak DPR mengajukan usul rancangan
Undang-Undang;
d. Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai Anggaran
pendapatan dan belanja negara;
e. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur hak warga negara atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
f. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur hak warga negara
mengembangkan diri dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya;
g. Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur
hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup baik dan sehat serta memperoleh pelayanan Kesehatan,
kemudahan dan perlakuan khusus untuk kesempatan dan manfaat yang sama
guna mencapai persamaan dan keadilan serta berhak atas jaminan sosial;
h. Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur fakir miskin dan anakanak terlantar dipelihara oleh negara serta Negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
layak.
Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang
diatur, maka Undang-Undang Kesejahteraan Sosial ini sudah tepat jenisnya
sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang diatur
pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 jelaslah
bahwa Kementerian Sosial sebagai sebuah kementerian yang mempunyai fungsi
menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka wajib
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial yang di
dalamnya mencakup masalah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan
sosial, dan perlindungan sosial.
Undang-Undang Kesejahteraan Sosial yang mengganti dan mencabut
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial bertujuan mewujudkan kehidupan yang layak dan
bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara
demi tercapainya kesejahteraan sosial. Negara menyelenggarakan pelayanan
dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan
berkelanjutan. Ada beberapa isu/masalah hukum yang ditemukan dalam
undang-undang ini yaitu sebagai berikut:
1.

Ketidakjelasan rumusan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terkait dengan frasa
anak yatim piatu terlantar yang menyatakan “Jaminan sosial dimaksudkan
untuk: menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia
terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks
penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosialekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi”. Sedangkan Undang-Undang
Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 34 menyatakan “Fakir miskin dan anak terlantar
dipelihara oleh negara”. Perlunya konsistensi dan kejelasan rumusan uu
tersebut agar tidak menimbulkan disharmoni antara UUD dengan UU
Kesejahteraan sosial terkait dengan anak terlantar. Dengan hanya
menyebutkan anak yatim piatu terlantar yang merupakan salah satu dari
sub -anak terlantar sebagai penerima jaminan sosial akan mempersempit
cakupan pemenuhan jaminan sosial.

2.

Terdapat materi pengaturan yang berpotensi tumpang tindih pada UU
Penanganan Fakir Miskin dengan UU Kesejahteraan Sosial (Lihat Tabel 1)
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3.

Terdapat materi pengaturan yang berpotensi tumpang tindih pada UU
Kesejahteraan Sosial dengan UU Pekerja Sosial mengenai rehabilitasi sosial.
Tabel 2. Potensi Disharmoni Pengaturan rehabilitasi sosial pada UU
Kesejahteraan Sosial dan UU Pekerja Sosial
UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial
Pasal 7 ayat 2:
Rehabilitasi sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan secara persuasif,
motivatif, koersif, baik dalam keluarga,
masyarakat maupun panti sosial.
Pasal 7 ayat 3:
Rehabilitasi sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan
dalam bentuk: a. motivasi dan diagnosis
psikososial; b. perawatan dan
pengasuhan; c. pelatihan vokasional
dan pembinaan kewirausahaan; d.
bimbingan mental spiritual; e.
bimbingan fisik; f. bimbingan sosial dan
konseling psikososial; g. pelayanan
aksesibilitas; h. bantuan dan asistensi
sosial; bimbingan resosialisasi; j.
bimbingan lanjut; dan/atau k. rujukan.

UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pekerja Sosial
Pasal 8 ayat 2:
Rehabilitasi Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan secara persuasif,
motivatif, dan koersif.
Pasal 10 ayat 2:
Rehabilitasi Sosial dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam bentuk: a.
motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan; c.
bimbingan mental spiritual; d.
bimbingan fisik; e. bimbingan sosial
dan konseling; f. pelayanan
aksesibilitas; g. bantuan dan
asistensi sosial; dan/atau h. rujukan.
Pasal 11 ayat 2 dan 3
2. Rehabilitasi Sosial lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam bentuk: a.
motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan; c.
pelatihan vokasional dan pembinaan
kewirausahaan; d. pelayanan
aksesibilitas; e. bantuan dan
asistensi sosial; f. bimbingan
resosialisasi; g. bimbingan lanjut;
dan/atau h. rujukan.
3. Selain bentuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Rehabilitasi
Sosial lanjut juga dilakukan dalam
bentuk: a. terapi fisik; b. terapi
mental spiritual; c. terapi psikososial;
d. terapi untuk penghidupan; e.
pemenuhan hidup layak; f.
dukungan aksesibilitas; dan/atau g.
bentuk lainnya yang mendukung
Keberfungsian Sosial.
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4.

Terdapat materi pengaturan yang berpotensi tumpang tindih pada UU
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dengan UU Nomor 14
Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial mengenai perlindungan sosial.
Tabel 3. Potensi Disharmoni Pengaturan perlindungan sosial pada UU
Kesejahteraan Sosial dan UU Pekerja Sosial
UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial
Pasal 14:
(1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk
mencegah dan menangani risiko dari
guncangan dan kerentanan sosial
seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau
masyarakat agar kelangsungan hidupnya
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan
dasar minimal.
(2) Perlindungan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui: a. bantuan sosial; b. advokasi
sosial; dan/atau c. bantuan hukum.

5.

UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pekerja Sosial
Pasal 7:
(1) Pelindungan Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
merupakan intervensi pekerjaan sosial
yang ditujukan untuk mencegah dan
menangani risiko dari guncangan dan
kerentanan sosial individu, keluarga,
kelompok, dan masyarakat agar
kelangsungan hidupnya dapat
dipenuhi sesuai dengan kebutuhan
dasar minimal.
(2) Pelindungan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui: a. bantuan sosial; advokasi
sosial; dan/atau c. pemberian akses
bantuan hukum.

Terdapat materi pengaturan yang berpotensi tumpang tindih pada UU
Kesejahteraan Sosial dengan UU Pekerja Sosial mengenai pemberdayaan
sosial.
Tabel 4. Potensi Disharmoni Pengaturan pemberdayaan sosial pada UU
Kesejahteraan Sosial dan UU Pekerja Sosial
UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial
Pasal 12:
(1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan
untuk: a. memberdayakan seseorang,
keluarga, kelompok, dan masyarakat
yang mengalami masalah kesejahteraan
sosial agar mampu memenuhi
kebutuhannya secara mandiri. b.
meningkatkan peran serta lembaga
dan/atau perseorangan sebagai potensi
dan sumber daya dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui: a. peningkatan kemauan dan
kemampuan; b. penggalian potensi dan

UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pekerja Sosial
Pasal 13:
(1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d
merupakan intervensi pekerjaan sosial
yang ditujukan untuk: a.
memberdayakan individu, keluarga,
kelompok, dan/atau masyarakat yang
mengalami masalah sosial agar mampu
meningkatkan kualitas kehidupannya
secara mandiri; dan b. meningkatkan
peran serta lembaga dan/atau
perseorangan sebagai potensi dan
sumber daya dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.
(2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana
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sumber daya; c. penggalian nilai-nilai
dasar; d. pemberian akses; dan/atau e.
pemberian bantuan usaha.
(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
dalam bentuk: a. diagnosis dan
pemberian motivasi; b. pelatihan
keterampilan; c. pendampingan; d.
pemberian stimulan modal, peralatan
usaha, dan tempat usaha; e. peningkatan
akses pemasaran hasil usaha; f. supervisi
dan advokasi sosial; g. penguatan
keserasian sosial; h. penataan
lingkungan; dan/atau i. bimbingan lanjut.
(4) Pemberdayaan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dalam bentuk: a. diagnosis dan
pemberian motivasi; b. penguatan
kelembagaan masyarakat; c. kemitraan
dan penggalangan dana; dan/atau d.
pemberian stimulan.

6.

dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui: a. identifikasi permasalahan
dan sumber daya yang dapat
dikembangkan; b. penumbuhan
kesadaran dan pemberian motivasi; c.
pelatihan keterampilan; d. penguatan
kelembagaan dalam masyarakat; e.
pendampingan; f. kemitraan dan
penggalangan dana; g. pemberian
akses terhadap stimulan modal,
peralatan usaha, dan tempat usaha; h.
peningkatan akses pemasaran hasil
usaha; i. supervisi dan advokasi sosial; j.
penguatan keserasian sosial; dan/atau
k. bimbingan lanjut.

Pada UU Kesejahteraan Sosial sebelumnya mengatur mengenai pekerja
sosial yang tercermin dalam Pasal 1 ayat 4 yang telah dicabut oleh UU
Pekerja Sosial. UU Pekerja sosial ini kemudian mendefinisikan pekerja
sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan
nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat
kompetensi. Kemudian selanjutnya UU ini mengamanahkan untuk
melakukan Praktik Pekerjaan Sosial tercermin dalam Pasal 1 ayat 2 yang
berbunyi “Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan
profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi
untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan
keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat”. Hal
inilah yang memberikan kewenangan untuk pekerja sosial dapat
melakukan praktik pekerjaan sosial (Pasal 4) yang meliputi: a. Pencegahan
Disfungsi Sosial; b. Perlindungan Sosial; c. Rehabilitasi Sosial; d.
Pemberdayaan Sosial; dan e. Pengembangan Sosial. Dari 5 poin diatas, ada
3 poin yang merupakan bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial
yaitu perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang
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berpotensi tumpang tindih dan disharmoni pengaturan antar peraturan
perundang-undangan

yang

setara

hirarkinya.

Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial merupakan tanggung jawab baik Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh
Menteri Sosial sedangkan pada tingkat daerah mnjadi tanggung jawab
Gubernur dan Bupati/Walikota.
7.

Perlunya basis data terpadu untuk menanggulangi kemiskinan.
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan perlu adanya satu basis
data rujukan utama atau basis data terpadu agar pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteran lebih efektif
dan optimal. Hal ini menjadi pertanyaan, apakah data kemiskinan yang
dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) berbeda dengan data yang dimiliki oleh
K/L lainnya.

60

Menanggapi hal ini Mensos Risma juga telah menyatakan

bahwa data terpadu masyarakat miskin setiap bulan selalu dilakukan
perubahan untuk diperbarui, agar data tersebut menjadi akurat dan
penyaluran bantuan sosial menjadi tepat sasaran.
8.

Pemberian bantuan sosial masih berdasarkan belas kasihan (charity
based).
Hal ini menyebabkan kualitas SDM dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) rendah, karena tidak memperhatikan akan kemandirian dari
penerima manfaat dalam jangka panjang.

9.

Perlunya Jaminan Sosial terhadap anak terlantar.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, “Fakir miskin dan anak terlantar
dipelihara oleh negara”. Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 5
(lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakukan salah
dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh
dari orang tua/keluarga.61 Kriteria nya:
a. Berasal dari keluarga fakir miskin

60

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/09/13411891/wagub-dki-tegaskan-pentingnya-basis-dataterpadu-untuk-tanggulangi, (diakses 1 Juni 2022)
61
Link http://dinsos.jogjaprov.go.id/jenis-jenis-pmks/ (diakses pada tanggal 13 Maret 2022).
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b. Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga)
c. Ditelantarkan oleh orang tua/keluarga, atau
d. Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga
e. Anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat
SMP
f. Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari
g. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai
h. Bila sakit tidak diobati
i. Yatim, Piatu, Yatim piatu
j. Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin
k. Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja.
Berdasarkan hal tersebut, maka sudah seharusnya uu kesejahteraan
sosial mengikuti amanah dari UUD. Mengenai Jaminan Sosial, sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) butir a UU Kesejahteraan Sosial, kiranya
perlu mengubah frasa anak yatim piatu terlantar menjadi anak terlantar,
agar jaminan sosial ini lebih terkena keseluruh kriteria anak terlantar
daripada anak yatim piatu terlantar yang merupakan salah satu kriteria
dari anak terlantar itu sendiri.
10.

Jaminan Sosial untuk Mantan Atlet Berprestasi
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Kesejahteraan
Sosial bahwa Jaminan sosial dimaksudkan untuk: menjamin fakir miskin,
anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik,
cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang
mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan
dasarnya terpenuhi.

menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan

keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
Berdasarkan survei Litbang Kompas, 63,5% dari total 330 atlet dan
mantan atlet mengaku tidak sejahtera secara keuangan. Setidaknya 35,8
persen mantan atlet mengaku membutuhkan dana pensiun dan jaminan
hari tua. Akan tetapi, 75,2 persen mantan atlet ternyata tidak memiliki
dana pensiun sama sekali. Sementara, 28,5 persen kini mengaku sangat
membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di sisi lain,
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16,8 persen lainnya perlu dana modal usaha. Terakhir, sebanyak 35,2
persen mantan atlet belum punya asuransi kesehatan. 62 Oleh karena itu
sebagai bentuk menjamin kesejahteraan sosial mantan atlet yang
berprestasi, Pemerintah perlu mendorong mantan atlet ini bisa
memperoleh jaminan sosial.
11.

Dalam UU Kesejahteraan Sosial terdapat beberapa pendelegasian
pengaturan lebih lanjut sebagaimana dalam tabel berikut.
Tabel 5. Peraturan delegasi dari UU Kesejahteraan Sosial

No.

7.
8.

Pasal dalam UU
Kesejahteraaan
Sosial
Pasal 8
Pasal 11
Pasal 13
Pasal 18
Pasal 23
Pasal 35 ayat
(3)
Pasal 45
Pasal 50

9.

Pasal 53

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Materi yang didelegasikan

Peraturan Pelaksana

Rehabilitasi Sosial
Jaminan Sosial
Pemberdayaan Sosial
Perlindungan Sosial
Penanggulangan Kemiskinan
Standar sarana dan prasarana

Peraturan Pemerintah No. 39/2012
Peraturan Pemerintah No. 39/2012
Peraturan Pemerintah No. 39/2012
Peraturan Pemerintah No. 39/2012
Peraturan Presiden No. 15/2010
Peraturan Pemerintah No. 39/2012

Peran Masyarakat
Tata Cara Pendaftaran bagi
Lembaga Penyelenggara
Kesejahteraan Sosial
Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga
Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah No. 39/2012
Peraturan Pemerintah No. 39/2012

Peraturan Menteri Sosial No. 17/2012

C.1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial.
Dalam hal pelaksanaan pemberian Rehabilitasi Sosial, secara pengaturan
masih terbatas pada seorang penerima rehabilitasi sosial. Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial dilakukan dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan panti
sosial. Hal ini berarti pemberian Rehabilitasi Sosial tidak hanya menyentuh subjek
hukum (rechtspersoon) nya, namun juga lingkungan dari penerima Rehabilitasi
Sosial (Lihat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PP Nomor 39 Tahun 2012)). Namun dalam
Pasal 6 PP Nomor 39 Tahun 2012 terlihat bahwa adressat dari Rehabilitasi Sosial
hanya seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan,
keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang
62

Link https://www.kompas.tv/article/214078/selain-verawaty-fajrin-7-mantan-atlet-berprestasi-ini-jugabernasib-nelangsa (diakses pada tan ggal 13 Maret 2022).
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memerlukan perlindungan khusus. Padahal dalam kasus tertentu seperti
penyandang disabilitas yang mengalami gangguan jiwa seringkali terdapat
keberpihakan keluarga dan masyarakat untuk menerima merupakan serangkaian
proses panjang pengobatan bagi penderita gangguan jiwa. Berbagai kasus
dijumpai di masyarakat, menunjukan sebagian masyarakat masih memberi stigma
negatif bahkan sering dijumpai keluarga tidak bersedia menerima penderita
gangguan jiwa setelah selesai menjalani rehabilitasi medis di rumah sakit jiwa.63
Berbagai kendala tersebut akan berakibat terganggunya proses penyembuhan
bagi pasien;
Maksud diberikannya Jaminan Sosial apabila melihat dari Pasal 10 ayat (1)
huruf b PP Nomor 39 Tahun 2012 salah satunya adalah menghargai pejuang,
perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. Namun seiring
perkembangan jaman, selain pahlawan terdapat kelompok lain yang berjasa bagi
bangsa dan negara, yaitu para mantan atlet olahraga nasional. Mereka yang
tergolong sebagai mantan atlet olahraga nasional setelah melewati masa
kejayaannya kebanyakan hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini terlihat di
beberapa media baik cetak maupun elektronik, menceritakan mengenai
kehidupan para mantan atlet olahraga nasional hidup serba kekurangan. 64

C.1.3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga
Kesejahteraan Sosial.
a.

Definisi Yuridis
Dari hasil penelusuran terhadap Peraturan Menteri ini, terdapat 2 (dua)
nomenklatur yang hampir mirip yaitu:
1) Lembaga

di

bidang

Kesejahteraan

Sosial:

lembaga

yang

menyelenggarakan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat;

63

Sri Yuni Murtiwidayanti, “Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Penderita Gangguan Jiwa”, Media Informasi
Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 41 No. 2 (Agustus 2017): 110.
64
Darajingga, Miris 9 Atlet Berprestasi ini Justru Hidup Susah Setelah Pensiun, IDN Times, 8 November 2017,
https://www.idntimes.com/sport/arena/sista-noor-elvina/miris-9-atlet-berprestasi-ini-justru-hidup-susahsetelah-pensiun-c1c2/1 (diakses pada 31 Maret 2022).
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2) Lembaga Kesejahteraan Sosial: organisasi sosial atau perkumpulan sosial
yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk
oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.
Perlu diketahui bahwa nomenklatur “Lembaga di bidang Kesejahteraan
Sosial” ini tidak terdapat dalam UU Kesejahteraan Sosial dan PP
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Nomenklatur ini pertama kali muncul
dalam Pasal 51 UU Kesejahteraan Sosial yang mengatur mengenai akreditasi
terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Sedangkan definisi yuridis
baru terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.
Melihat definisi kedua hal tersebut, sekiranya sudah jelas perbedaannya.
Namun dari aspek penggunaan nomenklatur dirasa kurang tepat dan rancu
satu sama lain. Hal ini tentu dapat membingungkan dalam implementasinya.
b.

Syarat Akreditasi
Melihat Pasal 5 ayat (1), bahwa persyaratan akreditasi Unit Pelayanan
sosial langsung baik diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial
maupun mandiri dilakukan dengan ketentuan:
1)

berbadan hukum;

2)

terdaftar di kementerian/instansi sosial; dan

3)

melakukan

pelayanan

kesejahteraan

sosial

langsung

kepada

penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Apabila

membandingkan

dengan

definisi

yuridis

dari

Lembaga

Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang
melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh
masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan
hukum. Seolah-olah Pasal 5 ayat (1) Permensos Akreditasi Lembaga
Kesejahteraan Sosial memaksa bahwa pelaksanaan akreditasi hanya dapat
dilakukan terhadap Unit Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh Lembaga
Kesejahteraan Sosial yang telah berbadan hukum.
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C.1.4.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan
Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong
Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan
Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong
Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan
Terhadap peraturan perundang-undangan ini, khususnya program EWarong, ditemukan beberapa permasalahan. Salah satunya adalah mengenai
harga sembako/ bahan pangan yang dijual oleh E-Warong justru lebih mahal
dari seharusnya.65 E-Warong pada dasarnya diperuntukkan kepada warga
yang tidak mampu dengan menjual berbagai sembako yang murah dan
berkualitas.66 Namun berdasarkan berita yang telah disampaikan sebelumnya,
justru terdapat beberapa E-Warong menjual bahan pangan dengan mematok
harga jauh diatas harga pasar. Tentunya hal ini bertentangan dengan tujuan
dibentuknya E-Warong. Menteri Sosial Risma pun dalam hal ini berencana
menghapus program E-Warong, karena selain tidak efektif juga tidak tepat
sasaran. Pembentukan beberapa E-Warong tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai salah satu contoh
kasus yang ditemukan, bahkan Tambal Ban saja dapat menjadi E-Warong. 67
Melihat beberapa hasil penelitian, 2 (dua) dari 3 (tiga) hasil penelitian
yang diambil menyatakan bahwa program E-Warong berjalan dengan efektif,
namun memang tidak dapat dipungkiri di beberapa daerah masih terdapat
halangan pada tataran teknis seperti pengunduran diri salah satu anggota

65

Ardito Ramadhan, Risma Akan Hapus E-Warong Kareng Jual Pangan dengan Harga Lebih Mahal,
Kompas.com, 24 Mei 2021, https://nasional.kompas.com/read/2021/05/24/16134091/risma-akan-hapusprogram-e-warong-karena-jual-pangan-dengan-harga-lebih?page=all (diakses pada 14 April 2022)
66
Lihat Pasal 18 Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2017
67
Chandra Glan Asmara, E-Warong, Program “Siluman” yang Disikat Risma, CNBC News,
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210524130726-4-247873/e-warong-program-warung-siluman-yangdisikat-risma (diakses pada 14 April 2022), bandingkan dengan Pasal 4-11 Peraturan Menteri Sosial No. 25
Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2017
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dari organisasi, E-Warong masih belum dapat menjangkau beberapa wilayah
setingkat kelurahan.68

C.1.5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional
Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan
Sosial
Ciri dari sebuah profesi adalah adanya standarisasi terhadap kapabilitas
dan kompetensi pelakunya. Dalam hal proses perolehan sertifikasi dapat
mengacu kepada Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.
Terdapat pengaturan mengenai peningkatan kompetensi baik terhadap
Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan Relawan
Sosial (Pasal 27-42). Perlu melihat efektivitas dari peningkatan kompetensi
tersebut.

C.1.6. Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2017 jo. Peraturan Menteri Sosial
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
dan Sarana Prasarana Lingkungan
(1) Adanya benturan Kewenangan antara Menteri yang menyelenggarakan
urusan

pemerintahan

di

bidang

sosial

dengan

Menteri

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan
kawasan permukiman terkait dengan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak
Layak Huni, sebagaimana Pasal 13 UU No 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman “Pemerintah dalam melaksanakan
pembinaan mempunyai tugas: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan
dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman; b.
68

Lihat Rendi Afringgo, dkk, “Efektivitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga
Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru”, JRAPIK Vol. I No. I Tahun 2021: 28,
Arisman Parhusip, “Peranan Pemerintah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui E-Warong Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Sunggal Medan, Triangle Vol. 01 No. 03 2020: 56, Indira Putri Pramesti,
Implementasi Program E-Warong KUBE Skrikandi di Kota Malang (Skripsi), (Malang: Universitas Brawijaya,
2018), Hlm. 102-103
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merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pendayagunaan
dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan
kawasan permukiman; c. merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional
tentang penyediaan Kasiba dan Lisiba; d. mengawasi pelaksanaan
kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan
permukiman; e. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan nasional penyediaan rumah dan pengembangan
lingkungan hunian dan kawasan permukiman; f. mengalokasikan dana
dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan
bagi MBR (Masyarakat berpenghasilan rendah) ; g. memfasilitasi
penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi
MBR; h. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat
nasional; i. melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
(2) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 12 Tahun 2016, program BSPS adalah program yang ditujukan
pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang
mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan
pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Dalam program ini
ada 2 (dua) macam bantuan pembangunan yaitu pembangunan rumah
baru (PB) dan peningkatan kualitas rumah (PK).

C.1.7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga
Harapan.
Berdasarkan hasil inventarisasi masalah yang telah dilakukan, dalam hal
PKH pada dasarnya masalah utamanya adalah sama seperti halnya peraturan
perundang-undangan mengenai kesejahteraan sosial atau fakir miskin, yaitu
mengenai adanya data terpadu yang dapat menjadi acuan dalam
memberikan bantuan sosial tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa
berita di media online, salah satunya adalah masalah mengenai adanya 21
juta data ganda yang dicoret sebagai penerima bansos.
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C.1.8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
Masyarakat
(1) Dalam PP Nomor 39 tahun 2012, sumber daya manusia penyelenggara
Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
1)

Tenaga Kesejahteraan Sosial;

2)

Pekerja Sosial Profesional;

3)

Relawan Sosial; dan

4)

Penyuluh Sosial.
Berdasarkan hal di atas, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun

2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Permensos Nomor 10 Tahun
2019) sebagai peraturan pelaksana/turunan dari PP tersebut menjelaskan
mengenai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dimana statusnya merupakan
relawan sosial. Sebagai peraturan pelaksana tentunya Permensos ini harus
selaras dan sinkron dengan PP Nomor 39 Tahun 2012 dalam hal
menentukan “judul” Permensos. Mengenai judulnya perlu diselaraskan
dengan PP Nomor 39 Tahun 2012 yang menyebut relawan sosial bukan
PSM.
(2) Menurut PP Nomor 39 Tahun 2012, Relawan Sosial adalah seseorang
dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan
sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi
melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi
sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
Sedangkan Permensos Nomor 10 Tahun 2019, PSM adalah warga
masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta
didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial
secara sukarela mengabdi untuk membantu pemerintah dan masyarakat
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. kita dapat melihat definisi
PSM yang merupakan relawan sosial memiliki maksud dan tujuan berbeda
dari definisi dari relawan sosial dimana PSM yaitu:
1) Subjek PSM adalah warga masyarakat bukan kelompok masyarakat;
2) PSM secara sukarela mengabdi untuk membantu pemerintah dan
masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sedangkan
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relawan sosial melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial
atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
(3) Dalam PP Nomor 39 tahun 2012, Sumber daya manusia penyelenggara
Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
1) Tenaga Kesejahteraan Sosial;
2) Pekerja Sosial Profesional;
3) Relawan Sosial; dan
4) Penyuluh Sosial.
Berdasarkan hal di atas, Permensos Nomor 10 Tahun 2019 sebagai
peraturan pelaksana/turunan dari PP tersebut menjelaskan mengenai
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dimana statusnya merupakan relawan
sosial. Sebagai peraturan pelaksana tentunya Permensos ini harus selaras
dan sinkron dengan PP Nomor 39 Tahun 2012 dalam hal menentukan
“judul” Permensos. Mengenai judulnya perlu diselaraskan dengan PP
Nomor 39 Tahun 2012 yang menyebut relawan sosial bukan PSM.
(4) Menurut PP Nomor 39 Tahun 2012, Relawan Sosial adalah seseorang
dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan
sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi
melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi
sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
Sedangkan Permensos Nomor 10 Tahun 2019, Pekerja Sosial Masyarakat
yang selanjutnya disingkat dengan PSM adalah warga masyarakat yang
atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa
kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela
mengabdi

untuk

membantu

pemerintah

dan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. kita dapat melihat definisi PSM
yang merupakan relawan sosial memiliki maksud dan tujuan berbeda dari
definisi dari relawan sosial dimana PSM yaitu:
1) Subjek PSM adalah warga masyarakat bukan kelompok masyarakat;
2) PSM secara sukarela mengabdi untuk membantu pemerintah dan

masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sedangkan
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relawan sosial melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial
atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
C.1.9.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial
Permensos yang baru satu tahun berlaku ini dibentuk sebagai
perbaikan atas peraturan Menteri sebelumnya yang mengatur mengenai
data terpadu penanganan fakir miskin dan data terpadu kesejahteraan
sosial yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
kebutuhan hukum. Terkait data terpadu ini sebenarnya UU Kesejahteraan
Sosial dalam ketentuannya tidak memberikan amanat atau pengaturan
mengenai data terpadu, namun demikian pengelolaan data terpadu ini
diamanatkan oleh UU Penanganan Fakir Miskin yang memberikan amanat
kepada Menteri Sosial untuk bertanggung jawab terhadap data terpadu
fakir miskin (Pasal 10 UU Penanganan Fakir Miskin) yang kemudian
ditindaklanjuti dengan Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman
Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu. Khusus untuk pengaturan mengenai data terpadu
kesejahteraan sosial baru dibentuk pada tahun 2019 ketika terdapat
perubahan kebijakan, dimana nomenklatur data terpadu penanganan fakir
miskin menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diatur dalam
Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS. Dalam
Permensos 5/2019 inilah pengelolaan data terpadu diperluas tidak sebatas
data fakir miskin dan orang tidak mampu tetapi juga meliputi data
kesejahteraan sosial lainnya.69 Kedua Permensos ini kemudian dicabut oleh
Permensos 3/2021.
Definisi yuridis mengenai orang tidak mampu dalam peraturan
perundang-undangan yang telah di inventarisasi oleh tim Pokja, ditemukan
disharmoni antara peraturan perundang-undangan yang setara hierarkinya
sebagaimana dalam tabel berikut ini.

69

Buku Putih: Reformasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pusat Data dan Informasi
Kesejhateraan Sosial Kementerian Sosial RI Tahun 2020, hlm 10
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 79

Tabel 6. Potensi Disharmoni definisi yuridis atau konsep orang tidak mampu
Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Data Terpadu

Pasal 1 angka 9: Orang Tidak Mampu
adalah orang yang mempunyai sumber
mata pencaharian, gaji atau upah, yang
hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar
yang layak.

Permensos No. 15 Tahun 2018 tentang
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu
Pasal 1 angka 5: Orang Tidak Mampu adalah
orang yang mempunyai sumber mata
pencaharian, gaji atau upah, yang hanya
mampu memenuhi kebutuhan dasar yang
layak namun tidak mampu membayar iuran
bagi dirinya dan keluarganya.

Pada dasarnya definisi yuridis dari Permensos No. 15 Tahun 2018
tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin
sama dengan definisi dari Permensos Nomor 5 Tahun 2019 jo. Permensos
No. 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Namun Permensos Nomor 5 Tahun 2019 jo. Permensos Nomor 11 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial telah dicabut
dan digantikan dengan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Data Terpadu, sehingga definisi dari Orang Tidak Mampu
menjadi sedemikian rupa dengan menghilangkan frasa “tidak mampu
membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.”
Namun yang menjadi persoalan adalah, sepanjang penelusuran Pokja
bahwa Permensos No. 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu belum
dicabut atau digantikan dengan peraturan perundang-undangan lainya.
Maka secara tidak langsung terkesan terdapat dua definisi mengenai Orang
Tidak Mampu.
Oleh karena masih satu tahun berlaku, Permensos ini tetap dapat
menjadi panduan dalam pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.
Yang perlu menjadi perhatian adalah implementasi Permensos ini harus
dapat menjawab tujuan pembentukannya. Permensos ini harus bisa menjadi
pedoman terutama dalam penyempurnaan atau pemutakhiran data terpadu
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kesejahteraan sosial (termasuk mekanisme verifikasi dan validasi data serta
penentuan indikator) yang digunakan sebagai basis data dalam penargetan
program-program penanganan kemiskinan dan program kesejahteraan
sosial lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
C.1.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja
Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga yang diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) Permenkeu Nomor
254/PMK.05/2015 jo. Permenkeu Nomor 228/PMK.05/2016 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga, bahwa pemberi
bantuan sosial dalam Permenkeu ini adalah Kementerian Sosial. Dalam
menetapkan penerima Bantuan Sosial, menurut Pasal 7 ayat (1)
Permenkeu Permenkeu Nomor 254/PMK.05/2015 jo. Permenkeu Nomor
228/PMK.05/2016

tentang

Belanja

Bantuan

Sosial

pada

Kementerian/Lembaga, PPK melakukan seleksi dan pemutakhiran data
penerima bantuan sosial, berdasarkan kriteria/ persyaratan yang telah
ditetapkan di dalam pedoman umum dan petunjuk teknis pengelolaan dan
pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial. Hingga saat ini akurasi data
terkait penerima bantuan sosial seringkali dibicarakan dalam berbagai
forum baik akademik maupun non akademik. Tentunya hal ini menjadi
salah satu isu utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Dalam melaksanakan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial yang
disalurkan dalam bentuk uang berdasarkan Pasal 10, dilakukan melalui
pembayaran langsung (LS):
a. dari Kas Negara ke rekening penerima bantuan sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);
b. dari Kas Negara ke rekening lembaga nonpemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5); atau
c. dari Kas Negara ke rekening Bank/Pos Penyalur.
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C.2. Peraturan Perundang-undangan Penanganan Fakir Miskin
C.2.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
merupakan landasan hukum bagi negara dalam upaya mensejahterakan fakir miskin
secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, dimana sebelumnya pengaturan
mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam
berbagai peraturan perundang-undangan. 70 UU ini dibentuk dibentuk berdasarkan
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3)
dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
(UUD NRI Tahun 1945). Secara umum, UU ini mengatur hal-hal mengenai hak dan
tanggung jawab fakir miskin (Bab II), Upaya Penanganan Fakir Miskin (Bab III), tugas
dan wewenang (Bab IV), Sumber Daya (Bab V), Koordinasi dan pengawasan (Bab VI),
Peran Serta Masyarakat (Bab VII), dan Ketentuan Pidana (Bab VIII).
Dari hasil penelusuran terhadap seluruh norma ketentuan dalam UU
Penanganan Fakir Miskin, ditemukan beberapa isu permasalahan, dimana salah satu
isu masuk sebagai isu krusial yang sudah dibahas pada sub bab sebelum ini.
Permasalahan pertama ditemukan pada Dimensi Disharmoni Pengaturan, yakni:
mengenai arah pengaturan penanganan fakir miskin (yang diatur dalam UU
Penanganan Fakir Miskin) dengan penanggulangan kemiskinan yang diatur dalam UU
Kesejahteraan Sosial. Potensi disharmoni ditemukan pada antara lain pada
ketentuan:
a. Definisi yuridis yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU Penanganan Fakir
Miskin yang memiliki definisi yang sama dengan penanggulangan kemiskinan
yang disebutkan dalam Pasal 19 UU Kesejahteraan Sosial. Namun
nomenklatur yang digunakan berbeda. Hal ini juga ditemukan pada peraturan
turunan kedua UU ini.
b. Pengaturan mengenai bentuk kegiatan penanganan fakir miskin yang diatur
dalam Pasal 7 ayat (1) juga berbeda dengan pengaturan dalam UU
Kesejahteraan Sosial.

70

Penjelasan Umum UU Penanganan Fakir Miskin Tahun 2011
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c. Pengaturan mengenai kewenangan penanganan fakir miskin pada Pasal 19
UU Penanganan Fakir Miskin dengan Pasal 22 UU Kesejahteraan Sosial. Pasal
19 UU Penanganan Fakir Miskin menyebutkan penanganan fakir miskin
diselenggarakan oleh Menteri Sosial untuk bentuk upaya pemenuhan
kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan,
dan pelayanan sosial. Sementara untuk bentuk upaya yang lain dilaksanakan
oleh kementerian/lembaga terkait dengan tugas dan fungsi. Jika dirinci
misalnya terkait penyediaan pelayanan perumahan merupakan kewenangan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penyediaan
pelayanan kesehatan merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan,
penyediaan pelayanan pendidikan merupakan kewenangan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini
penanganan fakir miskin merupakan kegiatan yang melibatkan multi
pemangku kepentingan karenanya kewenangan masing-masing lembaga dan
koordinasinya perlu diatur secara jelas agar dapat berjalan efektif dan efisien.
Hal ini berbeda dengan pengaturan Pasal 22 UU Kesejahteraan Sosial yang
mengamanatkan Menteri Sosial sebagai penanggungjawab termasuk dengan
dibentuknya TNP2K.
d. Ketentuan Pasal 8 UU Penanganan Fakir Miskin menyatakan Menteri Sosial
menetapkan kriteria fakir miskin (Surat Keputusan Menteri Sosial RI
No.146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin
dan Orang Tidak Mampu), sementara ketentuan Pasal 41 UU No. 52/2009
tentang

Perkembangan

Kependudukan

dan

Pembangunan

Keluarga

mengamanatkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk kriteria
penduduk miskin.
Permasalahan berikutnya terkait dengan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan UU
Penanganan Fakir Miskin. Permasalahan efektivitas sebagian ditemukan karena
adanya ketentuan-ketentuan yang berpotensi disharmoni terutama dengan
ketentuan UU Kesejahteraan Sosial, sementara sebagian permasalahan timbul karena
adanya hambatan dan tantangan implementasi.

Beberapa ketentuan yang

bermasalah pada Dimensi Efektivitas, antara lain:
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a.

Ketentuan mengenai penetapan kriteria penduduk miskin yang disebutkan pada
Pasal 8 UU Penanganan Fakir Miskin. Dilapangan ternyata ditemukan tidak
hanya Kementerian Sosial yang menetapkan kriteria fakir miskin, namun
ditemukan Lembaga lain yang juga menetapkan kriteria fakir miskin dengan
indikator yang berbeda-beda. Hal ini tentunya akan berdampak pada sulitnya
mewujudkan satu data terpadu sebagaimana amanat dalam UU Penanganan
Fakir Miskin.

b. Ketentuan mengenai data, terutama keakuratan data fakir miskin sebagai
penerima bantuan pemerintah. Permasalahan keakuratan data sampai saat ini
masih saja ditemukan. Misalnya terkait dengan pembagian bantuan sosial,
permasalahan akurasi data seringkali muncul, yang berakibat pemberian
bantuan tersebut tidak tepat sasaran.71
c.

Ketentuan mengenai pemalsuan data sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat
(3). Ketentuan ini sampai saat ini juga masih menjadi pertanyaan yang sering
ditanyakan

oleh

masyarakat.

Menteri

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa sistem ketahanan
perlindungan sosial Indonesia tidak baik dikarenakan data penduduk miskin yang
disampaikan dari beberapa daerah tidak sebenarnya. Banyak daerah yang
memalsukan data kemiskinan. Hal itu agar daerahnya tidak terlihat menjadi
penyumbang penduduk miskin terbesar di Indonesia. Tetapi ketika ada
pembagian bantuan sosial (bansos) di daerah-daerah yang disebabkan oleh
bencana, seperti pandemi global Covid-19, banyak daerah yang mengklaim
bahwa kawasannya memiliki jumlah penduduk miskin yang banyak.72
d. Ketentuan mengenai penyaluran bantuan kepada fakir miskin dalam Pasal 27.
Ketentuan ini sampai dengan saat ini masih dipertanyakan efektivitasnya,
terutama terkait dengan dukungan sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi
informasi. Termasuk juga masih diperlukan upaya penguatan nilai-nilai
71

Hotman
Siregar,“Pendataan
Jadi
Masalah
Klasik
di
Indonesia”,
https://www.beritasatu.com/nasional/623561/pendataan-jadi-masalah-klasik-di-indonesia (diakses tanggal 15
Juni 2022)
72
Mohamad Nur Asikin, Saifan Zaking, Menteri PPN Ungkap Banyak Pemalsuan Data Penduduk Miskin di
Daerah,
https://www.jawapos.com/nasional/13/05/2020/menteri-ppn-ungkap-banyak-pemalsuan-datapenduduk-miskin-di-daerah/ (diakses tanggal 15 Juni 2022)
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transparansi dan akuntabilitas dalam tata laksana penyaluran bantuan sosial,
yang meliputi komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi yang harmonis antar
lembaga baik di pusat maupun daerah. Selain itu peran aktif masyarakat dalam
mengawal penyaluran bantuan juga diperlukan sebagai bentuk social control.
e.

Ketentuan mengenai sanksi pidana, khususnya ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44
yang mengatur sanksi pidana atas pemalsuan data dan penyalahgunaan dana
fakir miskin.
Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dari hasil analisis dan evaluasi

UU Penanganan Fakir Miskin memunculkan pandangan bahwa diperlukan perubahan
mendasar terhadap pengaturan mengenai penanganan fakir miskin, dalam hal ini
perubahan terhadap UU Penanganan Fakir Miskin. Karena terlihat adanya perbedaan
konsep yang cukup jelas antara UU Penanganan Fakir Miskin dan UU Kesejahteraan
Sosial dalam hal program dan kebijakan yang berupaya untuk membantu masyarakat
miskin. Beberapa program dan kebijakan dalam tataran implementasi terpotret
saling tumpang tindih. Hal ini bisa jadi karena memang peraturan perundangundangan yang mengatur memberikan arah pengaturan yang bisa dikatakan tidak
sejalan atau tidak senafas, sementara obyek pengaturannya sama yakni orang
miskin.
Lebih lanjut lagi, sebenarnya UU Kesejahteraan Sosial mengamanatkan
pengaturan mengenai penanggulangan kemiskinan dalam bentuk peraturan
pemerintah (PP). Tapi faktanya malah dibentuk UU Penanganan Fakir Miskin yang
menggunakan nomenklatur “miskin” yang berbeda namun memiliki kesamaan
definisi. Hal ini harus menjadi pertimbangan ketika akan melakukan perubahan
terhadap UU Penanganan Fakir Miskin agar bisa “satu nafas” dengan UU
Kesejahteraan Sosial sebagai umbrella act penanggulangan kemiskinan.

C.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya
Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah
Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk melaksanakan amanat Pasal 26 UU
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dimana pelaksanaan upaya
penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diatur dengan Peraturan
Pemerintah. Dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa pembentukan PP ini
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dimaksudkan sebagai pedoman dalam penanganan fakir miskin sehingga diharapkan
penanganan fakir miskin dapat dilaksanakan secara komprehensif dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kesejahteraan fakir
miskin. Substansi yang diatur dalam PP ini mencakup mengenai penanganan fakir
miskin yang tinggal di wilayah pedesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, di
wilayah tertinggal/terpencil, wilayah perbatasan antar negara serta koordinasi dan
rencana aksi.
PP ini mendelegasikan beberapa ketentuan ke dalam peraturan perundangundangan lain. Dari hasil penelusuran ditemukan ada ketentuan yang belum ada
peraturan delegasinya, yakni Pasal 42 ayat (5) yang mengatur tentang rencana aksi
nasional Penanganan Fakir Miskin diatur dalam Peraturan Presiden.
Isu permasalahan yang ditemukan dalam PP ini adalah terkait dengan
Dimensi

Efektivitas

Pelaksanaan,

antara

lain:

Pertama,

terkait

dengan

harmonisasi/sinkronisasi kebijakan dan program penanganan fakir miskin melalui
pendekatan wilayah (yang merupakan turunan dari UU Penanganan Fakir Miskin)
dengan kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan (yang
merupakan turunan dari UU Kesejahteraan Sosial). Kedua, terkait dengan pola
koordinasi antara Kementerian Sosial dengan TNP2K dalam upaya penanggulangan
kemiskinan dan penanganan fakir miskin. Ketiga, terkait dengan efektivitas
pelaksanaan penanganan fakir miskin sesuai dengan pembagian wilayah tersebut.
Secara umum PP ini tetap dapat dipertahankan namun perlu dilakukan
harmonisasi dan sinkronisasi substansi atau materi muatannya dengan peraturan
perundang-undangan lain yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
Hal ini untuk memperjelas arah dan politik hukum penanganan fakir miskin dan
kemiskinan di Indonesia.
C.2.3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Peraturan Presiden ini dibentuk sebagai upaya koordinasi terpadu lintas
sektor dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, termasuk dalam
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 86

penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Dasar hukum pembentukan Perpres ini antara lain: Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 C ayat
(1), dan Pasal 34 UUD NRI 1945 serta beberapa Undang-Undang diantaranya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU
Kesejahteraan Sosial). Perpres ini pada dasarnya mengatur mengenai strategi dan
program

percepatan

penanggulangan

kemiskinan,

salah

satunya

dengan

dibentuknya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Tim
Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Provinsi

serta

Tim

Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Selain itu juga diatur mengenai
sumber pendanaan pelaksanaan tugas TKPKP/TKPKK yang dibebankan pada APBD
masing-masing. Tahun 2015 Perpres ini mengalami perubahan dimana perubahan
dilakukan terhadap ketentuan Pasal 10 yang mengubah struktur keanggotaan Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan selain karena adanya perubahan
nomenklatur Kementerian/Lembaga juga ada penambahan beberapa Kementerian
dalam keanggotaan.
Isu permasalahan yang ditemukan dalam Perpres ini ada pada Dimensi
Efektivitas Pelaksanaan, antara lain: Pertama, terkait dengan harmonisasi kebijakan
dan program percepatan penanggulangan kemiskinan (yang merupakan turunan dari
UU Kesejahteraan Sosial) dengan kebijakan dan program penanganan fakir miskin
(yang merupakan turunan dari UU Penanganan Fakir Miskin). Kedua, terkait dengan
pola koordinasi antara TNP2K dan Kementerian Sosial dalam upaya penanggulangan
kemiskinan

dan

keselarasan/sinkronisasi

penanganan
dengan

fakir
program

miskin.

Untuk

penanganan

fakir

memastikan
miskin

maka

permasalahan pada dimensi disharmoni pengaturan perlu mencantumkan UU
Penanganan Fakir Miskin sebagai dasar hukum dalam konsideran mengingat
peraturan presiden ini.
Secara umum Perpres ini tetap dapat dipertahankan namun perlu dilakukan
harmonisasi dan sinkronisasi substansi atau materi muatannya dengan peraturan
perundang-undangan lain yang terkait dengan upaya penanganan fakir miskin. Hal ini
untuk memperjelas arah dan politik hukum penanganan fakir miskin dan kemiskinan
di Indonesia.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 87

C.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan
dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin
Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan delegasi dari ketentuan Pasal 37
ayat (2) UU Penanganan Fakir Miskin yang bertujuan menjadi pedoman dalam
pengumpulan dan penggunaan sumbangan dari masyarakat yang menjadi sumber
pendanaan yang sah dan tidak mengikat dalam penanganan fakir miskin. Secara garis
besar PP ini mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, pertanggungjawaban,
pelaporan, pembinaan, pengawasan dan sanksi administratif yang berkaitan dengan
sumbangan masyarakat yang materinya dimasukkan dalam IV Bab PP ini.
PP ini mendelegasikan beberapa ketentuan ke dalam peraturan pelaksana. Dari
hasil penelusuran ditemukan peraturan delegasi yang sudah dibentuk. Secara lebih
lengkap berikut merupakan daftar peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan
Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin.
Tabel 7. Peraturan delegasi dari PP 16/2015
NO
1.

2.

3.

4.

5.

PENGATURAN YANG MENDELEGASIKAN
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan pengumpulan sumbangan
dari masyarakat dalam penanganan fakir
miskin diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan penggunaan sumbangan
masyarakat dalam penanganan fakir
miskin diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 30 ayat (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pemberian sanksi administrasi
(terhadap LSK) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat
dan tata cara permohonan penggunaan
hasil pengumpulan sumbangan
masyarakat diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 39 ayat (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis
dan tata cara pemberian sanksi
administratif (kepada LSK) diatur dengan
Peraturan Menteri.

PERATURAN PELAKSANA
Permensos Nomor 15 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengumpulan Dan Penggunaan
Sumbangan Masyarakat Bagi
Penanganan Fakir Miskin.
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Yang menjadi isu permasalahan dalam PP ini ada pada Dimensi Disharmoni
Pengaturan, antara lain: Pertama, terkait dengan munculnya pengaturan mengenai
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai organisasi sosial yang menyalurkan
hasil pengumpulan sumbangan masyarakat kepada fakir miskin, dengan
mengajukan permohonan penggunaan hasil pengumpulan sumbangan kepada
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota

sesuai

dengan

kewenangannya.

UU

Penanganan Fakir Miskin sebagai dasar hukum PP ini sama sekali tidak memberikan
pengaturan mengenai LKS sebagai lembaga yang menyalurkan penggunaan hasil
pengumpulan sumbangan masyarakat dalam penanganan fakir miskin sehingga
dapat dikatakan jika PP ini memberikan pengaturan lebih luas dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU Penanganan Fakir Miskin, yang
lebih lanjut dapat berpotensi disharmoni pengaturan. Pengaturan mengenai LKS
sebenarnya dapat ditemukan pada UU Kesejahteraan Sosial, namun UU
Kesejahteraan Sosial ini tidak dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan
PP ini. Hal ini dapat dilihat dari konsideran mengingat PP ini.
Kedua, terkait dengan keberadaan PP ini ada hal yang menarik untuk dicermati
yakni adanya PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan
Sumbangan, yang merupakan amanat dari UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang
Pengumpulan Uang atau Barang. Dari hasil penelusuran awal, baik UU maupun PP
ini masih berlaku hingga saat ini. Oleh karena itu, pengaturan terkait dengan
pengumpulan dan penggunaan sumbangan dari masyarakat perlu memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki substansi atau
materi sejenis.
Selanjutnya, ditemukan juga isu permasalahan pada Dimensi Efektivitas
Pelaksanaan PP ini. Pertama, terkait mekanisme pengumpulan sumbangan yang
diatur dalam ketentuan Pasal 14 - Pasal 16. Dalam pasal-pasal ini tidak ditemukan
pengaturan tambahan mengenai mekanisme pengumpulan dan penggunaan
sumbangan yang berupa surat berharga, padahal surat berharga ini jenis
sumbangan yang harus jelas mengingat bentuknya paling abstrak dan
pengaturannya pun khusus dalam peraturan mengenai surat berharga.

Kedua

terkait dengan efektivitas mekanisme permohonan penggunaan sumbangan
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masyarakat. Ketiga, efektivitas pembentukan tim adhoc dalam proses pemeriksaan
permohonan penggunaan sumbangan masyarakat.
Secara umum, PP ini perlu dilakukan perubahan dengan melakukan sinkronisasi
dan harmonisasi dengan pengaturan lain yang berkaitan dengan pengumpulan
sumbangan masyarakat, termasuk juga harmonisasi dengan UU Kesejahteraan
Sosial.

C.2.5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengumpulan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir
Miskin
Permensos 15/2017 ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 19,
Pasal 26, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35, dan Pasal 39 ayat (2) PP 16/2015 tentang Tata
Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir
Miskin. Permensos ini mengatur mengenai tata cara pengumpulan sumbangan
masyarakat, syarat dan tata cara penggunaan hasil sumbangan masyarakat, syarat
dan tata cara permohonan penggunaan hasil sumbangan, serta laporan dan
pertanggungjawaban.
Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang
diatur, maka Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan
Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin ini sudah tepat
jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang
diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Mengenai ketentuan pelaksana terdapat pasal yang belum ditindaklanjuti
untuk dibentuk yaitu pada Pasal 7 ayat (4): “Ketentuan lebih lanjut mengenai
Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dari luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.”
Secara umum, dari hasil analisis dan evaluasi terhadap Permensos ini
ditemukan beberapa permasalahan pada Dimensi Kejelasan Rumusan, yakni:
Pertama, ketidak konsistenan pengaturan mengenai rekening pengumpulan
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sumbangan masyarakat (Pasal 8, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27); Kedua, rumusan
norma yang tidak konsisten/kurang jelas (Pasal 31, Pasal 44); Ketiga, terdapat
ketentuan pasal yang repetitif (Pasal 47, Pasal 49); dan Keempat, persoalan
sistematika peraturan, dimana tidak terdapat Bab III dan terdapat ketentuan pasal
yang kurang tepat penempatannya dalam bab di peraturan ini (Pasal 38 - Pasal 45).
C.2.6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
Peraturan Menteri Sosial tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, penyusunannya pada
konsiderans mengingat mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan
Wilayah, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Presiden
Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan
Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu.
Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang
diatur, maka Peraturan Menteri Sosial tentang Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ini sudah tepat
jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang
diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UndangPusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 91

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.
Permensos 15/2018 merupakan suatu upaya pendataan yang terpadu yang
dibutuhkan dalam dikarenakan program penanganan fakir miskin masih bersifat
sektoral sehingga tidak berjalan efektif dan efisien. Permensos ini mengatur hal-hal
sebagai berikut: Syarat dan Tata Cara Pembentukan SLRT, Penyelenggaraan SLRT,
Layanan SLRT, Koordinasi dan Kemitraan, Pemantauan dan Evaluasi, serta
Pembinaan dan Pengawasan.
Secara umum tidak ditemukan permasalahan krusial dalam Permensos ini,
namun demikian perlu diperhatikan terkait dengan penggunaan nomenklatur
“orang tidak mampu” yang muncul dalam Permen ini, yang didefinisikan sebagai
orang orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang
hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu
membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya. Sementara UU Penanganan Fakir
Miskin tidak memunculkan nomenklatur ini. Penggunaan istilah yang berbeda
antara fakir miskin maupun orang tidak mampu ini harus jelas dan tegas dalam
peraturan, hal ini akan berdampak dalam implementasinya.
Dengan demikian, Permensos ini pada prinsipnya masih dapat dipertahankan
dengan tetap dilakukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur mengenai penanganan fakir
miskin.
C.2.7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
Permensos Nomor 9 Tahun 2018 ini merupakan pelaksanaan amanat dari
ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal. Dalam konsiderans mengingat, dasar hukum
pembentukannya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Permensos ini dibentuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6nya yakni
sebagai acuan Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 92

menetapkan Perda/Perkada terkait rencana pemenuhan pelayanan dasar pada
SPM bidang sosial pada suatu daerah. Permensos ini mengatur antara lain
mengenai standar pelayanan minimal, pendanaan, pelaporan, serta pembinaan dan
pengawasan.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, permasalahan ditemukan pada Dimensi
Efektivitas Pelaksanaan Permensos yakni terkait dukungan sarana prasarana dan
sumber daya manusia serta aksesibilitas pelayanan publik di daerah terutama bagi
penyandang disabilitas yang belum optimal. Selain itu permasalahan Dimensi
Disharmoni Pengaturan ditemukan pada ketentuan Pasal 5 yang belum mengatur
mengenai bencana non-alam sebagaimana diatur oleh Pasal 1 angka 3 Undangundang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu
pengaturan pada pasal 3 huruf c, d, e, dan f Permensos yang mengkategorikan
kebakaran permukiman dan gedung, wabah/epidemi, gagal teknologi; dan/atau,
kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana sosial tidak tepat karena tidak selaras
dengan pengaturan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Undang-undang No. 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Oleh karena itu, Permensos ini pada dasarnya masih dapat dipertahankan
namun dalam hal akan dilakukan perubahan perlu menyinkronkan/menyelaraskan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

C.2.8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial
Secara Non-Tunai.
Peraturan Presiden ini dibentuk sebagai upaya agar penyaluran bantuan
sosial ke masyarakat dapat dilakukan secara efisien yang diartikan agar dapat
diterima oleh masyarakat dengan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat
kualitas, dan tepat administrasi. Penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat
mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta dapat berkontribusi
terhadap peningkatan keuangan inklusif. Perpres ini secara garis besar mengatur
mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial secara non tunai, peran tim
pengendali dan pemerintah daerah, serta pembiayaan. Peraturan Presiden ini telah
memiliki peraturan delegasi yakni Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019
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tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai sebagai pelaksana ketentuan Pasal
13 ayat (1) Perpres ini.
Dari hasil evaluasi terhadap Perpres ini permasalahan yang ditemukan ada
pada Dimensi Efektivitas Pelaksanaan yakni terkait dengan mekanisme penyaluran
bantuan sosial secara non tunai, antara lain: Pertama, belum optimalnya bantuan
sosial non tunai ini dilihat dari kendala teknis yang ditemui dilapangan serta sasaran
penerima bantuan yang kurang tepat; Kedua, Keterbatasan alat transaksi, salah
satunya terkait penyalur bantuan sosial yang hanya terbatas pada Bank Himbara
(Himpunan Bank Milik Negara); Ketiga, penguatan peran pemerintah daerah terkait
data penerima bansos dan penyaluran bansos non tunai; Keempat, Digitalisasi
bansos serta upaya perbaikan infrastruktur pendukungnya.
Secara umum Peraturan Presiden ini perlu dilakukan perubahan, terutama
dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan digitalisasi.
Perubahan dengan mempertimbangkan hasil analisis dan evaluasi.

C.2.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
Permendagri ini lahir sebagai upaya untuk memperkuat posisi pos
pelayanan terpadu (Posyandu) yang selama ini mempunyai posisi yang penting
sebagai pelayanan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
terutama dalam perannya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu
selama ini dikenal dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu dan anak, namun
dalam Permendagri peran Posyandu diperkuat dengan mengintegrasikan 10
(sepuluh) layanan sosial dasar dalam layanan Posyandu selama ini. Dalam Pasal 5
ayat (2) disebutkan 10 (sepuluh) layanan sosial dasar tersebut meliputi: pembinaan
gizi dan kesehatan ibu dan anak; pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan; perilaku hidup bersih dan sehat; kesehatan lanjut usia; BKB; Pos PAUD;
percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; dan pemberdayaan fakir miskin,
komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; kesehatan
reproduksi remaja; dan peningkatan ekonomi keluarga. Oleh karena itu,
Permendagri ini dibentuk sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan sektorsektor terkait dalam pemberian layanan sosial dasar di Posyandu yang mengatur
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mengenai jenis-jenis layanan sosial dasar tersebut, pemberi layanan, instansi teknis
pembina, mitra, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan
dan pembiayaannya.
Dari hasil penelusuran terhadap Permendagri isu yang mengemuka terkait
dengan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan peraturan tersebut. Terkait efektivitas
pelaksanaan peraturan tersebut sebenarnya dapat melihat pada hasil studi yang
dilaksanakan oleh Masyarakat Peduli Pelayanan Publik dengan mengambil sampel
pada Posyandu yang terdapat di 8 (delapan) daerah di Indonesia (Gurning, et al.,
2013). Dari hasil studi tersebut diketahui antara lain: 1). Belum seluruh kader
memahami peran “tambahan” Posyandu sebagaimana disebutkan dalam Permen
ini; 2). Ketidakjelasan pihak yang berwenang mengkoordinir program kementerian
yang bekerjasama dengan Posyandu; 3). Peran POKJANAL (Kelompok Kerja
Operasional Posyandu) di daerah belum maksimal; 4). Masih minimnya dukungan
sarana, prasarana, dan keahlian untuk menjalankan peran tambahan tersebut.
Selain temuan isu implementasi, ditemukan juga beberapa temuan terkait
dengan kejelasan rumusan norma dalam Permendagri ini yang perlu untuk
diperbaiki. Oleh karena itu, Permendagri ini tetap dapat dipertahankan namun
demikian permasalahan implementasi yang ditemukan di lapangan harus segera
diatasi agar implementasi Permendagri ini dapat berjalan dengan baik dan
mencapai tujuan pembentukannya.

C.2.10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan
Pangan Non Tunai.
Permensos No. 20 Tahun 2019 ini merupakan perbaikan dari Permensos No. 11
Tahun 2018 yang mengatur mengenai hal yang sama. Tujuan pembentukan
Permensos ini sebagaimana tertuang dalam konsiderans menimbang adalah untuk
menciptakan penyaluran bantuan sosial pangan yang lebih efektif, tepat sasaran,
dan mendorong keuangan inklusif. Hal-hal yang diatur dalam permensos ini antara
lain: kriteria dan persyaratan, mekanisme penyaluran bansos, mekanisme
penggantian keluarga penerima manfaat, tenaga pelaksana bansos, koordinasi
pelaksanaan, pembiayaan, pengelolaan pengaduan, serta pemantauan dan
evaluasi.
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Secara umum, tidak ditemukan permasalahan norma dalam ketentuan yang
diatur Permensos ini. Dalam pelaksanaannya beberapa penelitian terkait dengan
penyaluran bantuan pangan non tunai menyebutkan bahwa pelaksanaannya dapat
dikatakan cukup berjalan efektif namun demikian terdapat beberapa permasalahan
dan kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain: mengenai ketepatan data
penerima manfaat bantuan jadi seringkali ditemukan bantuan tidak tepat sasaran,
dan dukungan sarana prasarana terutama kesiapan teknologi informasi.
Permasalahan ini dapat menjadi catatan perhatian bagi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah ke depan dalam melakukan perbaikan pelaksanaan penyaluran
bantuan sebagaimana diamanatkan oleh Permensos ini. Dengan demikian,
Permensos ini pada prinsipnya masih dapat dipertahankan dengan tetap dilakukan
upaya perbaikan-perbaikan pada bagian sebagaimana disebutkan dalam matriks
hasil analisis dan evaluasi.

C.2.11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha
Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir
Miskin.
Permensos 2/2019 dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan peningkatan
kapasitas fakir miskin dalam mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan
berusaha yang dilakukan melalui pemberian bantuan sosial permodalan melalui
kelompok usaha bersama. Permensos ini mencabut Permensos 25/2015 tentang
Kelompok Usaha Bersama yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan
kondisi masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 2 disebutkan tujuan pemberian
bantuan sosial usaha ekonomi produktif adalah untuk penguatan kapasitas fakir
miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga
mampu

memenuhi

kebutuhannya

secara

mandiri

serta

meningkatkan

kesetiakawanan sosial. Pengaturan dalam Permensos ini mengatur mengenai
Kriteria dan syarat pembentukan Kelompok Usaha Bersama, pendamping sosial
bagi Kelompok Usaha Bersama, pemanfaatan bansos, mekanisme permohonan dan
pencairan bansos, pendanaan, pemantauan-evaluasi dan pelaporan serta
penghargaan. Pengaturan lebih lanjut mengenai Pendamping Sosial KUBE,
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mekanisme permohonan dan pencairan UEP, dan Syarat dan tata cara pemberian
penghargaan diatur dalam Peraturan Dirjen terkait.
Secara umum, tidak ditemukan permasalahan norma dalam ketentuan yang
diatur Permensos ini. Namun demikian dari beberapa hasil penelitian yang
dilakukan di beberapa daerah terdapat beberapa permasalahan dan kendala dalam
implementasi dari Permensos ini (yang secara lebih rinci dapat dilihat dalam
matriks hasil analisis dan evaluasi), antara lain: lemahnya pengawasan oleh
lembaga terkait yang berwenang, masih belum optimalnya dukungan sarana
prasarana dan SDM pelaksana, serta kendala wilayah dan geografis. Kendalakendala ini seharusnya dapat menjadi catatan perhatian bagi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan pelaksanaan bantuan sosial
sebagaimana diamanatkan oleh Permensos ini. Dengan demikian, Permensos ini
pada prinsipnya masih dapat dipertahankan dengan tetap dilakukan upaya
perbaikan-perbaikan pada bagian sebagaimana disebutkan dalam matriks hasil
analisis dan evaluasi

C.3. Peraturan Perundang-undangan Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas
C.3.1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

(Undang-Undang Penyandang Disabilitas) dibentuk guna mewujudkan kesamaan
hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang
sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundangundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Undang-Undang Penyandang
Disabilitas tersebut sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pembentukan
Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini dilatarbelakangi oleh kondisi dimana
sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan,
terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan,
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kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas 73.
Penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibanding dengan
masyarakat non disabilitas dalam mengakses layanan umum, seperti pendidikan,
kesehatan, transportasi, dan kehidupan sehari-hari. Keterbatasan yang dimiliki
tersebut membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, dan hak-hak
mereka seringkali diabaikan, mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh
pelayanan pendidikan dan kesehatan hingga hak kemudahan mengakses fasilitas
umum. Padahal justru seharusnya kita mendukung para penyandang disabilitas
untuk berkarya, meningkatkan kemampuan diri, dan terus dapat beraktivitas sama
dengan warga masyarakat lainnya. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan
memberikan kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain
lain, kemudahan perlindungan hukum/bantuan hukum, maupun perlindungan
lainnya yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka.
Salah satu faktor yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang
Penyandang Disabilitas adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi
Hak-hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 10 November 2011. Dalam Undangundang Nomor 19 tahun 2011 tersebut diatur tentang hak-hak para penyandang
disabilitas. Mulai dari hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam tidak
manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hingga hak untuk bebas dari
eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena. Selain

itu, penyandang

disabilitas juga berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental
dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak
untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian,
serta dalam keadaan darurat.
Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam
konvensi tersebut melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk
menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan
seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan
dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

73

Bagian Menimbang huruf b Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
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Diundangkannya Undang-Undang Penyandang Disabilitas menunjukkan komitmen
dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan
memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat
meningkatkan

kesejahteraan

Penyandang

Disabilitas.

Dengan

demikian,

Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi,
kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan
penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan
orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan
pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.
Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini
meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas
dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan,
perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan
Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Undang-Undang Disabilitas mengatur
antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang
Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja
sama internasional, dan penghargaan kepada orang perseorangan, badan hukum,
lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik Penghormatan, Perlindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
(Undang-Undang Penyandang Disabilitas) mengamanatkan pembentukan 18
Peraturan pelaksana, yakni 15 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Presiden, 1
Peraturan Menteri. Dari 18 delegasi pengaturan tersebut, pemerintah telah
melakukan simplifikasi pengaturan dengan menerbitkan 7 Peraturan Pemerintah, 2
Peraturan Presiden, dan 1 Permensos. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap
peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Disabilitas tersebut
diketahui bahwa terdapat 1 delegasi pengaturan yang belum dibentuk oleh
pemerintah, yakni pengaturan mengenai Konsesi dan Insentif bagi penyandang
disabilitas sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 114 ayat (2) dan 116 ayat (2)
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Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Adapun peraturan pelaksana yang telah
dibentuk adalah:
1.

PP Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
bagi Penyandang Disabilitas

2.

PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan
Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas

3.

PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta
Didik Penyandang Disabilitas

4.

PP Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk
Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

5.

PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman,
Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang
Disabilitas

6.

PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang
Ketenagakerjaan

7.

PP Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi
bagi Penyandang Disabilitas

8.

Perpres Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Penghargaan dan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas

9.

Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas

10.

Permensos Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas
(menggantikan Permensos 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu
Penyandang Disabilitas)

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang
Penyandang Disabilitas ditemukan permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan, permasalahan disharmoni pengaturan, dan permasalahan
kejelasan rumusan. Permasalahan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang
Disabilitas ini adalah mengenai permasalahan pengelolaan data nasional
penyandang disabilitas, operasionalisasi ketentuan konsesi dan insentif bagi
penyandang disabilitas, persoalan pemenuhan hak pelayanan publik bagi
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penyandang disabilitas, terbatasnya Peraturan Daerah mengenai Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang baru terbentuk di 109 Daerah,
serta potensi pengaruh kedudukan sekretariat Komisi Disabilitas Nasional di
Kementerian Sosial terhadap pengelolaan kelembagaan. Berdasarkan hasil analisis
dan evaluasi sebagaimana dijelaskan di atas, maka secara umum Undang-Undang
Penyandang Disabilitas direkomendasikan untuk tidak diubah atau tetap. Namun
dari segi pelaksanaan perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan
pengaturan yang ada. Sedangkan permasalahan yang dibahas pada matriks analisis
dan evaluasi hukum sebagaimana terlampir pada dokumen ini dapat dimanfaatkan
guna penyempurnaan pengaturan apabila hendak dilakukan perubahan terhadap
pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini.

C.3.2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The
Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas)
Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights
of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan
langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi tersebut. Pengesahan
Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan bentuk komitmen
melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang
disabilitas. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention
on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas) ini menjadi salah satu pondasi dan landasan penting dalam pengaturan
mengenai pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas.
Dengan disahkan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on
The Rights of Persons with Disabilities ini, maka pada tahun 2016 dilakukan
pembaharuan

pengaturan

mengenai

penyandang

disabilitas

sebagaimana

sebelumnya diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
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Penyandang Cacat. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyandang Cacat tersebut masih bersifat belas kasihan (charity based)
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas karena disabilitas masih dinilai sebagai
masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial,
rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Padahal
Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam
upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang
bermartabat.
Pembaharuan pengaturan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari
ketentuan mengenai kewajiban negara yang diatur pada Konvensi Mengenai HakHak

Penyandang

Disabilitas

tersebut.

Dalam

Konvensi

tersebut

negara

berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui
penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap
negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan
praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan
maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek
kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan
budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.
Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons
with Disabilities ini tidak ditemukan permasalahan, justru Undang-Undang ini
menjadi pondasi yang baik dalam melakukan pembaharuan pengaturan dan
kebijakan dalam rangka penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan
hak

penyandang

disabilitas.

Oleh

karena

itu

Undang-Undang

tersebut

direkomendasikan untuk tidak diubah atau tetap.

C.3.3. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap
Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf
Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses
Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan
Huruf Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya (PP No. 22/2019) ini merupakan
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amanat dari ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta. PP No. 22/2019 ini juga sejalan dengan The Marrakesh Treaty to
Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired,
or Otherwise Print Disabled di Morocco, pada 27 Juni 2013 (Marrakesh Treaty)
sebagaimana telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pengesahan Marrakesh Treaty To Facilitate Access To Published Works For
Persons Who Are Blind, Visually Impaired, Or Otherwise Print Disabled (Traktat
Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang
Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya
Cetak).
Fasilitasi Akses yang diatur pada PP No. 22/2019 ini adalah pemberian
fasilitas untuk melakukan pemerolehan, penggunaan, pengubahan format,
penggandaan

format,

pengumuman,

pendistribusian

format,

dan/atau

pengomunikasian terhadap suatu Ciptaan secara keseluruhan atau sebagian yang
substansial dalam bentuk huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya.
Berdasarkan PP No. 22/2019 ini, maka pemberian fasilitasi akses dalam bentuk
huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya tidak dianggap sebagai pelanggaran
Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, serta tidak
bersifat komersial. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap
PP No. 22/2019 tidak ditemukan permasalahan, sehingga direkomendasikan untuk
tidak diubah.

C.3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (PP No. 52/2019) dibentuk untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang
Disabilitas tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang
Disabilitas,

menjamin

pelaksanaan

fungsi

sosial

Penyandang

Disabilitas,

meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas,
serta mewujudkan masyarakat inklusi. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi
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Penyandang Disabilitas tersebut dilakukan melalui Rehabilitasi Sosial, Jaminan
Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial dengan memperhatikan
ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas.
PP No. 52/2019 ini mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah
wajib menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, dengan
membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta
dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial,
Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial, peran serta masyarakat, pembinaan
dan pengawasan, serta pendanaan. Pengaturan mengenai Rehabilitasi Sosial,
Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial pada PP No. 52/2019
ini sudah sesuai dengan pengaturan pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas,
dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial (Undang-Undang Kesejahteraan Sosial) serta Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial.
Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap PP No. 52/2019
ini ditemukan permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan perundangundangan dan permasalahan disharmoni pengaturan. Permasalahan efektivitas
pelaksanaan Undang-Undang Disabilitas ini adalah mengenai pembangunan sistem
informasi data nasional penyandang disabilitas yang belum berjalan, sedangkan
permasalahan disharmoni pengaturan adalah disharmoni pengaturan mengenai
integrasi data data nasional penyandang disabilitas dengan data terpadu
penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yang disharmoni dengan
ketentuan mengenai pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana
diatur pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Secara umum PP No. 52/2019 belum perlu
untuk diubah, namun permasalahan yang dibahas perlu menjadi perhatian.
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C.3.5. Peraturan

Pemerintah

Nomor

70

Tahun

2019

tentang

Perencanaan,

Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (PP No. 70/2009) dibentuk untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang
Perencanaan,

Penyelenggaraan,

dan

Evaluasi

terhadap

Penghormatan,

Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, serta partisipasi
Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dalam proses Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas yang diatur pada PP No. 70/2009 ini terdiri dari
Perencanaan jangka panjang, Perencanaan jangka menengah, dan Perencanaan
jangka pendek. Perencanaan jangka panjang disusun dalam RIPD untuk periode 25
(dua puluh lima) tahun, Perencanaan jangka menengah disusun dalam Rencana
Aksi Penyandang Nasional Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah Penyandang
Disabilitas Provinsi untuk setiap periode 5 (lima) tahun, dan perencanaan jangka
pendek disusun dalam program dan kegiatan kementerian/lembaga, serta
perangkat

daerah

provinsi

dan

kabupaten/kota

terkait

Penghormatan,

Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk setiap periode 1
(satu) tahun.
PP No. 70/2009 dimaksudkan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan,
dan mengefektifkan pembangunan nasional dan daerah terkait Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Selanjutnya, dalam
rangka efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas, untuk itu maka Pemerintah wajib merumuskan dalam
rencana induk. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap PP
No. 70/2009 tidak ditemukan permasalahan, sehingga direkomendasikan untuk
tidak diubah.
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C.3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak
Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak
Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PP No. 13/2020) dibentuk untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (8) dan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (4)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan
Pemerintah ini antara lain mengatur penyediaan Akomodasi yang Layak, Unit
Layanan Disabilitas, pemantauan dan evaluasi, sanksi administratif, dan pendanaan.
Layanan pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh
Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan memodifikasi dan menyesuaikan
Penyelenggaraan Pendidikan yang tepat sesuai kebutuhan berdasarkan ragam
Penyandang Disabilitas agar Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Modifikasi dan
penyesuaian yang diperlukan tersebut disediakan oleh Lembaga Penyelenggara
Pendidikan dalam bentuk Akomodasi yang Layak. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memfasilitasi Lembaga Penyelenggara
Pendidikan agar dapat memenuhi Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik
Penyandang Disabilitas. Selain itu dalam mendukung penyediaan Akomodasi yang
Layak tersebut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi
pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa
PP No. 13/2020 ini pada dasarnya telah cukup baik, namun untuk memaksimalkan
implementasinya diperlukan turunan yang lebih praktis dan standar minimum
untuk menjamin mutu pelayanan. Turunan regulasi sebagaimana dimaksud yaitu
petunjuk teknis, SOP, dan alokasi anggaran yang memadai serta tepat prioritas.
Dalam PP No. 13/2020 ini juga terdapat amanat untuk pengaturan mengenai
pedoman penguatan fungsi Unit Layanan Disabilitas, namun hingga saat ini
peraturan tersebut belum dibentuk. Oleh karena itu PP No. 13/2020 belum perlu
dicabut (tetap), namun perlu segera dibentuk peraturan turunan teknis untuk
pelaksanaanya.
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C.3.7. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk
Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak
Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (PP 39/2020) ini dibentuk
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas. PP 39/2020 tersebut mewajibkan setiap
institusi penegak hukum, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan
Republik Indonesia, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi, serta lembaga penegak hukum lain yang
terkait proses peradilan untuk untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi
penyandang disabilitas. Pada PP 39/2020 ini, yang dimaksud dengan akomodasi
yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk
menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan
fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Proses
peradilan yang adil dapat diwujudkan dengan mengadakan aksesibilitas dan
Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.
Proses peradilan dalam hal ini mencakup penyidikan dan penuntutan, serta
persidangan pada Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan
agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, serta persidangan pada
Mahkamah Konstitusi.
Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan
mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana. Pelayanan
merupakan tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan
dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Sedangkan sarana dan prasarana
merupakan bangunan gedung, termasuk yang melekat kepada bangunan gedung
ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur
pelaksanaan proses peradilan. Dalam penyediaan Akomodasi yang Layak, ada hal
yang ditekankan dalam Peraturan Pemerintah ini, yaitu mengenai Penilaian
Personal dan penyediaan Pendamping Disabilitas dan Penerjemah. Penilaian
Personal penting dalam Akomodasi yang Layak dalam proses peradilan karena akan
menentukan hambatan yang dihadapi dan pendekatan seperti apa yang dibutuhkan
oleh Penyandang Disabilitas dalam menjalani proses peradilan. Penilaian Personal
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menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses peradilan yang
melibatkan Penyandang Disabilitas, baik dalam statusnya sebagai pelaku, saksi,
maupun korban. Sama halnya dengan Penilaian Personal, Pendamping Disabilitas
dan Penerjemah juga harus dipastikan ada dalam proses peradilan yang melibatkan
Penyandang Disabilitas.
Guna pelaksanaan PP 39/2020 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
(Dirjen Badilum) Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor
1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi
Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pedoman ini
dimaksudkan sebagai panduan bagi pengadilan tinggi dan pengadilan negeri agar
proses pelayanan terhadap penyandang disabilitas di pengadilan dapat berjalan
lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.
Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Yayasan SAPDA terhadap 28
pengadilan 28 pengadilan yang telah berada di bawah dampingan SAPDA meliputi
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha
Negara, dan Pengadilan Militer, diantaranya diperoleh kesimpulan bahwa:74
1. Hampir seluruh aparatur pengadilan telah mengikuti pelatihan terkait isu
disabilitas, baik yang diselenggarakan oleh Yayasan SAPDA maupun
Mahkamah Agung RI. Namun terdapat juga aparatur pengadilan yang belum
pernah mendapatkannya, yakni berasal dari Pengadilan Negeri Bangil,
Pengadilan Agama Curup dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;
2. Mengacu pada hasil pemantauan, sebanyak 11 pengadilan menyatakan telah
memiliki SOP baik pelayanan penyandang disabilitas, pelayanan perempuan
maupun pelayanan anak. Pengadilan Negeri Palangkaraya merupakan
pengadilan paling lengkap yang memiliki ketiga SOP tersebut;
3. Dari 27 pengadilan, 7 di antaranya belum bekerjasama dengan organisasi
maupun pihak lain berkaitan dengan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
Sementara 20 pengadilan telah memiliki kerjasama dengan organisasi
disabilitas maupun pihak lain seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
organisasi perempuan, layanan Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan
74

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak, Laporan Penelitian Hasil Pemantauan 28 Pengadilan
Dampingan SAPDA, (Jakarta: SAPDA, 2021), Hlm. 83-85.
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Perempuan dan Anak, SLB, layanan pendamping disabilitas, layanan Juru
Bahasa Isyarat, layanan psikiater, layanan psikolog, hingga kepolisian dan
kejaksaan;
4. Mayoritas dari 27 Pengadilan telah menyedia sarana prasarana bagi
penyandang disabilitas demi mendorong peradilan inklusif. Kendati begitu,
beberapa pengadilan memiliki keterbatasan dalam menyediakan sarana
prasarana, seperti Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri
Boyolali dan Pengadilan Agama Curup;
5. Di balik hambatan dan tantangan yang dialami oleh pengadilan, terdapat pula
beberapa pengadilan dengan inovasi pelayanan bagi penyandang disabilitas
yang tidak tercantum dalam peraturan manapun, seperti Pengadilan Agama
Yogyakarta yang memiliki mobil layanan keliling antar jemput sidang bagi
penyandang disabilitas; Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menggunakan
teknologi audio to text dengan memanfaatkan teknologi google speech; dan
Pengadilan Negeri Sampit yang melakukan pembuatan layanan E-Officer
ramah disabilitas.
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dengan adanya pedoman yang jelas, serta
gambaran hasil pemantauan yang dilakukan oleh Yayasan SAPDA terhadap 28
pengadilan 28 pengadilan tersebut maka secara umum pelaksanaan akomodasi
yang layak untuk penyandang disabilitas di lingkungan mahkamah agung dan
pengadilan di bawahnya sesuai dengan PP 39/2020 ini dapat dikatan sudah cukup
efektif. Dengan demikian PP 39/2020 ini belum perlu untuk diubah (tetap).

C.3.8. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap
Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari

Bencana Bagi

Penyandang Disabilitas
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas
Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi
Penyandang Disabilitas (PP No. 42/2020) dibentuk untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 104 ayat (4), Pasal 1O8, dan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ketentuan Pasal 104 ayat (4), Pasal
1O8, dan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Penyandang Disabilitas tersebut
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mengatur mengenai penyediaan permukiman dan pelayanan publik yang mudah
diakses oleh Penyandang Disabilitas, serta penanganan Penyandang Disabilitas
pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi
pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala
aspek penyelenggaraan negara dan Masyarakat, penghormatan, pelindungan, dan
pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan
Akomodasi Yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas
yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain
itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi
Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala
tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.
Pasal 5 huruf a PP No. 42/2020 ini mengatur agar Pemerintah Pusat
menyusun pedoman dan standar teknis Permukiman yang mudah diakses
Penyandang Disabilitas. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, pedoman
dan standar teknis Permukiman yang mudah diakses Penyandang Disabilitas
tersebut belum diterbitkan atau paling tidak belum dipublikasikan secara baik
sehingga mudah diakses oleh masyarakat, khususnya sektor swasta yang bergerak
di bidang penyediaan pemukiman. Dengan demikian Dengan demikian PP
39/2020 ini belum perlu untuk diubah (tetap), namun pelaksanaan amanat untuk
membentuk pedoman dan standar teknis Permukiman yang mudah diakses
Penyandang Disabilitas perlu segera dibentuk.

C.3.9. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas
Bidang Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan
Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (PP No. 60/2020) ini dibentuk untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan Pemerintah ini antara lain mengatur
sumber daya ULD Ketenagakerjaan, tugas ULD Ketenagakerjaan, pemantauan
dan evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, serta pendanaan. Sebagai
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bagian dari pelaksanaan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan
pekerjaan, maka Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses
rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja,
dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang
Disabilitas. Dalam mendukung Pemenuhan untuk mendapatkan pekerjaan
tersebut pemerintah daerah wajib memiliki unit layanan disabilitas pada dinas
yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan

daerah

di

bidang

ketenagakerjaan.
Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan PP No. 60/2020
ditemukan permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan perundangundangan, yakni mengenai pengaturan unit layanan disabilitas di bidang
ketenagakerjaan dan pendidikan. Pelaksanaan pembentukan unit layanan
disabilitas tersebut memang diatur masing-masing dalam Peraturan Pemerintah,
namun

dalam

pelaksanaannya

perlu

dilakukan

keterpaduan

sehingga

penyandang disabilitas dapat memperoleh layanan yang terpadu demi
memudahkan penyandang disabilitas. Berdasarkan hal tersebut PP No. 60/2020
ini belum perlu diubah (tetap) namun dalam pelaksanaanya perlu dilakukan
strategi keterpaduan layanan di daerah.

C.3.10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan
Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental
Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental
(Permensos No. 12/2018) ini dibentuk untuk mencegah dan menangani
pemasungan bagi penyandang disabilitas mental serta mendukung gerakan stop
pemasungan bagi penyandang disabilitas. Pemasungan banyak terjadi
disebabkan perilaku gaduh gelisah pada Penyandang Disabilitas Mental,
sehingga pemasungan seringkali ditujukan untuk alasan perlindungan bagi
keluarga dan masyarakat juga bagi penyandang disabilitas mental itu sendiri.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa alasan utama tindakan pemasungan
pada lebih dari 90% (sembilan puluh persen) kasus yaitu adanya perilaku
kekerasan atau kondisi gaduh gelisah yang mengakibatkan keluarga dan
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masyarakat terancam, dan sebaliknya penyandang disabilitas mental juga
terancam menjadi korban kekerasan dari lingkungan
Pemasungan merupakan salah satu bentuk praktik perlakuan salah pada
penyandang disabilitas mental karena seharusnya penyandang disabilitas mental
yang mengalami kondisi gaduh gelisah atau tidak tenang memperoleh
penanganan kesehatan, sehingga dapat lebih tenang dan tidak membahayakan.
Tindakan pemasungan dapat dicegah karena sebagian besar gangguan jiwa yang
dialami mudah untuk dikenali dan dapat dikurangi risikonya dengan tata laksana
yang baik dan tepat (adekuat). Pemasungan merupakan pelanggaran terhadap
hak asasi manusia. Dengan adanya Gerakan Stop Pemasungan diharapkan dapat
menurunkan angka pemasungan terhadap penyandang disabilitas mental. Untuk
itu perlu adanya Peraturan Menteri yang menjadi acuan bagi para pihak terkait
untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan pemasungan.
Undang-Undang Penyandang Disabilitas sangat menjunjung nilai Hak Asasi
Manusia, Konsep pemasungan sangat kontradiktif bertentangan dengan konsep
Hak Asasi Manusia meskipun hal tersebut dilakukan karena adanya potensi
berbahaya yang muncul akibat perilaku korban pemasungan. Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial telah mengatur mengenai fasilitas dan upaya proses rehabilitasi,
khususnya terhadap penyandang disabilitas mental yang yang mengalami
kondisi gaduh gelisah atau tidak tenang yang dianggap membahayakan. Oleh
karena itu perlu intervensi pemangku kepentingan untuk melakukan proses
pendataan. Selain itu perlu penggalakan sosialisasi terhadap masyarakat untuk
menyadarkan masyarakat agar tidak melakukan pemasungan. Dengan demikian
Permensos No. 12/2018 ini belum perlu untuk diubah (tetap), namun dalam
pelaksanaannya perlu dilakukan penggalakan sosialisas dan pendataan yang
akurat.

C.3.11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kartu Penyandang
Disabilitas
Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kartu
Penyandang

Disabilitas

(Permensos

No.

2/2021)

ini

dibentuk

untuk
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menggantikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang
Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas karena sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan hukum bagi masyarakat dan para penyandang disabilitas. Tujuannya
adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi para penyandang disabilitas. Kartu
Penyandang Disabilitas merupakan kartu identitas bagi penyandang disabilitas
yang terdata dalam data nasional penyandang disabilitas untuk memperoleh
akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan
hak penyandang disabilitas. Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas tersebut
bertujuan untuk memberikan identitas bagi Penyandang Disabilitas yang telah
masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas untuk memperoleh akses
layanan termasuk konsesi dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan
pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
Berdasarkan

analisis

dan

evaluasi

yang

dilakukan

ditemukan

permasalahan efektivitas pelaksanaan dan disharmoni pengaturan dalam
Permensos No. 2/2021 ini. Penerima Kartu Penyandang Disabilitas merupakan
Penyandang Disabilitas yang telah terdata dalam data nasional Penyandang
Disabilitas. Namun yang menjadi persoalan adalah ketidakjelasan pembangunan
sistem informasi data nasional Penyandang Disabilitas, karena saat ini
Kementerian Sosial membangun data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Oleh
karena itu perlu dilakukan pembangunan sistem informasi data nasional
penyandang disabilitas sesuai dengan amanat Undang-Undang Penyandang
Disabilitas dan peraturan pelaksananya, dengan tetap mempertimbangkan
integrasi dan keterkaitan data tersebut dengan DTKS. Selain itu perlu dilakukan
sinkronisasi antara Permensos No. 2/2021 ini dengan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu, khususnya mengenai
pendataan terhadap disabilitas. Permensos No. 2/2021 ini belum perlu untuk
diubah, namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan mengenai persoalan
keakuratan dan nomenklatur pendataan untuk menghindari ketidakjelasan.
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C.4. Peraturan Perundang-undangan Kesejahteraan Lanjut Usia
C.4.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal
27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan konsiderans
dikatakan bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi lanjut usia saat
itu masih terbatas pada upaya pemberian sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang
Jompo yang pada saat Undang-Undang ini berlaku,sehingga sudah tidak
memadai dengan kondisi perkembangan zaman.
Ketentuan mengenai kesejahteraan lanjut usia dilatarbelakangi adanya
bonus demografi kedua atau bonus lanjut usia pada suatu waktu tertentu. Bonus
demografi kedua mempunyai dua sisi yakni berdampak positif dan negatif. Di
satu sisi, lansia yang sehat dan mandiri akan mampu mengaktualisasikan dirinya
bagi lingkungan sekitar. Dengan pengalamannya, lansia akan menjadi aset untuk
terciptanya lingkungan yang berkualitas. Namun di sisi lain, peningkatan jumlah
lansia turut berbanding lurus dengan tuntutan ekonomi dan sosial, terlebih jika
lansia tersebut tidak mampu aktif dalam kegiatan ekonomi maupun sosial.
Indonesia akan menjadi salah satu negara yang menua secara demografis.
Data Badan Pusat Statistik (2019) menunjukkan bahwa persentase orang berusia
di atas 65 tahun akan meningkat sebesar 25 persen di tahun 2050, dari 25 juta
orang di tahun 2019 akan meningkat menjadi 80 juta orang di tahun 2050.
Dependensi ratio Kelompok lansia rentan menjadi dependent group bagi
generasi muda yang tinggal bersama mereka. Saat ini terdapat 40 persen lansia
tinggal dalam tiga generasi. Kondisi ini mengakibatkan penduduk usia produktif
akan sulit memberikan investasi yang maksimal bagi generasi di bawahnya dan
bagi dirinya sendiri, untuk masa tuanya. Penduduk usia produktif tersebut masih
harus membagi investasi mereka untuk menanggung kebutuhan generasi di
atasnya. Sekitar 80 persen penduduk usia 65 tahun ke atas tinggal di rumah
tangga dengan konsumsi per kapita di bawah Rp 50.000 per hari dan tidak
memiliki jaminan pendapatan (BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Welfare
Statistic 2018, 2018). TNP2K menyatakan 80 persen Lansia hidup dalam
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kemiskinan dan relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. 75 Selain
itu, kelompok lansia belum seluruhnya terlindungi jaminan sosial kesehatan dan
jaminan ketenagakerjaan. Baru sekitar tiga dari lima Lansia telah memiliki
jaminan kesehatan dan hanya 12 persen yang memiliki jaminan sosial
ketenagakerjaan (jaminan pensiun) (BPS, Satistik Penduduk Lanjut Usia 2019,
2019).
Bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk lansia di
Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 perlu segera
diperbaiki. Hal ini dikarenakan Undang-Undang yang berlaku saat ini muatannya
sudah tidak memadai dan tidak relevan dengan kondisi, baik di masa sekarang
maupun di masa yang akan datang, karena belum disesuaikan. Usulan revisi atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 diajukan oleh pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat. Kedua usulan yang diajukan pada dasarnya mengusung poin
perubahan yang menitikberatkan pada substansi agar layanan terhadap lansia di
masa mendatang semakin baik. Dalam perkembangan terbaru DPR telah
menyusun RUU yang baru tentang Kesejahteraan Lanjut Usia untuk
menggantikan/mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, namun
Rancangan Undang-Undang tersebut belum masuk dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) di Tahun 2022 ini.
Mengenai koordinasi kebijakan terkait kesejahteraan lanjut usia antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan Pasal 7 UU
Kesejahteraan Lanjut Usia, Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing
dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya
peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Pasal 8 UU Kesejahteraan Lanjut
Usia menyatakan bahwa Pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggung
jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
Kedua pasal tersebut sama-sama menyebutkan tugas dan tanggung jawab
Pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia, untuk itu
diperlukan koordinasi yang baik antara para pemangku kebijakan. Hingga saat ini
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Kidd, S., Gelders, B., Rahayu, S. K., Larasati, D., Huda, K., & Siyarangmual, A. M.,Perlindungan Sosial bagi
Penduduk Lanjut Usia di Indonesia. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulanagan Kemiskinan (TNP2K),
2018.
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koordinasi tersebut belum terkoordinir secara baik, khususnya yang terkait
dengan pelaksanaan program. 76 Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah belum optimal dalam membangun program yang
terintegrasi serta tidak optimalnya fungsi Komisi Nasional Lansia dan Komisi
Daerah Lansia.
Ketentuan Umum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia yang sudah tidak relevan dengan perkembangan
regulasi saat ini. Beberapa batasan definisi pada ketentuan umum sudah tidak
relevan dengan aturan baru lainnya, seperti batasan definisi Kesejahteraan dan
Perlindungan Sosial yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Mengenai keterjangkauan program kesejahteraan bagi lanjut usia.
Pelaksanaan program kesejahteraan bagi lanjut usia masih dilakukan secara
parsial atau belum merata. Program yang dimaksud antara lain yaitu jaminan
kesehatan dan program pelayanan dan pemberdayaan lansia. 77
Terkait dengan Analisa dan evaluasi UU Nomor 13 Tahun 1998 terdapat
beberapa substansi dalam UU tersebut yang perlu mendapat perhatian yaitu
dari dimensi kejelasan rumusan, yaitu terdapat ketidakjelasan rumusan antara
UU Kesejahteraan Lanjut Usia dengan UU Kesejahteraan Sosial, dimana dalam,
Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Kesejahteraan Sosial menggunakan frasa “Lanjut Usia
Terlantar”. Sedangkan dalam UU Kesejahteraan Lanjut Usia dalam Pasal 1 angka
4 menggunakan frasa “Lanjut Usia Tidak Potensial”.
Selain itu, dalam pasal 9 ayat (1) huruf a menggunakan frasa jaminan
sosial untuk menjamin salah satunya adalah “lanjut usia terlantar”, sedangkan
dalam Pasal 12 huruf e disebutkan bahwa Upaya peningkatan kesejahteraan
sosial bagi “lanjut usia tidak potensial” meliputi; e. perlindungan sosial. Jadi
terdapat perbedaan di antara di UU Kesejahteraan Lanjut Usia, bahwa bagi
lansia tidak potensial masuk kategori perlindungan sosial, sedangkan dalam UU
Kesejahteraan Sosial bagi lansia terlantar masuk kategori jaminan sosial. Dari
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hasil analisis dan evaluasi terhadap UU ini, maka rekomendasi terhadap UU ini
adalah perlu diubah.

C.4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Pelaksanaan Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Lanjut Usia
Dalam pelaksanaan upaya pelaksanaan peningkatan kesejahteraan usia
terdapat beberapa kendala antara lain:
1.

Keterbatasan informasi mengenai program bagi lansia

2.

Tidak adanya mekanisme untuk permohonan menjadi penerima
manfaat program

3.

Belum adanya sistem layanan informasi mengenai lansia

4.

Kurangnya sosialisasi.

Berdasarkan hal tersebut direkomendasi peraturan ini untuk diubah
dengan memberikan penegasan pengaturan tentang sistem layanan informasi
mengenai lansia dan agar sistem layanan tersebut mudah diakses oleh lanjut
usia.

C.4.3. Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

79

Tahun

2014

Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri Di Rumah Sakit
Kenaikan jumlah lanjut usia tidak sejalan dengan jumlah pelayanan
geriatri yang tersedia di rumah sakit. Berdasarkan data dari Direktorat Bina
Upaya Kesehatan Dasar pada tahun 2015 78, hanya terdapat 824 unit atau 10%
dari jumlah keseluruhan puskesmas yang menerapkan pelayanan kesehatan
lansia di Indonesia. Sementara itu, dari 34 provinsi baru ada 10 rumah sakit di 8
provinsi yang menjadi rujukan untuk Klinik Geriatri Terpadu. Data selanjutnya
menyatakan terhitung sejak 1 Januari 2018 saat Standar Nasional Akreditasi
Rumah Sakit (SNARS) menetapkan pelayanan geriatri sebagai salah satu kriteria
akreditasi, baru sekitar 200 rumah sakit yang mengikuti pelatihan dasar
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maupun pelatihan tingkat lanjut pendirian pelayanan geriatri. 79 Padahal
idealnya, seluruh rumah sakit memiliki pelayanan geriatri. Pada tahun 2019,
tercatat sekitar 62 dokter spesialis geriatri yang tersebar di beberapa pulau
besar Indonesia, seperti Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. 80
Jumlah tersebut dianggap belum memadai kebutuhan pelayanan geriatri untuk
melayani seluruh masyarakat lanjut usia di Indonesia.
Dari hasil analisis maka direkomendasi peraturan ini tetap tetapi perlu
peningkatan dan dorongan agar dapat membentuk sistem pelayanan geriatri
yang lebih baik dan kemudahan kepada lansia untuk mengakses pelayanan
tersebut.

C.4.4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 67 tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan
Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat
Dari hasil analisis dan evaluasi terdapat beberapa potensi dari dimensi
efektifitas yaitu diantaranya:
1. Kurangnya tenaga kesehatan yang mempunyai kapasitas pelayanan
kesehatan bagi lanjut usia
2. Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat yang memiliki pelayanan
kesehatan lanjut usia masih terbatas dan belum mencukupi apabila
dibandingkan dengan jumlah lanjut usia yang ada
3. Sarana

dan

prasarana

yang

belum

mendukung

untuk

penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjut usia.

Dengan demikian permensos ini perlu diubah dengan memberikan
tuntutan kepada stakeholder terkait untuk meningkatkan kuantitas kualitas
SDM dan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan.
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C.4.5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
Peraturan ini mengatur tentang standar nasional rehabilitasi sosial
lanjut usia dimana dalam dasar permensos ini rehabilitasi sosial lanjut usia
dilaksanakan mengingat semakin meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah
lanjut usia dengan kompleksitas permasalahannya. Oleh karena itu perlu ada
standar lambaga dan rehabilitasi sosial lanjut usia.
Permensos No. 5 Tahun 2018 ini mengatur antara lain tentang sasaran,
prinsip-prinsip, tujuan standar nasional lanjut usia. Sasaran Rehsos Lanjut Usia
baik di keluarga, masyarakat atau panti sosial terdiri dari 4 kategori yaitu:
lansia terlantar, keluarga lansia miskin, lansia yang mengalami gangguan fungsi
sosial, dan lansia yang mengalami gangguan fisik.
Secara umum pengaturan ini sudah sudah mengakomodir kebutuhan
pengaturan standar rehabilitasi sosial lanjut usia, dan dari hasil analisis
peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan maka direkomendasikan
Permensos No.5 Tahun 2018 tetap dapat dipertahankan.
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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pada umumnya terdapat kesamaan politik Hukum pengaturan perlindungan dan
jaminan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia. Persamaan politik hukum di antara keempat undangundang tersebut adalah semuanya bersumber pada amanat pembukaan UndangUndang Dasar 1945 yakni ditujukan untuk melindungi seluruh tumpah darah
Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
Meski demikian, penelaahan lebih jauh terdapat perbedaan politik hukum yang
dapat dilihat pada bagaimana keempat undang-undang membangun kerangka
konsep perlindungan dan jaminan sosialnya sesuai dengan penerima yang
menjadi target undang-undang tersebut. Undang-Undang Kesejahteraan Sosial
merupakan Undang-Undang dengan cakupan pengaturan yang paling luas dan
mengatur perlindungan perlindungan dan jaminan sosial secara tersendiri
terhadap target penerima yang sangat luas. Sementara itu Undang-Undang
Perlindungan Fakir Miskin berfokus pada Fakir Miskin sebagai penerima dan
mengembangkan berbagai bentuk perlindungan dan jaminan sosial tersendiri
yang berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Kesejahteraan
Sosial.
Undang-Undang Disabilitas menunjukkan kemiripan politik hukum dengan
Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dan dengan demikian menunjukkan
adanya tendensi menjadikan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial sebagai
rujukan karena merupakan peraturan yang mengatur isu ini secara umum (lex
generali). Undang-Undang Lanjut Usia mengatur perlindungan sosial dan jaminan
sosial khusus bagi lanjut usia juga mengatur secara berbeda dari Undang-Undang
Kesejahteraan Sosial - namun hal ini dapat dipahami karena UU ini lahir lebih
dulu dibandingkan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial.
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Dengan demikian, meski keempat undang-undang ini dijiwai semangat yang
sama dalam hal perlindungan dan jaminan sosial, arah pelaksanaan yang
dibangun memiliki variasi yang cukup berbeda satu dengan yang lainnya. Ini
menunjukkan belum adanya satu politik hukum yang sama di antara keempat
undang-undang tersebut mengenai perlindungan dan jaminan sosial.
2. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat
permasalahan pengaturan dan implementasi terhadap beberapa isu krusial yaitu,
Potensi Disharmoni pengaturan perlindungan dan jaminan sosial;

Potensi

Disharmoni pengaturan penanganan fakir miskin; Permasalahan efektivitas
pemberian dan penyaluran bantuan sosial; Permasalahan efektivitas pengelolaan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); Operasionalisasi ketentuan Konsesi
dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas; Disharmoni pengaturan bantuan hukum
dalam rangka perlindungan sosial; Permasalahan Eksistensi Komisi Daerah Lansia;
Permasalahan ketepatan pemberian hak untuk meningkatkan kesejahteraan
sosial bagi lansia potensial dan tidak potensial.
3. Hasil analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai
perlindungan dan jaminan sosial secara umum berdasarkan kelompok peraturan
perundang-undangan yang dianalisis dan dievaluasi adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan
peraturan pelaksananya.
Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan terdapat persoalan potensi
disharmoni Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang lain
yang mengatur objek yang serupa seperti Undang-Undang Penanganan Fakir
Miskin, Undang-Undang Disabilitas, dan Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut
Usia. Sebagai Undang-Undang dengan cakupan materi yang paling luas,
potensi disharmoni ditemukan pada definisi dan bentuk-bentuk perlindungan
dan jaminan sosial, pengaturan mengenai penerima perlindungan dan jaminan
sosial seperti “lanjut usia terlantar”, “anak yatim piatu terlantar” –yang diatur
secara berbeda dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Potensi
disharmoni terbesar nampak terjadi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang secara bersamaan juga mengatur
berbagai bentuk perlindungan dan jaminan sosial bagi Fakir Miskin namun
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dalam bentuk yang berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang
Kesejahteraan Sosial. Selain itu juga dijumpai berbagai persoalan efektivitas
pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik pada tataran UndangUndang maupun peraturan pelaksananya.
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
dan peraturan pelaksananya.
Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan terdapat temuan pada dimensi
potensi disharmoni pengaturan dan dimensi efektivitas. Potensi disharmoni
terbesar terjadi di antara Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin dengan
Undang-Undang

Kesejahteraan

Sosial

yang

sama-sama

mengatur

perlindungan dan jaminan sosial untuk fakir miskin namun dalam bentuk yang
berbeda-beda. Tidak terdapat kejelasan bagaimana kedua undang-undang ini
saling mengisi dalam pelaksanaannya di mana masing-masing undang-undang
menghasilkan peraturan turunan sendiri-sendiri dengan menggunakan
terminologi

yang

berbeda

yakni

“penanggulangan

kemiskinan”

dan

“penanganan fakir miskin”.
Pada dimensi efektivitas, persoalan terbesar muncul pada berbagai
peraturan turunan yang mengatur mengenai berbagai macam bentuk bantuan
sosial yang ditujukan kepada fakir miskin. Efektivitas pemberian bantuan sosial
masih terus menjadi isu krusial dengan mengingat beberapa persoalan seperti
kemutakhiran data dan banyaknya jenis program bantuan sosial.
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan
peraturan pelaksananya.
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap UndangUndang Penyandang Disabilitas dan peraturan pelaksananya diperoleh
kesimpulan bahwa terdapat permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan,

permasalahan

disharmoni

pengaturan,

dan

permasalahan kejelasan rumusan. Secara umum materi pengaturan pada
Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan peraturan pelaksananya ini sudah
cukup baik. Selain itu pengaturan mengenai perlindungan dan jaminan sosial
yang ada pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan peraturan
pelaksananya ini juga sejalan dengan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial
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dan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Namun yang perlu
menjadi perhatian adalah efektivitas pelaksanaan yang masih perlu
ditingkatkan,

diantaranya

adalah

mengenai

pengelolaan

pendataan,

pelaksanaan pemberian konsesi dan insentif, serta mengenai peningkatan
penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
dan peraturan pelaksananya.
Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan terdapat temuan pada dimensi
disharmoni pengaturan, dimensi kejelasan rumusan, dan dimensi efektivitas
dalam beberapa pasal dan peraturan. Terdapat beberapa rumusan yang perlu
diperjelas kembali, diberi batasan yang dimaksud yang kemudian berdampak
pada efektivitas pelaksanaan. Selain itu, memang secara keseluruhan UndangUndang Kesejahteraan Sosial perlu dilakukan perubahan dikarenakan perlu
ada penyesuaian dengan peraturan lain diantaranya Undang-Undang
Kesejahteraan Sosial. Posisi kejelasan eksistensi keberadaan Komisi Lanjut Usia
di daerah yang sebelumnya berada di bawah Komisi Lanjut Usia Pusat juga
menjadi isu penting yang harus segera ditindaklanjuti mengingat Komisi Lanjut
Usia Pusat telah dihapuskan dialihkan ke Kementerian Sosial.
B. Rekomendasi
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, Pokja memandang
perlu untuk melakukan rekonstruksi pengaturan perlindungan dan jaminan sosial ke
depan. Perlu dibangun suatu konsep perlindungan sosial dan jaminan sosial yang ajeg
dan harmonis dalam seluruh regulasi terkait. Hal ini dapat dilakukan melalui simplifikasi
pengaturan dengan harapan dapat mengurangi potensi disharmoni, misalnya dengan
menyatukan pengaturan yang sebelumnya tersebar dalam beberapa Undang-Undang ke
dalam satu Undang-Undang Payung (umbrella act) mengenai Kesejahteraan Sosial yang
kemudian dibuat pengaturan khusus/pengaturan lebih lanjut untuk subjek-subjek
penerima perjamsos yang khusus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kelompok
subjek penerima tersebut dengan menginduk pada konsep yang dibangun oleh undangundang payung.
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Rekomendasi terhadap masing-masing peraturan perundang-undangan yang
dianalisis dan dievaluasi adalah sebagai berikut:
Kelompok PUU Kesejahteraan Sosial
1. Undang-Undang

Nomor

11

Tahun

2009

Tentang

Kesejahteraan

Sosial

direkomendasikan untuk diubah karena terdapat materi-materi yang berpotensi
tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti UndangUndang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Cakupan pengaturan juga perlu
disesuaikan dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan
perkembangan masyarakat terkini.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial direkomendasikan untuk diubah sesuai dengan rekomendasi
perubahan pada Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dan untuk meningkatkan
efektivitas pelaksanaan.
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga
Kesejahteraan Sosial secara keseluruhan direkomendasikan tetap walaupun
terdapat pasal yang perlu penjelasan rumusan;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan
Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama
Program Keluarga Harapan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25
Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik
Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan
secara keseluruhan direkomendasikan tetap.
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber
Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya
Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial direkomendasikan untuk tidak diubah
(tetap) namun perlu terus dilakukan penyempurnaan pada tataran implementasi
agar dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.
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6. Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2017 Jo. Peraturan Menteri Sosial No. 6
Tahun 2021 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana
Prasarana Lingkungan direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap) namun untuk
penyempurnaan perlu diperbaiki persoalan benturan kewenangan dengan Menteri
yang menyelenggarakan urusan perumahan untuk meningkatkan efektivitas
pelaksanaan peraturan.
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap) namun perlu pembenahan pada
tataran implementasi khususnya pada akurasi data untuk meningkatkan efektivitas
pelaksanaan peraturan.
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat
direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap).
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap) dan diperkuat
pada tataran implementasi sehingga dapat menghasilkan sumber data yang akurat
bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Jo. Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 228/Pmk.05/2016 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada
Kementerian/Lembaga direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap).

Kelompok PUU Penanganan Fakir Miskin
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
direkomendasikan diubah dikarenakan terdapat beberapa masalah yaitu dari sisi
beberapa pengaturan yang terdapat disharmoi dan kurangnya kejelasan rumusan.
Perubahan ini dapat berupa rekonstruksi kembali yang perlu diwujudkan guna
mendukung upaya pemerintah dalam penanganan fakir miskin lebih tepat sasaran
dan terlaksana lebih akurat dengan mekanisme yang tepat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya
Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah direkomendasikan untuk
diubah yakni dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi substansi atau materi
muatannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan upaya
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penanggulangan kemiskinan. Hal ini untuk memperjelas arah dan politik hukum
penanganan fakir miskin dan kemiskinan di Indonesia.
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap) namun perlu dilakukan
harmonisasi dan sinkronisasi substansi materi muatannya dengan peraturan
perundang-undangan lain yang terkait dengan upaya penanganan fakir miskin.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan
Penggunaan

Sumbangan

Masyarakat

bagi

Penanganan

Fakir

Miskin

direkomendasikan untuk diubah dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi
dengan pengaturan lain yang berkaitan dengan pengumpulan sumbangan
masyarakat, termasuk juga harmonisasi dengan UU Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengumpulan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin
direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap).
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap) namun perlu dilakukan upaya
sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi yang mengatur mengenai penanganan fakir miskin
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di
Daerah Kabupaten/Kota direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap.
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial
Secara Non-Tunai direkomendasikan untuk diubah terutama dalam rangka
penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi informasi.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu direkomendasikan
untuk tidak diubah (tetap) namun perlu diperbaiki implementasinya agar dapat
semakin efektif.
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan
Pangan Non Tunai direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap).
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11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha
Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir
Miskin direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap) namun perlu diperbaiki
beberapa hal pada tataran implementasi seperti: lemahnya pengawasan oleh
lembaga terkait yang berwenang, masih belum optimalnya dukungan sarana
prasarana dan SDM pelaksana, serta kendala wilayah dan geografis untuk
meningkatkan efektivitas pelaksanaan.

Kelompok PUU Penyandang Disabilitas
1. Undang-Undang

Nomor

8

Tahun

2016

tentang

Penyandang

Disabilitas

direkomendasikan untuk tidak diubah atau tetap. Namun direkomendasikan
perbaikan terhadap beberapa hal seperti perlunya dilakukan pembangunan sistem
informasi data nasional penyandang disabilitas yang informatif dan akurat, perlunya
mendorong pembentukan Peraturan Daerah mengenai Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan karakteristik
daerah dan kebutuhan teknis dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang
disabilitas di daerah tersebut, perlunya mempercepat pembentukan Peraturan
Pemerintah yang mengatur mengenai Konsesi dan Insentif., perlunya memperjelas
pengaturan mengenai penentuan status anak disabilitas mental, serta perlunya
peningkatan penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The
Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang
Disabilitas) direkomendasikan untuk tidak diubah atau tetap;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap
Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf
Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya direkomendasikan untuk tidak diubah atau
tetap.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas direkomendasikan untuk tidak
diubah atau tetap, namun perlu dilakukan pembangunan sistem informasi data
nasional

penyandang

disabilitas

sesuai

dengan

amanat

Undang-Undang
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Penyandang

Disabilitas

dan

peraturan

pelaksananya

dengan

tetap

mempertimbangkan integrasi dan keterkaitan data tersebut dengan DTKS;
5. Peraturan

Pemerintah

Nomor

70

Tahun

2019

tentang

Perencanaan,

Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas direkomendasikan untuk tidak diubah atau
tetap;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk
Peserta Didik Penyandang Disabilitas direkomendasikan untuk tidak diubah atau
tetap, namun untuk memaksimalkan implementasinya perlu dibentuk peraturan
teknis turunan yang lebih praktis peraturan mengenai standar minimum untuk
menjamin mutu pelayanan, serta pembentukan peraturan turunan mengenai
pedoman penguatan fungsi Unit Layanan Disabilitas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk
Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan direkomendasikan untuk tidak
diubah atau tetap;
8. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap
Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang
Disabilitas direkomendasikan untuk tidak diubah atau tetap, namun pelaksanaan
amanat untuk membentuk pedoman dan standar teknis Permukiman yang mudah
diakses Penyandang Disabilitas perlu segera dibentuk;
9. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang
Ketenagakerjaan direkomendasikan untuk tidak diubah atau tetap, namun dalam
pelaksanaanya

perlu

dilakukan

strategi

keterpaduan

layanan

di

bidang

ketenagakerjaan dan pendidikan di daerah;
10. Peraturan Menteri Sosial No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan
Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental direkomendasikan
untuk tidak diubah atau tetap, namun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan
penggalakan sosialisasi dan pendataan yang akurat.
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kartu Penyandang
Disabilitas direkomendasikan untuk tidak diubah atau tetap, namun dalam
pelaksanaannya perlu melakukan efektivitas mengenai persoalan keakuratan dan
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nomenklatur pendataan untuk menghindari ketidakjelasan, dengan tetap
mempertimbangkan integrasi dan keterkaitan data tersebut dengan DTKS.

Kelompok PUU Kesejahteraan Lanjut Usia
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
direkomendasikan untuk diubah dikarenakan terdapat beberapa pengaturan yang
sudah tidak efektif lagi ataupun tidak tepat pemberiannya antara lain mengenai
kejelasan rumusan dimana beberapa defisini di ketentuan umum perlu disesuaikan,
kurang tepatnya pemberian hak dan kewajiban antara lanjut usia potensial dan
lanjut usia tidak potensial sesuai kebutuhannya, kejelasan rumusan dan potensi
disharmoni dimana dalam UU kesejahteran sosial menggunakan frase lanjut usia
tidak potensial, sedangkan dalam UU Kesejahteraan sosial menggunakan frase
lanjut usia terlantar.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Pelaksanaan Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Lanjut Usia direkomendasikan untuk diubah karena mengalami
kendala dalam penerapan antara lain: keterbatasan informasi mengenai program
bagi lansia, tidak adanya mekanisme untuk permohonan menjadi penerima manfaat
program, belum adanya sistem layanan informasi mengenai lansia, dan kurangnya
sosialisasi.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Geriatri Di Rumah Sakit direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap).
Tetapi diperlukan perbaikan pada tahap implementasi yakni perlu peningkatan
jumlah pelayanan Geriatri di Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 67 tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan
Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat perlu diubah dengan memberikan
tuntutan kepada stakeholder terkait untuk meningkatkan kuantitas kualitas SDM
dan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan.
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia direkomendasikan tetap.
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Rekomendasi Kebijakan
1. Perlu pembangunan sistem informasi data nasional penyandang disabilitas yang
terintegrasi dan akurat. Sistem informasi data ini nantinya menjadi satu data
yang digunakan oleh seluruh pelaksana program kesejahteraan sosial.
2. Perlu rekonstruksi bersama mengenai perlindungan dan jaminan sosial pada UU
Kesejahteraan Sosial, UU Penanganan Fakir Miskin, dan peraturan perundangundangan terkait agar dapat dibentuk sistem perlindungan dan jaminan sosial
yang kuat, tidak terpisah-pisah, dan tidak tumpang tindih baik dari segi
peraturannya maupun dari segi program yang dijalankan. Hal ini dapat
memberikan hasil/sasaran yang lebih tepat lagi dan mempermudah instansi
terkait dalam melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial sesuai
kewenangan masing-masing.
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A. Peraturan Perundang-undangan Kesejahteraan Sosial
A.1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
NO
1.

2.

PENGATURAN
Pasal 1 ayat 10
Pemberdayaan
Sosial
adalah semua upaya yang
diarahkan
untuk
menjadikan warga negara
yang mengalami masalah
sosial mempunyai daya,
sehingga
mampu
memenuhi
kebutuhan
dasarnya.

Pasal 5 ayat (2)
Penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
diprioritaskan kepada
mereka yang memiliki
kehidupan yang tidak
layak secara kemanusiaan
dan memiliki kriteria
masalah sosial: a.
kemiskinan; b.
ketelantaran; c.
kecacatan; d.
keterpencilan; e. ketunaan
sosial dan penyimpangan
perilaku; f. korban

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
Disharmoni
Definisi atau
Adanya
Dalam Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja
pengaturan
konsep
perbedaan
Sosial menyatakan “Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang
definisi atau
diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan
konsep di
masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya
antara dua
sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya” sehingga
peraturan
berpotensi disharmoni pengaturan karena adanya perbedaan
perundangdefinisi mengenai pemberdayaan social.
undangan
terhadap
obyek yang
sama
Efektivitas
pelaksanaan
peraturan
Perundangundangan

Relevansi
dengan
situasi saat
ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih
relevan
untuk
diberlakukan
secara
efisien

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKMS) yang sering
mengalami diskriminasi, ketersisihan dan keterlantaran. Kondisi
tersebut mendorong mereka menjadi individu yang kurang
berdaya dalam menjalani aktivitas kehidupan sosial sehingga
mengalami kesulitan dalam memperjuangkan keberfungsian
sosial yang mendorong lahirnya UU penyandang disabilitas,
sehingga analis berpendapat perlu dimasukkan dalam salah satu
kriteria masalah sosial.
UU Kesejahteraan Sosial masih menggunakan terminologi “orang
cacat”, sedangkan pengaturan mengenai orang cacat sudah
menggnati terminologi menjadi penyandang disabilitas. Jika kita
bandingkan pengaturan antara orang cacat dan penyandang
disabilitas.
Dalam pasal ini juga muncul potensi kejelasan rumusan pada
kalimat “diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan

REKOMENDASI
Perlu dilakukan
simkronisasi terhadap
peraturan-peratuan
yang mengatur
konsep yang berbeda.
Sehingga terdapat
satu konsep yang
baku terhadap suatu
batasan definisi.

Ubah.
Perlu
menambahkan
penyandang
disabilitas dan
perumusan
kembali pasal
menjadi:
“Penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) diprioritaskan
kepada mereka yang
memiliki kehidupan
yang tidak layak
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NO

PENGATURAN
bencana; dan/atau g.
korban tindak kekerasan,
eksploitasi dan
diskriminasi

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria
masalah sosial: a. Kemiskinan, dsb.”
Dari pengaturan tersebut terdapat ketidak jelasan karena
kecacatan, korban bencana, korban tindakan kekekerasan,
eksploitasi dan diskriminasi bukan merupakan masalah sosial,
tetapi orang yang berpotensi memiliki masalah sosial.
Berdasarkan hal tersebut maka perlu juga dilakukan perumusan
kembali klausul pasal ini.

REKOMENDASI
secara kemanusiaan
dan memiliki kriteria
masalah sosial, yaitu:
a. fakir miskin
b. orang terlantar;
c. penyandang
disabilitas;
d. orang terpencil;
e. orang yang
mengalami ketunaan
sosial dan
penyimpangan
perilaku; f. korban
bencana; dan/atau
g. korban tindak
kekerasan, eksploitasi
dan diskriminasi
atau jika yang
dimaksud disebutkan
adalah masalah
sosialnya maka:
a. kemiskinan
b. keterlantaran
c. keterpencilan
d. ketunasosialan dan
penyimpangan
perilaku
e. kebencanaan
f. tindakan kekerasan,
eksploitasi dan
diskriminasi
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NO

3.

PENGATURAN

Pasal 6
Penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
meliputi: a. rehabilitasi
sosial; b. jaminan sosial; c.
pemberdayaan sosial; dan
d. perlindungan sosial

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS

Disharmoni
Pengaturan

Disharmoni
Pengaturan

Kewenangan

Perlindungan

Adanya
pengaturan
mengenai hal
yang
sama
pada 2 (dua)
atau
lebih
peraturan
setingkat,
tetapi
memberikan
kewenangan
yang berbeda

Terdapat materi pengaturan yang berpotensi tumpang tindih
dengan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin.

Pengaturan
mengenai
pelindungan
yang
sama
pada 2 (dua)
atau
lebih
peraturan
setingkat,
tetapi
memberikan
pelindungan
yang berbeda

Terdapat potensi disharmoni dalam penjabaran ruang lingkup
penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara Pasal 6 UU
Kesejahteraan Sosial dengan Pasal 12 huruf f jo. Lampiran F UU
Pemda.

Pasal 7 ayat (1)
Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
a. pengembangan potensi diri;
b. bantuan pangan dan sandang;
c. penyediaan pelayanan perumahan;
d. penyediaan pelayanan kesehatan;
e. penyediaan pelayanan pendidikan;
f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
g. bantuan hukum; dan/atau
h. pelayanan sosial.

REKOMENDASI

Perlu
dilakukan
sinkronisasi terhadap
peraturan-peratuan
yang
mengatur
pengaturan/konsep
yang berbeda.

Ruang lingkup kesejahteraan sosial yang ada di UU
Kesejahteraan Sosial berbeda dengan ruang lingkup pembagian
urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud di
Lampiran F UU 23/2014. Sebagaimana kita ketahui bahwa 7
urusan di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Lampiran F
UU Pemda meliputi:
1. Pemberdayaan Sosial;
2. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan;
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DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
3. Rehabilitasi Sosial;
4. Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Penanganan Bencana;
6. Taman Makam Pahlawan;
7. Sertifikasi dan Akreditasi.

REKOMENDASI

Adapun sub bidang urusan pemerintahan di bidang sosial
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran F UU Pemda yang
memiliki kesamaan dengan Pasal 6 UU Kesejahteraan Sosial
antara lain berkaitan dengan pemberdayaan sosial, rehabilitasi
sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.

4.

Pasal 7 ayat (2)
Rehabilitasi
sosial
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat
dilaksanakan
secara
persuasif,
motivatif,
koersif,
baik
dalam
keluarga,
masyarakat
maupun panti sosial.

Disharmoni
Pengaturan

Definisi
Konsep

atau

5.

Pasal 7 ayat 3
Rehabilitasi
sosial
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan

Disharmoni
Pengaturan

Definisi
Konsep

atau

Ada
perbedaan
definisi
ataupun
konsep antara
dua peraturan
perundangundangan atau
lebih terhadap
objek
yang
sama
Ada
perbedaan
definisi
ataupun

Sementara untuk penanganan warga negara migran korban
tindak kekerasan, taman makam pahlawan, sertifikat dan
akreditasi bukan bagian dari ruang lingkup atau sub bidang
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Pasal 6 UU
Kesejahteraan Sosial.
Pasal 8 ayat 2 UU Pekerja Sosial
Perlu
dilakukan
Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sinkronisasi terhadap
dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.
peraturan-peratuan
yang
mengatur
Ketentuan pada pasal diatas menghapus frasa baik dalam konsep yang berbeda.
keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
Karena rehabilitasi sosial merupakan intervensi pekerjaan sosial
yang dilakukan pekerja sosial yang ditujukan untuk memulihkan
dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok,
dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
Adanya potensi disharmoni pengaturan mengenai bentuk Perlu dilakukan
rehabilitasi sosial yang termuat dalam Pasal 10 ayat 2 dan Pasal sinkronisasi terhadap
11 ayat 2 dan ayat 3 UU Pekerja Sosial. Dalam UU Pekerja Sosial peraturan-peratuan
diatur 2 bentuk rehabilitasi sosial yaitu rehabilitasi dasar dan yang mengatur
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NO

6.

PENGATURAN
dalam
bentuk:
a.
motivasi dan diagnosis
psikososial; b. perawatan
dan
pengasuhan; c.
pelatihan vokasional dan
pembinaan
kewirausahaan;
d.
bimbingan
mental
spiritual; e. bimbingan
fisik; f. bimbingan sosial
dan
konseling
psikososial; g. pelayanan
aksesibilitas; h. bantuan
dan asistensi sosial;
bimbingan resosialisasi; j.
bimbingan
lanjut;
dan/atau k. rujukan
Pasal 9 ayat (1)
Jaminan sosial
dimaksudkan untuk:
a. menjamin
fakir
miskin, anak yatim
piatu
terlantar,
lanjut
usia
terlantar,
penyandang cacat
fisik, cacat mental,
cacat fisik dan
mental,
eks
penderita
penyakit
kronis
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DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
konsep antara lanjut.
dua peraturan Pasal 10 ayat (2) UU Pekerja Sosial:
perundangRehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
undangan
dilakukan dalam bentuk:
atau
lebih a. motivasi dan diagnosis psikososial;
terhadap
b. perawatan dan pengasuhan;
objek
yang c. bimbingan mental spiritual;
sama
d. bimbingan fisik;
e. bimbingan sosial dan konseling;
f. pelayanan aksesibilitas;
g. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau
h. rujukan.

REKOMENDASI
konsep yang
berbeda.

Kemudian dalam Pasal 11 ayat 2 dan ayat 3 mengatur tentang
Rehabilitasi lanjut.

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Bahasa,
istilah, kata

Konsisten
antar
ketentuan

Menurut Pasal 1 angka 11 UU Kesejahteraan Sosial, Jaminan
Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh
rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang
layak. Maksud diberikannya Jaminan Sosial apabila melihat dari
Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Kesejahteraan Sosial adalah untuk:
a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia
terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik
dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami
masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan
dasarnya terpenuhi.
b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga
pahlawan atas jasa-jasanya.
Ketidakjelasan rumusan dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a terkait

Ubah
1. Perlu
menyamakan
frasa
dengan
UUD NRI Tahun
1945
terkait
dengan
anak
terlantar.
2. Perlu
dipertimbangka
n
untuk
mengatur
mengenai
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PENGATURAN
yang mengalami
masalah
ketidakmampuan
sosial-ekonomi
agar kebutuhan
dasarnya
terpenuhi.
b. menghargai
pejuang, perintis
kemerdekaan, dan
keluarga
pahlawan
atas
jasa-jasanya.

81
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DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
dengan frasa anak yatim piatu terlantar. Sedangkan UndangUndang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 34 menyatakan “Fakir
miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Perlunya
konsistensi dan kejelasan rumusan UU tersebut agar tidak
menimbulkan disharmoni antara UUD dengan UU Kesejahteraan
sosial terkait dengan anak terlantar. Dengan hanya menyebutkan
anak yatim piatu terlantar yang merupakan salah satu dari sub anak terlantar sebagai penerima jaminan sosial akan
mempersempit cakupan pemenuhan jaminan sosial.
Menurut Kementerian Sosial terdapat 26 PMKS (Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial) salah satunya adalah anak
terlantar. Disebutkan juga, Anak Terlantar adalah seorang anak
berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang
mengalami perlakukan salah dan ditelantarkan oleh orang
tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang
tua/keluarga.81 Kriteria nya:
a. Berasal dari keluarga fakir miskin
b. Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam
rumah tangga)
c. Ditelantarkan oleh orang tua/keluarga, atau
d. Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga
e. Anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan
tidak tamat SMP
f. Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari
g. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai
h. Bila sakit tidak diobati
i. Yatim, Piatu, Yatim piatu
j. Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang
miskin

REKOMENDASI
pemberian
jaminan sosial
kepada mantan
atlet
olahraga
nasional dengan
kriteria tertentu
yang mengalami
masalah
ketidakmampua
n sosial-ekonomi
agar kebutuhan
dasarnya
terpenuhi. Hal
ini
bertujuan
sebagai
penghargaan
kepada
para
mantan
atlet
tersebut
yang
telah
memberikan
jasanya kepada
negara.

Link http://dinsos.jogjaprov.go.id/jenis-jenis-pmks/ (diakses pada tanggal 13 Maret 2022).
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7.

PENGATURAN

Pasal 12
(1) Pemberdayaan sosial
dimaksudkan untuk: a.
memberdayakan
seseorang, keluarga,
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DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
k. Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja.

Disharmoni
pengaturan

Definisi
Konsep

atau

Ada
perbedaan
definisi
ataupun
konsep antara

Sudah seharusnya UU kesejahteraan sosial mengikuti amanah
dari UUD perlu mengubah frasa anak yatim piatu terlantar
menjadi anak terlantar, agar jaminan sosial ini lebih terkena
keseluruh kriteria anak terlantar daripada anak yatim piatu
terlantar yang merupakan salah satu kriteria dari anak terlantar
itu sendiri.
Salah satu contoh yaitu para mantan atlet olahraga nasional.
Mereka yang tergolong sebagai mantan atlet olahraga nasional
setelah melewati masa kejayaannya kebanyakan hidup dibawah
garis kemiskinan. Hal ini terlihat di beberapa media baik cetak
maupun elektronik, menceritakan mengenai kehidupan para
mantan atlet olahraga nasional hidup serba kekurangan.
Jaminan sosial bagi mantan atlet berprestasi adalah wujud dari
hadirnya negara pada aktivitas olahraga masyarakat. Dengan
adanya jaminan sosial ini, diharapkan atlet profesional
konsentrasi pada pencapaian prestasi. Diharapkan jangan ada
lagi mantan atlet nasional yang hidupnya susah di masa tua.
Kontribusi mereka mengharumkan nama bangsa harus kita
apresiasi.
Menjadi tantangan tersendiri bagi UU Kesejahteraan Sosial
mengenai efektifitas aspek ketercapaian hasil pemberian
jaminan sosial apakah saat ini berjalan dengan baik atau tidak.
Faktanya sejak UU Kesejahteraan Sosial ini lahir hingga sekarang,
masih banyak penduduk Indonesia yang hidup merana di bawah
garis kemiskinan.
Adanya potensi disharmoni pengaturan mengenai pelaksanaan
pemberdayaan sosial dengan UU Pekerja Sosial Pasal 13.
(1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf d merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan
untuk:

REKOMENDASI

Perlu
dilakukan
sinkronisasi terhadap
peraturan-peratuan
yang
mengatur
konsep
yang
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PENGATURAN
kelompok,
dan
masyarakat
yang
mengalami masalah
kesejahteraan sosial
agar
mampu
memenuhi
kebutuhannya secara
mandiri.
b.
meningkatkan peran
serta
lembaga
dan/atau
perseorangan sebagai
potensi dan sumber
daya
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.
(2) Pemberdayaan sosial
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui:
a.
peningkatan
kemauan
dan
kemampuan;
b.
penggalian
potensi
dan sumber daya; c.
penggalian nilai-nilai
dasar; d. pemberian
akses; dan/atau e.
pemberian bantuan
usaha.
(3) Pemberdayaan sosial
sebagaimana
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DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
dua peraturan a. memberdayakan individu, keluarga, kelompok, dan/atau
perundangmasyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu
undangan
meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri; dan
atau
lebih b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan
terhadap
sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan
objek
yang kesejahteraan sosial.
sama
(2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a. identifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat
dikembangkan;
b. penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi;
c. pelatihan keterampilan;
d. penguatan kelembagaan dalam masyarakat;
e. pendampingan;
f. kemitraan dan penggalangan dana;
g. pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha,
dan tempat usaha;
h. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
i. supervisi dan advokasi sosial;
j. penguatan keserasian sosial; dan/atau k. bimbingan lanjut.

REKOMENDASI
berbeda.
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PENGATURAN
dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan
dalam bentuk: a.
diagnosis
dan
pemberian motivasi;
b.
pelatihan
keterampilan;
c.
pendampingan;
d.
pemberian stimulan
modal,
peralatan
usaha, dan tempat
usaha; e. peningkatan
akses pemasaran hasil
usaha; f. supervisi dan
advokasi sosial; g.
penguatan keserasian
sosial; h. penataan
lingkungan; dan/atau
i. bimbingan lanjut.
(4) Pemberdayaan sosial
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan
dalam bentuk: a.
diagnosis
dan
pemberian motivasi;
b.
penguatan
kelembagaan
masyarakat;
c.
kemitraan
dan
penggalangan dana;
dan/atau
d.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS

REKOMENDASI
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PENGATURAN
pemberian stimulan.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS

8.

Pasal 14
(1) Perlindungan sosial
dimaksudkan untuk
mencegah dan menangani
risiko dari guncangan dan
kerentanan sosial
seseorang, keluarga,
kelompok, dan/atau
masyarakat agar
kelangsungan hidupnya
dapat dipenuhi sesuai
dengan kebutuhan dasar
minimal.
(2) Perlindungan sosial
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan
melalui: a. bantuan sosial;
b. advokasi sosial;
dan/atau c. bantuan
hukum.

Disharmoni
pengaturan

Definisi
Konsep

atau

9.

Pasal 16 ayat (1)
Advokasi sosial
dimaksudkan untuk
melindungi dan membela
seseorang, keluarga,
kelompok, dan/atau
masyarakat yang dilanggar
haknya.

Disharmoni
Pengaturan

Kewenangan

REKOMENDASI

Ada
perbedaan
definisi
ataupun
konsep antara
dua peraturan
perundangundangan
atau
lebih
terhadap
objek
yang
sama

Adanya potensi disharmoni pengaturan mengenai definisi
“perlindungan sosial” dalam UU Kesejahteraan Sosial dan
“pelindungan sosial” dalam UU Pekerja Sosial Pasal 7 yang
berbunyi:
“Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
b merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk
mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan
sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan
kebutuhan dasar minimal.”

Perlu
dilakukan
sinkronisasi terhadap
peraturan-peratuan
yang
mengatur
konsep
yang
berbeda.

Adanya
pengaturan
mengenai hal
yang
sama
pada 2 (dua)
atau
lebih
peraturan
setingkat,
tetapi

Dalam hal pelaksanaan perlindungan sosial, berdasarkan Pasal
14 ayat (2), salah satunya adalah dengan memberikan bantuan
hukum. Pada dasarnya pemberian bantuan hukum sudah diatur
dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum (UU Bantuan Hukum). Dalam Pasal 1 UU Bantuan Hukum
jelas dikatakan bahwa pemberian bantuan hukum diperuntukan
kepada orang atau kelompok orang miskin. Seharusnya terhadap
hal ini berlaku asas lex priori derogat lex posteriori mengingat UU
Kesejahteraan Sosial lahir lebih dahulu daripada UU Bantuan

Ubah
Perlu diatur siapa
yang memberikan
advokasi
sosial,
atau jika merujuk
ke UU Bantuan
Hukum maka dapat
disebutkan
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PENGATURAN

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
memberikan
Hukum, apabila masuk ke dalam konteks Bantuan Hukum.
kewenangan
yang berbeda
Disamping itu, selain Bantuan Hukum istilah yang dipakai yang
hampir menyerupai adalah “Advokasi Sosial”. Nomenklatur
Advokasi ini dirasa hampir sama maknanya dengan Bantuan
Hukum, apabila membandingkan antara Pasal 16 ayat (1) dan
Pasal 17 ayat (1) UU Kesejahteraan Sosial.

REKOMENDASI
merujuk pada UU
bantuan hukum.

Sekilas terlihat bahwa kegiatan advokasi merupakan salah satu
bentuk pemberian bantuan hukum terhadap seseorang,
keluarga, kelompok masyarakat yang dilanggar haknya. Apabila
berangkat dari perspektif “simplifikasi regulasi”, bahwa
seharusnya kedua pasal ini dapat disatukan/ disederhanakan.
Berdasarkan kegiatan penajaman hasil Pokja Perlindungan dan
Jaminan Sosial, diperoleh informasi bahwa saat ini Kementerian
Sosial tidak melakukan kegiatan pemberian bantuan hukum.
10.

11.

Pasal 19 ayat (1)
Penanggulangan
kemiskinan merupakan
kebijakan, program, dan
kegiatan yang dilakukan
terhadap orang, keluarga,
kelompok dan/atau
masyarakat yang tidak
mempunyai atau
mempunyai sumber mata
pencaharian dan tidak
dapat memenuhi
kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan.
Pasal 19 ayat (2)

Disharmoni
Pengaturan

Disharmoni

Kewenangan

Kewajiban

Adanya
pengaturan
mengenai hal
yang
sama
pada 2 (dua)
atau
lebih
peraturan
setingkat,
tetapi
memberikan
kewenangan
yang berbeda

Terdapat materi pengaturan yang berpotensi tumpang tindih
dengan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin.

Adanya

Terdapat materi pengaturan yang berpotensi tumpang tindih

Pasal 1 angka 2
Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu,
dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program
dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi
untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Perlu
dilakukan
sinkronisasi
terhadap
peraturanperatuan
yang
mengatur konsep
yang berbeda.

Perlu

sinkronisasi
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NO

12.

PENGATURAN
Pelaksanaan
penanggulangan
kemiskinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19
menjadi tanggung jawab
Menteri.

Pasal 21
Penanggulangan
kemiskinan dilaksanakan
dalam
bentuk:
a.
penyuluhan
dan
bimbingan
sosial;
b.
pelayanan
sosial;
c.
penyediaan
akses
kesempatan kerja dan
berusaha; d. penyediaan
akses
pelayanan
kesehatan
dasar;
e.
penyediaan
akses
pelayanan
pendidikan
dasar; f. penyediaan akses
pelayanan perumahan dan
permukiman; dan/atau g.
penyediaan
akses
pelatihan, modal usaha,
dan pemasaran hasil

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
Pengaturan
pengaturan
dengan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
mengenai
Miskin
kewajiban
yang
sama Pasal 19 ayat (2) dan (3)
pada 2 (dua) (2) Penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh
atau
lebih Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
peraturan
pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri,
setingkat,
sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial.
tetapi
memberikan
kewajiban
yang berbeda
Disharmoni
Definisi atau Ada
Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
pengaturan
Konsep
perbedaan
Fakir miskin menyatakan :
definisi
“Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
ataupun
a. pengembangan potensi diri;
konsep antara b. bantuan pangan dan sandang;
dua peraturan c. penyediaan pelayanan perumahan;
perundangd. penyediaan pelayanan kesehatan;
undangan atau e. penyediaan pelayanan pendidikan;
lebih terhadap f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
objek
yang g. bantuan hukum; dan/atau
sama
h. pelayanan sosial’.
Adanya potensi disharmoni pengaturan mengenai konsep
penanggulangan kemiskinan dengan penanganan fakir miskin
yang tercermin pada pasal ayat 1 tersebut sehingga perlu
disinkronisasi demi menjamin kepastian hukum

REKOMENDASI
konsep
pada
peraturanperaturan
yang
mengatur
mengenai
penanggulangan
kemiskinan
dan
penanganan fakir
miskin.

Perlu
dilakukan
sinkronisasi terhadap
peraturan-peratuan
yang
mengatur
konsep yang berbeda.
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PENGATURAN
usaha.
13. Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut
mengenai
penanggulangan
kemiskinan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

14.

Pasal 24
(1)
Penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial
menjadi
tanggung
jawab:
a. Pemerintah; dan
b. Pemerintah daerah.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
Efektivitas
pelaksanaan
peraturan
perundangundangan

Aspek
Kekosongan
Pengaturan

Belum Ada
Pengaturan

Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
Koordinasi
antar
instansi

UU ini mengamanatkan untuk lebih lanjut diatur dalam
Peraturan Pemerintah, namun hingga sekarang belum ada PP
nya.
Ketentuan mengenai penanggulangan kemiskinan malah diatur
dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah oleh
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Perpres Nomor
166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan

Tetap

-

Perlu adanya satu basis data rujukan utama atau basis data
terpadu agar pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan dan peningkatan kesejahteran lebih efektif dan
optimal.82
Data kemiskinan yang dimiliki oleh BPS adalah data kemiskinan
makro, sedangkan data kesejahteraan sosial yang diharapkan
menjadi data terpadu dilaksanakan oleh Kementerian Sosial
melalui program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Mengenai
data integrasi ini menjadi salah satu isu krusial dalam kelompok
kerja.

Tetap

Disharmoni

Kewenanga

Pengaturan

Terdapat potensi disharmoni antara Pasal 25 huruf c, Pasal 27

Ubah

(2)
Tanggung
jawab
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Menteri
15.

Pasal 25

REKOMENDASI

Perlu
segera
menindaklanjuti
pembentukan
PP
mengenai
penanggulangan
kemiskinan

82

Lihat https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/09/13411891/wagub-dki-tegaskan-pentingnya-basis-data-terpadu-untuk-tanggulangi (diakses pada tanggal
13 Maret 2022)

152

NO

16.

PENGATURAN
Tanggung
jawab
Pemerintah
dalam
menyelenggarakan
kesejahteraan
sosial
meliputi:
c. Melaksanakan
rehabilitasi
sosial, jaminan
sosial,
pemberdayaan
sosial,
dan
perlindungan
sosial
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan;
Pasal 57
Pada
saat
mulai
berlakunya
UndangUndang ini, UndangUndang Nomor 6 Tahun
1974 tentang KetentuanKetentuan
Pokok
Kesejahteraan
Sosial
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
1974
Nomor
53,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
Pengaturan n
mengenai hal
huruf b dan Pasal 29 huruf d UU Kesejahteraan Sosial dengan
yang sama
Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12
pada 2 (dua)
ayat (1) huruf f serta Lampiran F UU Pemda.
atau
lebih
peraturan
Penormaan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana diatur
setingkat,
Pasal 25 huruf c, Pasal 27 huruf b, dan Pasal 29 huruf b masih
tetapi
belum selaras dengan UU Pemda. Sementara UU Pemda telah
memberikan
mengatur pembagian urusan pemerintah pusat, pemerintah
kewenangan
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
yang
berdasarkan 7 (tujuh) sub bidang sosial. Selain itu, Pasal 27 huruf
berbeda
b dan Pasal 29 huruf b UU Kesejahteraan Sosial masih
menggunakan frasa “dekonsentrasi dan tugas pembantuan”
dalam
pembagian
tanggung
jawab
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial oleh pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota. Padahal penyelenggaraan kesejahteraan sosial
saat ini telah didasarkan pada frasa “urusan pemerintahan
bidang sosial” yang dibagi pada setiap unsur pemerintahan
secara vertikal sebagaimana diatur dalam UU Pemda.
Kejelasan
Rumusan

Ketentuan
Penutup

Lihat No. 136
s.d.
159
Lampiran II
UU NO. 12
Tahun 2011

1.
2.

Tidak memuat penunjukan organ atau alat kelengkapan
yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
nama singkat Peraturan Perundang-undangan.

REKOMENDASI
Perlu
adanya
harmonisasi konsep
pembagian
pemerintahan
berdasarkan
UU
Pemda

Ubah
Perlu
sinkronisasi
dengan Lampiran II
UU No. 12 Tahun
2011
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PENGATURAN
Indonesia Nomor 3039)
dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS

REKOMENDASI
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NO

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
Pasal
1.
6
Disharmoni
Kewajiban
Ada
Dalam hal pelaksanaan pemberian Rehabilitasi Ubah
(1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada
Pengaturan
pengaturan
Sosial, secara pengaturan masih terbatas pada
seseorang yang mengalami kondisi
mengenai
seorang penerima rehabilitasi sosial. Pelaksanaan
kemiskinan, ketelantaran, kecacatan,
kewajiban
Rehabilitasi Sosial dilakukan dalam lingkungan
keterpencilan, ketunaan sosial dan
yang
tidak
keluarga, masyarakat dan panti sosial. Hal ini berarti
penyimpangan perilaku, serta yang
konsisten/sali
pemberian Rehabilitasi Sosial tidak hanya
memerlukan perlindungan khusus yang
ng
menyentuh subjek hukum (rechtspersoon) nya,
meliputi:
bertentangan
namun juga lingkungan dari penerima Rehabilitasi
a. penyandang cacat fisik;
antar pasal
Sosial (Lihat Pasal 5 ayat (1) PP No. 39/2012). Namun
b. penyandang cacat mental;
(dalam
dalam Pasal 6 PP No. 39/2012 terlihat bahwa
c. penyandang cacat fisik dan
peraturan
adressat dari Rehabilitasi Sosial hanya seseorang
mental;
yang sama)
yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran,
d. tuna susila;
kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan
e. gelandangan;
penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan
f. pengemis;
perlindungan khusus. Padahal dalam kasus tertentu
g. eks penderita penyakit kronis;
seperti penyandang disabilitas yang mengalami
h. eks narapidana;
gangguan jiwa seringkali terdapat keberpihakan
i. eks pencandu narkotika;
keluarga dan masyarakat untuk menerima
j. eks psikotik;
merupakan serangkaian proses panjang pengobatan
k. pengguna psikotropika sindroma
bagi penderita gangguan jiwa. Berbagai kasus
ketergantungan;
dijumpai di masyarakat, menunjukan sebagian
l. orang
dengan
Human
masyarakat masih memberi stigma negatif bahkan
Immunodeficiency
Virus/
sering dijumpai keluarga tidak bersedia menerima
Acquired Immuno Deficiency
penderita gangguan jiwa setelah selesai menjalani
Syndrome;
rehabilitasi medis di rumah sakit jiwa.83 Berbagai
m. korban tindak kekerasan;
kendala tersebut akan berakibat terganggunya
n. korban bencana;
proses penyembuhan bagi pasien

83

Sri Yuni Murtiwidayanti, “Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Penderita Gangguan Jiwa”, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 41 No. 2 (Agustus
2017): 110
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PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
korban perdagangan orang;
anak terlantar; dan
anak dengan kebutuhan khusus.

(2) Rehabilitasi Sosial yang ditujukan
kepada seseorang selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri
Pasal 10 ayat (1)
Jaminan sosial dimaksudkan untuk:
a. menjamin fakir miskin, anak
yatim piatu terlantar, lanjut usia
terlantar, penyandang cacat fisik,
cacat mental, cacat fisik dan
mental, eks penderita penyakit
kronis yang mengalami masalah
ketidakmampuan sosial-ekonomi
agar
kebutuhan
dasarnya
terpenuhi.
b. menghargai pejuang, perintis
kemerdekaan,
dan
keluarga
pahlawan atas jasa-jasanya

84

Efektivitas
pelaksanaan
peraturan
perundangundangan

Kekosongan
peraturan

Belum
ada
pengaturan

REKOMENDASI

Menyelaraskan
dengan
analisis
pada
UU Ubah
Kesejahteraan Sosial, bahwa maksud diberikannya
Jaminan Sosial apabila melihat dari Pasal 10 ayat (1)
huruf b PP No. 39/2012 salah satunya adalah
menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan
keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. Namun seiring
perkembangan zaman, selain pahlawan terdapat
kelompok lain yang berjasa bagi bangsa dan negara,
yaitu para mantan atlet olahraga nasional. Mereka
yang tergolong sebagai mantan atlet olahraga
nasional setelah melewati masa kejayaannya
kebanyakan hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini
terlihat di beberapa media baik cetak maupun
elektronik, menceritakan mengenai kehidupan para
mantan atlet olahraga nasional hidup serba
kekurangan.84

Lihat https://www.idntimes.com/sport/arena/sista-noor-elvina/miris-9-atlet-berprestasi-ini-justru-hidup-susah-setelah-pensiun-c1c2/1 (diakses pada 31 Maret 2022)
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Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Analisis dan Evaluasi Peraturan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan SosiAL
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
1.
Pasal 5
Disharmoni
Hak
Pengaturan
Melihat Pasal 5 ayat (1), bahwa persyaratan akreditasi Ubah
(1) Persyaratan akreditasi Unit Pengaturan
mengenai
Unit Pelayanan sosial langsung baik diselenggarakan oleh
Pelayanan sosial langsung baik
hak
yang
Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun mandiri
diselenggarakan oleh Lembaga
sama pada 2
dilakukan dengan ketentuan:
Kesejahteraan
Sosial
maupun
(dua)
atau
a. berbadan hukum;
mandiri
dilakukan
dengan
lebih
b. terdaftar di kementerian/instansi sosial; dan
ketentuan:
peraturan
c. melakukan pelayanan kesejahteraan sosial langsung
a) berbadan hukum;
setingkat,
kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.
b) terdaftar di kementerian/instansi
tetapi
sosial; dan
memberikan
Apabila membandingkan dengan definisi yuridis dari
c) melakukan pelayanan
hak tersebut
Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial
kesejahteraan sosial langsung
pada subyek
atau
perkumpulan
sosial
yang melaksanakan
kepada penyandang masalah
yang berbeda
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk
kesejahteraan sosial.
oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun
yang tidak berbadan hukum. Seolah-olah Pasal 5 ayat (1)
Permensos Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
memaksa bahwa pelaksanaan akreditasi hanya dapat
dilakukan terhadap Unit Pelayanan sosial yang
diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang
telah berbadan hukum, yang belum berbadan hukum
tidak dapat dilakukan akreditasi.
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A.4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong
Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui
Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan
Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok
Usaha Bersama Program Keluarga Harapan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial
Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan
NO
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
1.
Pasal 3
Efektivitas
Aspek
Tersedianya
Terhadap
peraturan
perundang-undangan
ini, Cabut
E-Warong KUBE PKH berfungsi:
Pelaksanaan
Anggaran
Sarpras
khususnya program E-Warong, ditemukan beberapa Menyesuaikan
a. tempat menjual bahan pangan
PUU
dan Sarpras
permasalahan. Salah satunya adalah mengenai harga dengan
politik
murah
berkualitas
dan
sembako/ bahan pangan yang dijual oleh E-Warong hukum
dari
kebutuhan pokok rumah tangga;
justru lebih mahal dari seharusnya.85 E-Warong pada Kementerian Sosial
b. agen bank penyalur bantuan
dasarnya diperuntukkan kepada warga yang tidak
sosial nontunai;
mampu dengan menjual berbagai sembako yang murah
c. tempat
pemasaran
hasil
dan berkualitas.86 Namun berdasarkan berita yang telah
produksi KUBE; dan/atau
disampaikan sebelumnya, justru terdapat beberapa Ed. tempat layanan koperasi simpan
Warong menjual bahan pangan dengan mematok harga
pinjam
jauh diatas harga pasar. Tentunya hal ini bertentangan
dengan tujuan dibentuknya E-Warong. Terdapat
rencana menghapus program E-Warong, karena selain
tidak efektif juga tidak tepat sasaran. Pembentukan
beberapa E-Warong tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai
salah satu contoh kasus yang ditemukan, bahkan
Tambal Ban saja dapat menjadi E-Warong. 87
85

Lihat https://nasional.kompas.com/read/2021/05/24/16134091/risma-akan-hapus-program-e-warong-karena-jual-pangan-dengan-harga-lebih?page=all (diakses pada 14
April 2022)
86
Lihat Pasal 18 Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2017
87
Lihat juga https://www.cnbcindonesia.com/news/20210524130726-4-247873/e-warong-program-warung-siluman-yang-disikat-risma (diakses pada 14 April 2022),
bandingkan dengan Pasal 4-11 Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2017
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Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok
Usaha Bersama Program Keluarga Harapan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial
Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan
NO
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
Melihat beberapa hasil penelitian, 2 (dua) dari 3 (tiga)
hasil penelitian yang diambil menyatakan bahwa
program E-Warong berjalan dengan efektif, namun
memang tidak dapat dipungkiri di beberapa daerah
masih terdapat halangan pada tataran teknis seperti
pengunduran diri salah satu anggota dari organisasi, EWarong masih belum dapat menjangkau beberapa
wilayah setingkat kelurahan.88
Terhadap program E-Warong ini terdapat beberapa
permasalahan seperti harga sembako/ bahan pangan
yang dijual oleh E-Warong justru lebih mahal dari
seharusnya. Meskipun fungsi E_Warong menurut Pasal
3 Permen ini adalah tempat menjual bahan pangan
murah berkualitas.
E-Warong pada dasarnya diperuntukkan kepada warga
yang tidak mampu dengan menjual berbagai sembako
yang murah dan berkualitas. Namun berdasarkan
beberapa berita, justru terdapat beberapa E-Warong
menjual bahan pangan dengan mematok harga jauh
diatas harga pasar. Tentunya hal ini bertentangan
dengan tujuan dibentuknya E-Warong.
Menteri Sosial pun dalam hal ini berencana menghapus
program E-Warong, karena selain tidak efektif juga tidak
tepat sasaran. Pembentukan beberapa E-Warong tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang88

Lihat Rendi Afringgo, dkk, “Efektivitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota
Pekanbaru”, JRAPIK Vol. I No. I Tahun 2021: 28, Arisman Parhusip, “Peranan Pemerintah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui E-Warong Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) di Kecamatan Sunggal Medan, Triangle Vol. 01 No. 03 2020: 56, Indira Putri Pramesti, Implementasi Program E-Warong KUBE Skrikandi di Kota Malang (Skripsi),
(Malang: Universitas Brawijaya, 2018), hlm. 102-103
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Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok
Usaha Bersama Program Keluarga Harapan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial
Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan
NO
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
undangan yang berlaku, sebagai salah satu contoh kasus
yang ditemukan.

160

A.5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor
16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber
Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
NO
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
1. Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13, Pasal
Disharmoni
Definisi atau
Adanya
Ciri dari sebuah profesi adalah adanya standarisasi Ubah
16, Pasal 19
pengaturan
konsep
perbedaan
terhadap kapabilitas dan kompetensi pelakunya. Dalam Menyesuaikan
definisi atau
hal proses prolehan sertifikasi dapat mengacu kepada dengan UU Pekerja
konsep
di
Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
antara
dua
Sosial (UU Pekerja Sosial). Terdapat pengaturan
peraturan
mengenai peningkatan kompetensi baik terhadap
perundangTenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Penyuluh
undangan
Sosial dan Relawan Sosial (Pasal 27-42).
atau
lebih
terhadap
Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 60 UU Pekerja
objek
yang
Sosial nomenklatur tenaga kesejahteraan sosial,
sama
penyuluh sosial, dan relawan sosial yang telah
melakukan pelayanan sosial diakui sebagai “Pekerja
Sosial” setelah lulus Uji Kompetensi.
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A.6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 jo. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah
Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan
Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2017 jo. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan
NO

PENGATURAN
1. Pasal 1 angka 2
Rehabilitasi Sosial Rutilahu (Rumah
Tidak Layak Huni) adalah proses
mengembalikan keberfungsian
sosial fakir miskin melalui upaya
memperbaiki kondisi Rutilahu baik
sebagian maupun seluruhnya yang
dilakukan secara gotong royong
agar tercipta kondisi rumah yang
layak sebagai tempat tinggal.

DIMENSI
Disharmoni
pengaturan

VARIABEL
Kewenangan

INDIKATOR
Pengaturan
mengenai hal
yang sama
pada 2 (dua)
atau lebih
peraturan yang
berbeda
hirearki, tetapi
dilaksanakan
ke lembaga
yang berbeda

ANALISIS
Adanya potensi benturan Kewenangan antara Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang sosial dengan Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perumahan dan
kawasan permukiman terkait dengan Rehabilitasi
Sosial Rumah Tidak Layak Huni, sebagaimana Pasal 13
UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (UU Perumahan dan Kawasan
Pemukiman) “Pemerintah dalam melaksanakan
pembinaan mempunyai tugas:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan
strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan
permukiman;
b. merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional
tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil
rekayasa teknologi di bidang perumahan dan
kawasan permukiman;
c. merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional
tentang penyediaan Kasiba dan Lisiba;
d. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi
nasional di bidang perumahan dan kawasan
permukiman;
e. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan
nasional
penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan
hunian dan kawasan permukiman;
f. mengalokasikan
dana
dan/atau
biaya
pembangunan untuk mendukung terwujudnya

REKOMENDASI
Ubah
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Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2017 jo. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan
NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS
perumahan bagi MBR (Masyarakat berpenghasilan
rendah);
g. memfasilitasi
penyediaan
perumahan
dan
permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
h. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi
pada tingkat nasional;
i. melakukan dan mendorong penelitian dan
pengembangan penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman.

REKOMENDASI

Selain benturan kewenangan, hal ini juga berpotensi
adanya inefficiency anggaran. Apabila melihat
formulasi dari Rehabilitasi Rutilahu ini terutama pada
frasa “memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian
maupun seluruhnya”, hampir sama dengan program
yang dikeluargan oleh Kementerian PUPR.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2016, program
BSPS adalah program yang ditujukan pemerintah
kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga
perlu mendapat dukungan pemerintah untuk
memperoleh rumah yang layak huni. Dalam program
ini ada 2 (dua) macam bantuan pembangunan yaitu
pembangunan rumah baru (PB) dan peningkatan
kualitas rumah (PK).
Ditakutkan berdasarkan kedua peraturan perudnangundangan tersebut, terdapat dua program dari
Pemerintah yang memiliki adressat yang sama, dimana
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Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2017 jo. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan
NO

PENGATURAN

2. Pasal 1 angka 4
Fakir Miskin adalah orang yang
sama sekali tidak mempunyai
sumber mata pencaharian dan/atau
mempunyai sumber mata
pencaharian tetapi tidak
mempunyai kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar yang
layak bagi kehidupan dirinya
dan/keluarganya.

DIMENSI

Disharmoni
pengaturan

VARIABEL

Definisi tau
konsep

INDIKATOR

Adanya
perbedaan
definisi
ataupun
konsep di
antara dua
peraturan
perundangundangan atau
lebih terhadap
objek yang
sama

ANALISIS
hal ini menyebabkan tidak efisiennya penggunaan
serta alokasi APBN.
Terdapat irisan Definisi Fakir Miskin dengan
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah
(MBR)
berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU Perumahan dan
Kawasan Pemukiman: “Masyarakat Berpenghasilan
Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli
sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk
memperoleh rumah”.

REKOMENDASI

Ubah

Apabila disandingkan, dapat disimpulkan bahwa MBR
merupakan salah satu bagian dari Fakir Miskin, melihat
pada frasa “mempunyai sumber mata pencaharian
tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar yang layak”.
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A.7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
NO

Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
1.
Pasal 3
Efektivitas
Aspek
Ketersediaan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan
Sasaran PKH merupakan keluarga
Pelaksanaan Teknologi
data
yang
tidak ada permasalan normatif dari pasal ini,
dan/atau seseorang yang miskin
PUU
Penunjang
lengkap dan
namun dalam hal PKH pada dasarnya masalah
dan rentan serta terdaftar dalam
Pelayanan
terdigitalisasi
utamanya adalah sama seperti halnya peraturan
data
terpadu
program
perundang-undangan mengenai kesejahteraan
penanganan fakir miskin, memiliki
sosial atau fakir miskin, yaitu mengenai adanya
komponen kesehatan, pendidikan,
data terpadu yang dapat menjadi acuan dalam
dan/atau kesejahteran sosial.
memberikan bantuan sosial tersebut. Hal ini
dapat terlihat dalam beberapa berita di media,
salah satunya adalah masalah mengenai adanya
21 juta data ganda yang dicoret sebagai penerima
bansos.89

REKOMENDASI
Tetap

89

Lihat https://money.kompas.com/read/2021/04/23/041325326/21-juta-data-ganda-dicoret-cek-penerima-bansos-di-cekbansoskemensosgoid (diakses pada 25 April
2022)

165

A.8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat
NO

Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
Disharmoni
Definisi atau
Adanya
Apabila membaca UU No. 14 Tahun 2019 tentang Ubah
pengaturan
konsep
perbedaan
Pekerja Sosial, bahwa di UU tersebut tidak mengenal
Pekerja Sosial Masyarakat yang
definisi atau
terminologi dari “Pekerja Sosial Masyarakat”, hanya
selanjutnya disingkat dengan PSM
konsep
di
“Pekerja Sosial”. Dimana Pekerja Sosial ini dulunya
adalah warga masyarakat yang
antara
dua
terdiri dari Pekerja sosial professional, tenaga
atas dasar rasa kesadaran dan
peraturan
kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, dan relawan
tanggung jawab serta didorong
perundangsosial.
oleh
rasa
kebersamaan,
undangan atau
kekeluargaan, dan kesetiakawanan
lebih terhadap
sosial secara sukarela mengabdi
objek
yang
untuk membantu pemerintah dan
sama
masyarakat
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial.

PENGATURAN
1.
Pasal 1 angka 1
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A.9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
NO
1.

Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
Keseluruhan
Efektivitas
Aspek
Ketercapaian
Butuh kajian untuk solusi permasalahan:
ketentuan
Pelaksanaan
Ketercapaian
tujuan dari
1. Ketersediaan dan kecukupan anggaran, tidak seluruh daerah
Peraturan
hasil
politik hukum
mampu dan bersedia mengalokasikan anggaran untuk kegiatan
Perundangpembentukan
pendataan dan verval DTKS, serta tidak mencukupinya anggaran
Undangan
peraturan
pendataan dan verval DTKS.
2. Sumber Daya Manusia (SDM), pada beberapa daerah tidak
memiliki petugas pendata dan verval yang mencukupi, petugas
yang ada tidak memiliki kemampuan yang mencukupi untuk
melaksanakan pendataan dan verval data, serta belum terdapat
standar kesejahteraan petugas pendata yang mengakibatkan
mekanisme pemberian honor berbeda-beda di setiap daerah
serta honor yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan
operasional.
3. Regulasi, terdapat Pemerintah Daerah yang belum memiliki
aturan terkait struktur organisasi dan Juknis/Juklak/SOP terkait
kegiatan verval DTKS.
4. Proses Pemadanan Data dengan data kependudukan, belum
adanya integrasi sistem antara DTKS dengan Data
Kependudukan yang menyebabkan proses memakan waktu.
5. Sarana dan Prasarana, beberapa sarpras sudah tua dan
spesifikasi tidak mumpuni untuk mendukung tuntutan
pemutakhiran DTKS yang cepat, handphone yang digunakan
untuk kegiatan pendataan dan verval DTKS dengan aplikasi SIKS
Droid masih menggunakan handphone pribadi petugas pendata
dan verval DTKS.
6. Beberapa daerah sangat minim dalam pemutakhiran DTKS
karena fokus pada penyaluran Bantuan Sosial, seharusnya kedua
hal tersebut dapat berjalan bersamaan dikarenakan salah satu
basis data penyaluran Bantuan Sosial adalah dari DTKS.
7. Terdapat daerah yang telah memiliki basis data kesejahteraan
sosial sendiri, seperti Surabaya memiliki basis data Masyarakat

REKOMENDASI
Tetap.
Perlu kajian lebih
lanjut oleh
stakeholder
terkait mengenai
efektivitas
pelaksanaan.
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NO

2.

Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
Berpenghasilan
Rendah
(MBR)
yang
mengakibatkan
pemutakhiran DTKS dikesampingkan.
8. Koordinasi antara Kementerian Sosial dengan Pemerintah
Daerah yang berada dibawah koordinasi Kementerian Dalam
Negeri yang belum berjalan dengan baik.
9. Terjadinya Pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan
pendataan dan verval DTKS secara fisik.90
Pasal 1 angka 9
Disharmoni
Definisi atau
Adanya
Definisi yuridis mengenai orang tidak mampu dalam peraturan
pengaturan
konsep
perbedaan
perundang-undangan yang telah di analisis oleh tim Pokja, ditemukan
definisi atau
disharmoni antara peraturan perundang-undangan yang setara
konsep
di
hierarkinya.
antara
dua
peraturan
Pada dasarnya definisi yuridis dari Permensos No. 15 Tahun 2018
perundangtentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir
undangan atau
Miskin sama dengan definisi dari Permensos No. 5 Tahun 2019 jo.
lebih terhadap
Permensos No. 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu
objek
yang
Kesejahteraan Sosial. Namun Permensos No. 5 Tahun 2019 jo.
sama
Permensos No. 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial telah dicabut dan digantikan dengan Permensos
No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu, sehingga
definisi dari Orang Tidak Mampu menjadi sedemikian rupa dengan
menghilangkan frasa “tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan
keluarganya”.

REKOMENDASI

Ubah

Namun yang menjadi persoalan adalah, sepanjang penelusuran Pokja
bahwa Permensos No. 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu belum dicabut atau digantikan dengan peraturan perundang90

Drs. Helmizar, M.E. Kiki Zakiah, S.E. M.A.P. Achmad Yugo Pidhegso, S.E. Sekar Aditya Dwikirana, S.E. Vita Puji Lestari, SE. Hafiz Dwi Putra, SE. Ayu Setya Lestari, SE.,
Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2021, hlm.
25-26.
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NO

Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
undangan lainya. Maka secara tidak langsung terkesan terdapat dua
definisi mengenai Orang Tidak Mampu.

REKOMENDASI
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A.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/Pmk.05/2015 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 Tentang Belanja
Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga
Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/Pmk.05/2015 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 Tentang Belanja Bantuan Sosial
Pada Kementerian/Lembaga
NO
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
C.2. Pasal 6
Efektivitas
Aspek
Adanya
Setelah dilakukan analisis, tidak ditemukan Tetap
Pelaksanaan pengawasan
instrumen
permasalahan normatif dari pasal ini, namun lebih
(3)
Pemberi
bantuan
sosial
PUU
monitoring
kepada efektivitas pelaksanaan di lapangan.
sebagaimana dimaksud dalam
dan evaluasi
Pasal 4 huruf b merupakan
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3)
Kementerian Negara/ Lembaga
Permenkeu No. 254/PMK.05/2015 jo. Permenkeu
yang
berdasarkan
peraturan
No. 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan
perundangundangan mempunyai
Sosial pada Kementerian/Lembaga, bahwa
tugas dan fungsi melaksanakan
pemberi bantuan sosial dalam Permenkeu ini
program
perlindungan
sosial,
adalah Kementerian Sosial. Dalam menetapkan
rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
penerima Bantuan Sosial, menurut Pasal 7 ayat (1)
pemberdayaan
sosial,
Permenkeu No. 254/PMK.05/2015 jo. Permenkeu
penanggulangan kemiskinan dan
No. 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan
pelayanan
dasar,
dan
Sosial
pada
Kementerian/Lembaga,
PPK
penanggulangan bencana.
melakukan seleksi dan pemutakhiran data
penerima bantuan sosial, berdasarkan kriteria/
persyaratan yang telah ditetapkan di dalam
pedoman umum dan petunjuk teknis pengelolaan
dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial.
Hingga saat ini akurasi data terkait penerima
bantuan sosial seringkali dibicarakan dalam
berbagai forum baik akademik maupun non
akademik. Tentunya hal ini menjadi salah satu isu
utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.
Dalam melaksanakan penyaluran dana Belanja
Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang
berdasarkan Pasal 10, dilakukan melalui
pembayaran langsung (LS):
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NO
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
a. dari Kas Negara ke rekening penerima bantuan
sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (4);
b. dari Kas Negara ke rekening lembaga
nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (5); atau
c. dari Kas Negara ke rekening Bank/Pos Penyalur.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3)
Permenkeu No. 254/PMK.05/2015 jo. Permenkeu
No. 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan
Sosial pada Kementerian/Lembaga, bahwa
pemberi bantuan sosial dalam Permenkeu ini
adalah Kementerian Sosial.
Dalam menetapkan penerima Bantuan Sosial,
menurut Pasal 7 ayat (1) Permenkeu Permenkeu
No. 254/PMK.05/2015 jo. Permenkeu No.
228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial
pada Kementerian/Lembaga, PPK melakukan
seleksi dan pemutakhiran data penerima bantuan
sosial, berdasarkan kriteria/ persyaratan yang
telah ditetapkan di dalam pedoman umum dan
petunjuk
teknis
pengelolaan
dan
pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial.
Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa
permasalahan yang muncul sehingga bantuan
sosial tidak tepat sasaran. Permasalahan pertama
adalah data penerima bantuan sosial tidak akurat.
Ketidakakuratan
data
selalu
menjadi
permasalahan klasik di setiap penyaluran bantuan
sosial. Permasalahan lain adalah pengawasan
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PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
dalam penyaluran bantuan sosial masih lemah.
BPKP menemukan sejumlah masalah dalam
penyaluran belanja bantuan sosial pemerintah
pada 2020, seperti identitas kependudukan
penerima bantuan sosial yang tidak valid dan
adanya tumpang tindih dengan bantuan sosial
yang bersumber dari APBN, APBD, dan desa.
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B.

Peraturan Perundang-undangan Penanganan Fakir Miskin

B.1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

NO
1.

PENGATURAN
Keseluruhan ketentuan

DIMENSI
Disharmoni
Pengaturan

VARIABEL
Definisi atau
Konsep

INDIKATOR
Ada perbedaan
definisi ataupun
konsep antara dua
peraturan
perundangundangan atau lebih
terhadap objek yang
sama

ANALISIS
Ketentuan pasal ini berpotensi tumpang tindih
dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU
Kesejahteraan Sosial terdapat rumusan
“penanggulangan kemiskinan” yang disebutkan
dalam Bab IV Pasal 19-Pasal 23. Meski arah
substansinya cenderung berbeda, tetapi
eksistensi obyek pengaturan dari kedua undangundang ini sejatinya bersifat sama, yakni: orang
miskin.
Dalam Pasal 19 ayat (1) UU Kesejahteraan Sosial,
disebutkan bahwa Penanggulangan kemiskinan
merupakan kebijakan, program, dan kegiatan
yang dilakukan terhadap orang, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang tidak
mempunyai atau mempunyai sumber mata
pencaharian dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
Jika menilik lebih lanjut, peraturan pelaksana
dari kedua UU ini masing-masing menggunakan
rumusan sesuai dengan UU induknya, sehingga
hal ini menimbulkan pertanyaan besar apakah
dalam rangka menangani orang miskin dan
kemiskinan terdapat dua rezim pengaturan yang
berbeda, atau sebenarnya kedua rezim ini sama.
Dari hasil penelusuran normatif yang dilakukan,
antara lain:
1. Pertama, dilihat dari dasar hukum

REKOMENDASI
Ubah dengan kajian
lebih lanjut dan
komprehensif untuk
merumuskan kembali
arah kebijakan
penanganan fakir
miskin dengan cara
mensinkronkan
peraturan perundangundangan yang ada,
sehingga akan tercipta
upaya penanganan
fakir miskin yang
bersifat terarah,
terpadu,
berkelanjutan, dan
tidak tumpang tindih.
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NO

2.

PENGATURAN

Pasal 1 angka 2:
Penanganan fakir miskin
adalah upaya yang terarah,
terpadu, dan berkelanjutan
yang dilakukan Pemerintah,
pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat
dalam bentuk kebijakan,
program dan kegiatan
pemberdayaan,

DIMENSI

Disharmoni
Pengaturan

VARIABEL

Definisi atau
Konsep

INDIKATOR

Ada perbedaan
definisi ataupun
konsep antara dua
peraturan
perundangundangan atau lebih
terhadap objek yang
sama

ANALISIS
pembentukan UU Penanganan Fakir Miskin
(konsiderans mengingat) yang menyebutkan
UU Kesejahteraan Sosial.
2. Kedua, pada ketentuan pasal 23 UU
Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa
pengaturan mengenai penanggulangan
kemiskinan akan diatur lebih lanjut dalam
bentuk peraturan pemerintah. Namun
demikian, hingga saat ini sejatinya tidak
ditemukan peraturan pemerintah yang
menjalankan amanat Pasal 23 ini.91
Sebaliknya, di tahun 2011 justru ditetapkan
UU Penanganan Fakir Miskin ini.
Berangkat dari ini perlu dipikirkan simplifikasi
pengaturan terkait upaya penanganan fakir
miskin sehingga diperoleh satu konsep dasar dan
arah politik hukum yang sama dalam upaya
menangani fakir miskin. Hal ini dilakukan agar
tidak ada potensi disharmoni yang disebabkan
dualisme pengaturan terhadap satu obyek yang
sama.
Ketentuan dalam pasal ini berpotensi tumpang
tindih dengan ketentuan dalam UU Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam
Pasal 19 ayat (1) UU Kesejahteraan Sosial
disebutkan bahwa Penanggulangan kemiskinan
merupakan kebijakan, program, dan kegiatan
yang dilakukan terhadap orang, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang tidak
mempunyai atau mempunyai sumber mata
pencaharian dan tidak dapat memenuhi

REKOMENDASI

Perlu dilakukan
sinkronisasi terhadap
peraturan-peratuan
yang mengatur konsep
yang berbeda.

91

Pada tahun 2012 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 11,
Pasal 13, Pasal 18, Pasal 35 ayat (3), Pasal 45, dan Pasal 50 UU Kesejahteraan Sosial
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NO

PENGATURAN
pendampingan, serta
fasilitasi untuk memenuhi
kebutuhan dasar setiap
warga negara.

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
Bahwa dari definisi Penanggulangan kemiskinan
dan penanganan fakir miskin terdapat
perbedaan diantara UU Kesejahteraan Sosial dan
UU Penanganan Fakir Miskin, kalau dalam Pasal
1 angka 2 UU Penanganan Fakir Miskin terdapat
kalimat Pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat, sedangkan dalam Pasal
19 UU Kesejahteraan Sosial tidak terdapat
kalimat Pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat, namun definisi
penanggulangan kemiskinan berubah dalam
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
(Perpres No 15/2010) sebagaimana telah diubah
dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2010 Tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (Perpres 96/2015
juncto Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun
2014 Tentang Program Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (Perpres
166/2014).
Dari Definisi Penanggulangan Kemiskinan yang
ada di UU Kesejahteraan Sosial dengan definisi
yang ada di Perpres 15/2010 juncto Perpres
166/2014 terdapat perubahan definisi
penanggulangan kemiskinan, sehingga
menimbulkan kemiripan dengan definisi
penanganan fakir miskin, kalau bedanya kalau di
UU Penanganan Fakir Miskin terdapat
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
Masyarakat, sedangkan kalau di Perpres
tersebut di atas terdapat frasa Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan Dunia usaha, sehingga

REKOMENDASI
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NO

3.

PENGATURAN

Pasal 7 ayat (1):
Penanganan fakir miskin
dilaksanakan dalam bentuk:
B. pengembangan
potensi diri;
C. bantuan pangan
dan sandang;
D. penyediaan
pelayanan perumahan;
E. penyediaan
pelayanan kesehatan;
F. penyediaan
pelayanan pendidikan;
G. penyediaan akses
kesempatan kerja dan
berusaha;
H. bantuan hukum;
dan/atau
I. pelayanan sosial.

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

Disharmoni
Pengaturan

Definisi atau
Konsep

Ada perbedaan
definisi/konsep
antara dua peraturan
perundangundangan atau lebih
terhadap objek yang
sama, yaitu
mengenai efektivitas
koordinasi antar
instansi terkait.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan.

Aspek
Koordinasi
Kelembagaan/
tata
organisasi

Pembagian
kewenangan dan
tugasnya jelas

Kejelasan
Rumusan

Mudah dipahami
Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

ANALISIS
hal ini akan menimbulkan multitafsir.
Kemiripan definisi pada kedua UU ini
memperlihatkan terdapat obyek pengaturan
yang sama pada level peraturan perundangundangan yang sama, namun istilah yang
digunakan berbeda. Oleh karena itu perlu
harmonisasi dan sinkronisasi terhadap kedua
aturan ini agar pengimplementasiannya tidak
bersifat tumpang tindih.
Ketentuan dalam pasal ini berpotensi tumpang
tindih dengan ketentuan dalam Pasal 21 UU
Kesejahteraan Sosial yang mengatur bentukbentuk penanganan atau penanggulangan
kemiskinan yang memiliki kesamaan namun
menggunakan istilah yang berbeda. Adapun
pengembangan potensi diri, bantuan pangan
dan sandang, serta bantuan hukum yang diatur
dalam Pasal 7 ayat (1) UU Penanganan Fakir
Miskin, bukan merupakan bentuk
penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 21 UU Kesejahteraan Sosial,
sedangkan penyediaan akses pelatihan, modal
usaha, dan pemasaran hasil usaha (Pasal 21 UU
Kesejahteraan Sosial juga bukan merupakan
bentuk dari penanganan fakir miskin
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU
Penanganan Fakir Miskin.
Kemudian patut dipertanyakan juga makna yang
terkandung dalam frasa “dasar” pada kalimat
penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar
dan penyediaan akses pelayanan pendidikan
dasar dalam Pasal 21 huruf d dan huruf d UU
Kesejahteraan Sosial, sedangkan dalam Pasal 7

REKOMENDASI

Perlu dilakukan
sinkronisasi terhadap
peraturan-peratuan
yang mengatur konsep
yang berbeda.
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NO

4.

PENGATURAN

Pasal 8:
(1) Menteri
menetapkan kriteria
fakir miskin sebagai
dasar untuk
melaksanakan
penanganan fakir
miskin.
(2) Dalam
menetapkan kriteria
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri
berkoordinasi dengan
kementerian dan
lembaga terkait.
(3) Kriteria
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi
dasar bagi lembaga
yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Teknologi
Penunjang
Pelayanan

Ketersediaan data
yang lengkap dan
terdigitalisasi

Disharmoni
Pengaturan

Kewenangan

ANALISIS
ayat (1) UU Penanganan Fakir Miskin tidak
terdapat frasa “dasar” dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf d dan huruf e UU Penanganan Fakir
Miskin.

Pasal ini memberi kewenangan pada Menteri
Sosial untuk menetapkan kriteria fakir miskin,
yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Menteri Sosial RI No.146/HUK/2013
tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir
Miskin dan Orang Tidak Mampu. Kriteria fakir
miskin ini digunakan sebagai dasar pendataan
fakir miskin yang dilaksanakan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS). Hasil pendataan tersebut akan
diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri Sosial
(ayat 4).
Dalam Kepmen tersebut fakir miskin dan orang
tidak mampu dibedakan menjadi 2 (dua)
kelompok, yaitu teregister dan belum teregister.
Untuk kelompok fakir miskin dan orang tidak
mampu yang telah teregister, penentuannya
didasarkan pada 11 (sebelas) kriteria terkait
kehidupan rumah tangga, seperti misalnya tidak
mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
mempunyai sumber mata pencaharian tetapi
tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar, mempunyai pengeluaran yang

REKOMENDASI

Perlu dilakukan
sinkronisasi terhadap
peraturan-peratuan
yang mengatur konsep
yang berbeda.
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NO

PENGATURAN
di bidang kegiatan
statistik untuk
melakukan pendataan.
(4) Menteri
melakukan verifikasi
dan validasi terhadap
hasil pendataan yang
dilakukan oleh lembaga
yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan
di bidang kegiatan
statistik sebagaimana
dimaksud pada ayat
(3).
(5) Verifikasi dan
validasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4)
dilakukan secara
berkala sekurangkurangnya 2 (dua)
tahun sekali.
(6) Verifikasi dan
validasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5)
dikecualikan apabila
terjadi situasi dan
kondisi tertentu yang
baik secara langsung
maupun tidak langsung
mempengaruhi
seseorang menjadi
fakir miskin.
(7) Verifikasi dan

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS
sebagian besar digunakan untuk memenuhi
konsumsi makanan pokok dengan sangat
sederhana, dan sebagainya. Sementara untuk
kelompok fakir miskin dan orang tidak mampu
yang belum teregister tidak diberikan kriteria
tetapi langsung dikelompokkan dengan istilahistilah seperti: gelandangan, pengemis, dan lainlain. Namun, perlu digarisbawahi bahwa
penentuan kriteria dalam rangka mendata kaum
fakir miskin sejatinya tidak hanya dilakukan oleh
Kementerian Sosial semata. Dari Kertas Kerja
yang dikeluarkan oleh The SMERU Research
Institute pada September 2016 mengenai
Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan
Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam
Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di
Kabupaten/Kota, ditemukan fakta bahwa
terdapat lembaga pemerintahan lain yang juga
menentukan kriteria penggolongan fakir miskin
menurut arah kebijakannya sendiri. Misalnya
seperti yang dilakukan BKKBN (Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional), dimana lembaga ini menggunakan 23
kriteria dalam hal menentukan indikator
kesejahteraan keluarga, antara lain: anggota
keluarga belum melaksanakan ibadah menurut
agamanya; seluruh anggota keluarga tidak dapat
makan minimal dua kali sehari; seluruh anggota
keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk
di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian;
bagian terluas dari lantai rumah adalah tanah;
dsb. Sementara itu, BPS sendiri menggunakan 14
variabel dalam hal menentukan penggolongan
rumah tangga miskin, antara lain:

REKOMENDASI
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NO

5.

PENGATURAN
validasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan oleh
potensi dan sumber
kesejahteraan sosial
yang ada di
kecamatan, kelurahan
atau desa.
(8) Hasil verifikasi dan
validasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (7)
dilaporkan kepada
bupati/walikota.
(9) Bupati/walikota
menyampaikan hasil
verifikasi dan validasi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) kepada
gubernur untuk
diteruskan kepada
Menteri.

Pasal 10:

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR
1.
2.
3.
4.

ANALISIS
luas bangunan;
jenis lantai;
jenis dinding;
fasilitas buang air besar; dan sebagainya.

REKOMENDASI

Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa
sejatinya terdapat berbagai variasi kriteria yang
digunakan oleh berbagai lembaga pemerintahan
dalam hal menentukan indikator hadirnya
kondisi kemiskinan di tengah masyarakat. Lebih
lanjut, disharmoni pengaturan terkait penetapan
kriteria miskin ini juga dapat dilihat dari Pasal 41
UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
dimana mengamanatkan kehadiran suatu
Peraturan Pemerintah untuk menentukan
kriteria penduduk miskin.

Efektivitas

Aspek Akses

Kemudahan akses

Untuk menghindari variasi atau
ketidakseragaman mengenai kriteria miskin yang
dapat berdampak lebih jauh pada tumpang
tindih pelaksanaan, maka sebaiknya perlu
dipikirkan langkah strategis dalam menentukan
kriteria miskin ini, misalnya dengan sinergi
kementerian/lembaga terkait duduk bersama
untuk merumuskan dan menetapkan kriteria
nasional penduduk miskin, yang kemudian
dituangkan dalam satu peraturan perundangundangan yang tepat baju hukumnya sesuai
dengan materi muatan yang akan diatur di
dalamnya. Kriteria yang bersifat nasional ini yang
akan menjadi panduan atau pedoman dalam
menentukan kategori “miskin”.
Ketentuan pasal ini berkorelasi dengan pasal-

Tetap, namun
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NO

PENGATURAN
2. Data yang telah
diverifikasi dan validasi
harus berbasis
teknologi informasi dan
dijadikan sebagai data
terpadu.
3. Data terpadu
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab
Menteri.
4. Data terpadu
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat
(2) dipergunakan oleh
kementerian/lembaga
terkait dalam
penanganan fakir
miskin dan dapat
diakses oleh seluruh
masyarakat sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
5. Kementerian/lemb
aga yang
menggunakan data
terpadu untuk
menangani fakir miskin
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)
melaporkan hasil
pelaksanaannya
kepada Menteri.

DIMENSI
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

VARIABEL
Informasi
Masyarakat

INDIKATOR
informasi

Aspek
kekosongan
pengaturan

Belum ada
pengaturan

ANALISIS
pasal sebelumnya yang secara prinsipil berkaitan
dengan data terpadu fakir miskin. Data yang
terdapat pada berbagai sektor sejatinya
berperan penting untuk menentukan suatu
pedoman dalam hal pengambilan suatu
kebijakan pada sektor tersebut. Data-data ini
seringkali dipegang oleh berbagai
kementerian/lembaga dengan sistem dan
prosedur pengumpulan data yang berbeda,
sehingga seringkali data yang disajikan juga
berbeda. Hal ini kemudian mengakibatkan
terhambatnya upaya untuk mewujudkan suatu
keberadaan data yang komperehensif.
Padahal dengan keberadaan pengaturan saat ini,
data terpadu atau cita-cita satu data ini menjadi
kebutuhan yang sangat urgen dalam hal
mewujudkan perancangan program/kebijakan
yang tepat sasaran, yang terkait dengan
database fakir miskin sejatinya digunakan untuk
melaksanakan kebijakan pemberian bantuan.
Pembangunan satu basis data terpadu diawali
dengan kegiatan pendataan sosial ekonomi
tahun 2005 yang dilaksanakan oleh BPS, dimana
pada saat itu data ini digunakan untuk
pemberian BLT dan PKH, yang setiap 3 (tiga)
tahun sekali diperbaharui dalam suatu kebijakan
bernama Pendataan Program Perlindungan
Sosial (PPLS). Pada tahun 2016, pengelolaan
data terpadu juga dilakukan oleh Kementerian
Sosial, dimana pemutakhiran data yang
diserahkan kepada Pemerintah Daerah
dilakukan melalui suatu aplikasi bernama SIKSNG, yang didalamnya memuat data mengenai

REKOMENDASI
demikian dalam
implementasi perlu
suatu mekanisme yang
jelas dan tegas untuk
memastikan
keakuratan dan
keefektifan data
terpadu yang selama
ini masih seringkali
dipermasalahkan
terutama relasi
dengan pemberian
bantuan. Selain itu,
perlu segera dibentuk
peraturan pelaksana
dari ketentuan Pasal
10 ayat (6) demi
kepastian hukum.
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NO

PENGATURAN
6. Anggota
masyarakat yang
tercantum dalam data
terpadu sebagai fakir
miskin diberikan kartu
identitas.
7. Ketentuan lebih
lanjut mengenai
teknologi informasi dan
penerbitan kartu
identitas diatur dengan
Peraturan Menteri.

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS
program penanganan fakir miskin dan orang
tidak mampu (DT-PPFM dan OTM), data
Program Perlindungan Sosial seperti Program
Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Sosial
Pangan yang meliputi Program Beras Sejahtera
(Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),
serta data Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS). 92

REKOMENDASI

Sementara itu, pada tahun 2019 sendiri terjadi
perubahan kebijakan yaitu penggantian
nomenklatur data terpadu menjadi data terpadu
kesejahteraan sosial (DTKS) yang dituangkan
melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (yang kemudian dicabut
oleh Permensos Nomor 3 Tahun 2021). Melalui
peraturan ini, pengelolaan data terpadu
kemudian diperluas sehingga tidak hanya
mencakup data fakir miskin saja, tetapi juga
meliputi data kesejahteraan sosial lainnya
seperti data bantuan sosial, data pemerlu
pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), dan data
potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
Namun demikian, Menteri Sosial justru
mengatakan bahwa permasalahan pendataan
masyarakat miskin sejatinya terjadi oleh karena
banyaknya data ganda yang tak terintegrasi
dengan Dukcapil (sebagaimana juga disimpulkan
dalam temuan KPK dan BPKP).93

92
93

http://dtks.kemensos.go.id, (diakses tanggal 1 Juni 2022)
https://katadata.co.id/maesaroh/berita/6114f3d51b838/mensos-paparkan-peliknya-masalah-data-untuk-kurangi-kemiskinan, (diakses tanggal 1 Mei 2022)
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NO

6.

94

PENGATURAN

Pasal 11 ayat (3):
Setiap orang dilarang
memalsukan data fakir
miskin baik yang sudah
diverifikasi dan divalidasi
maupun yang telah
ditetapkan oleh Menteri.

DIMENSI

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

VARIABEL

INDIKATOR

Aspek
penegakan
hukum

Kepatuhan aparat
penegak hukum

ANALISIS
Dari berbagai rincian pemberitaan di media
massa, permasalahan pembagian bantuan sosial
juga seringkali menyentuh aspek pembahasan
mengenai akurasi data, dimana ketidakakuratan
data kemudian mengakibatkan pelaksanaan
pemberian bantuan tersebut menjadi tidak tepat
sasaran.94
Oleh karena itu, perlu suatu mekanisme yang
jelas dan tegas untuk memastikan keakuratan
dan keefektifan data terpadu yang selama ini
masih seringkali dipermasalahkan terutama
relasi dengan pemberian bantuan kepada
masyarakat miskin.
Menteri
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Bappenas
Suharso
Monoarfa
mengatakan
bahwa
sistem
ketahanan
perlindungan sosial Indonesia belum mampu
dikelola dengan baik oleh karena maraknya data
penduduk miskin dari beberapa daerah yang
bersifat fiktif, semata-mata demi memastikan
bahwa daerahnya itu tidak terindikasi sebagai
penyumbang penduduk miskin terbesar di
Indonesia. Tetapi ketika pembagian bantuan
sosial (bansos) dilakukan di berbagai daerah
yang mengalami suatu bencana (seperti
misalnya pandemi global Covid-19 saat ini),
banyak daerah yang justru mengklaim bahwa
kawasannya memiliki jumlah penduduk miskin
sedemikian banyak.95

REKOMENDASI

Tetap

Perlu telaahan untuk
menilai tingkat
keefektifan Pasal 11
ayat (3).

https://www.beritasatu.com/nasional/623561/pendataan-jadi-masalah-klasik-di-indonesia, (diakses tanggal 1 Mei 2022)

95

https://www.jawapos.com/nasional/13/05/2020/menteri-ppn-ungkap-banyak-pemalsuan-data-penduduk-miskin-di-daerah/, (diakses tanggal 1 Mei 2022) , (diakses tanggal
1 Juli 2022)
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NO

96

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS
Hal ini sendiri dapat dikonfirmasi pada temuan
Kepolisian RI yang mencatat adanya 107 kasus
dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial
atau Bansos Covid- 21 wilayah hukum Kepolisian
Daerah di Indonesia. Terkait distribusi dana
Bansos Covid-19, Kepala Kepolisian RI Jenderal
Idham Azis menyebut bahwa pihak kepolisian
akan
menindak
tegas
pihak
yang
menyelewengkan dana bansos di masa pandemi.
Ia pun telah membentuk satuan tugas di bawah
pimpinan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo,
sehingga akan terwujud suatu tindak lanjut
terhadap
tiap
oknum
yang
terbukti
menyalahgunakan dana Covid-19.96
Secara lebih lanjut, terdapat empat strategi
untuk mengatasi persoalan bantuan sosial, baik
mengenai
proses,
penyaluran,
maupun
penerimaan bantuan oleh para Keluarga
Penerima Manfaat (KPM), baik Program
Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako.
Empat strategi yang dimaksud itu ialah:
1. Melakukan perbaikan sistem dengan
menerjunkan langsung tim Kementerian
Sosial (Kemensos) ke lapangan, sehingga
akan diketahui secara persis permasalahan
apa yang sekiranya benar-benar terjadi di
tengah masyarakat. Perbaikan data ini juga
perlu melibatkan peran aktif Pemerintah
Daerah (Pemda), karena ada daerah yang
tidak melakukan pembaruan data selama

REKOMENDASI

https://nasional.tempo.co/read/1382860/mabes-polri-catat-ada-107-kasus-penyalahgunaan-bansos-covid-19, (diakses tanggal 1 Juli 2022)
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS
selama 10 tahun. Hal ini kemudian
mengakibatkan adanya perbedaan data
Dukcapil seiring dengan adanya perpindahan
alamat dan domisili, kondisi meninggal, dan
lain sebagainya. Di sisi lain, pemberian
bantuan sosial yang dilakukan Kemensos
juga perlu diawasi oleh berbagai instansi
seperti Komisi Pemberantasan Korupsi,
Kejaksaan
Agung,
Badan
Pemeriksa
Keuangan, BPKP, Bank Indonesia, Otoritas
Jasa Keuangan, dan Bareskrim Polri, sematamata demi mencegah penyelewengan
bantuan sosial.
2. Menyemarakkan penggunaan aplikasi “UsulSanggah” sebagai platform untuk merinci
daftar data penerima bantuan di setiap
kelurahan, sehingga dapat terwujud cita-cita
transparansi penerima bantuan serta
memungkinkan
masyarakat
untuk
mengusulkan nama yang berhak menerima
bantuan dan di sisi lain mencegah pemberian
bantuan kepada unsur masyarakat yang
sebenarnya tidak berhak.
3. Menghidupkan peran pilar-pilar sosial
(seperti misalnya karang taruna) untuk
mendukung kemandirian, dimana pilar-pilar
sosial ini akan diupayakan untuk bergerak
dan mengambil bagian dalam kegiatan sosial
sebagai
wujud
kebersamaan
dalam
kebhinnekaan Indonesia.
4. Tetap
mendorong
Kemensos
untuk
melaksanakan upaya pemberdayaan sosial
lainnya terhadap KPM (Keluarga Penerima
Manfaat), semata-mata demi mendukung

REKOMENDASI
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7.

97

PENGATURAN

Pasal 19:
B. Penanganan fakir
miskin diselenggarakan
oleh Menteri secara
terencana, terarah,
terukur, dan terpadu.
C. Penanganan fakir
miskin yang
diselenggarakan oleh
Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dalam rangka
pemenuhan kebutuhan
akan pengembangan
potensi diri, sandang,
pangan, perumahan,
dan pelayanan sosial.
D. Pemenuhan
kebutuhan selain yang
dimaksud pada ayat (2)
diselenggarakan oleh
kementerian/lembaga
terkait sesuai dengan

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

Disharmoni
Pengaturan

Definisi atau
Konsep

Ada perbedaan
definisi ataupun
konsep antara dua
peraturan
perundangundangan atau lebih
terhadap objek yang
sama

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Koordinasi
Kelembagaan/
tata
organisasi

Efektivitas koordinasi
antar instansi terkait
Pembagian
kewenangan dan
tugasnya jelas

ANALISIS
terwujudnya kemandirian ekonomi agar
masyarakat mampu hidup secara lebih
produktif dan sejahtera, termasuk bagi para
penyandang disabilitas.97
Oleh karena itu, dibutuhkan telaah lebih lanjut
untuk menilai keefektifan pemberlakuan
ketentuan Pasal 11 ayat (3) ini, mengingat kasus
pemalsuan data fakir miskin masih marak terjadi
hingga sekarang
Ketentuan pasal ini berpotensi disharmoni
dengan ketentuan Pasal 22 UU Kesejahteraan
Sosial yang menyatakan bahwa Pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung
jawab Menteri Sosial.
Pada ayat 2 dan ayat 3 dari Pasal 19 UU Fakir
Miskin ini, terdapat pembagian kewenangan
penanganan fakir miskin sesuai dengan tugas
dan fungsi kementerian lembaga lain. Misalnya,
terkait penyediaan pelayanan perumahan
merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, penyediaan
pelayanan kesehatan merupakan kewenangan
Kementerian Kesehatan, penyediaan pelayanan
pendidikan
merupakan
kewenangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan
sebagainya.
Dengan begitu, dapat dilihat bahwa penanganan
fakir miskin sejatinya akan senantiasa
melibatkan berbagai macam
pemangku
kepentingan, sehingga kewenangan masingmasing lembaga dan koordinasinya perlu diatur
secara jelas agar dapat berjalan efektif dan

REKOMENDASI

Tetap namun demikian
perlu sinkronisasi
ketentuan antara Pasal
19 ayat (2) dan ayat (3)
UU Penanganan Fakir
Miskin dengan Pasal
22 UU Kesejahteraan
Sosial.

https://djikp.kominfo.go.id/kategori/kabar-djikp/474063/strategi-mengatasi-persoalan-bantuan-sosial, (diakses tanggal 1 Juli 2022)
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NO

8.

PENGATURAN
tugas dan fungsinya
dalam koordinasi
Menteri.
Pasal 27:
Penyaluran bantuan kepada
fakir miskin
diselenggarakan oleh
Pemerintah dan pemerintah
daerah secara
komprehensif dan
terkoordinasi.

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

efisien.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan dalam
peraturan masih
relevan untuk
diberlakukan secara
efisien

Beberapa peraturan pelaksana dibentuk untuk
dapat melaksanakan penyaluran bantuan
kepada fakir miskin secara komprehensif.
Namun
demikian,
dalam
pengimplementasiannya seringkali ditemukan
pemberitaan di media massa bahwa penyaluran
bantuan senantiasa lekat dengan masalah
tertentu. Pada saat penyaluran bantuan sosial
semasa COVID-19 dilakukan oleh Kementerian
Sosial, banyaknya pengaduan yang masuk
bahkan membuat Ombudsman RI melakukan
penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan
pemberian bantuan tersebut, dimana kemudian
ditemukan empat masalah yang acapkali muncul
pada penyaluran bantuan sosial, yaitu:98
1. Pertama, data penerima bansos belum
sepenuhnya valid.
2. Kedua, keberadaan mitra penyaluran
bantuan sosial tidak merata di sejumlah
desa, terutama penyaluran di wilayah
terluar, terpencil, dan tertinggal.
3. Ketiga, alur pendaftaran yang rumit dan
cenderung berlarut.
4. Keempat, unit pengelolaan pengaduan
Kemensos belum berfungsi secara optimal.
Dalam penyaluran bantuan ini, tak dapat
dipungkiri
bahwa
Kementerian
Sosial
sebenarnya telah mengupayakan suatu sistem

Tetap, namun
demikian perlu
penguatan tata
laksana (komunikasi,
koordinasi, serta
kolaborasi) yang
harmonis antar
lembaga dan
masyarakat dalam
penyaluran bantuan.
Selain itu, perlu
penguatan integrasi
sistem informasi untuk
menciptakan data
terpadu.

98

https://www.republika.co.id/berita/r4rnyu487/ombudsman-temukan-empat-masalah-penyaluran-bansos-kemensos-perbaikan-ditunggu-30-hari, (diakses tanggal 1 Juli
2022)
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NO

99

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS
yang baik, tetapi pengimplementasiannya
memang acapkali menemui kendala-kendala
sebagaimana dirinci di atas. Maka dari itu,
terdapat 4 (empat) strategi untuk mengatasi
persoalan bantuan sosial, yakni: 99
1. melakukan perbaikan sistem dengan
menerjunkan angsung Tim Kemensos ke
lapangan
untuk
mengetahui
persis
permasalahan yang terjadi di masyarakat
(pembaruan DTKS, pengawasan bantuan
sosial dengan bekerjsama dengan KPK,
Kejaksaan, Polri, dsb)
2. mendukung tranparansi penerima bantuan
dengan aplikasi
3. menghidupkan peran pilar-pilar sosial untuk
ambil bagian dalam kegiatan sosial
4. melaksanakan upaya pemberdayaan sosial
lainnya.
Upaya-upaya yang ditempuh Kemensos
sebagaimana dirinci di atas ini tentu patut
dihargai.
Nilai-nilai
transparansi
dan
akuntabilitas (seperti aspek komunikasi,
koordinasi, serta harmonisasi kolaborasi antar
lembaga baik di pusat maupun daerah) pada
prinsipnya diperlukan dalam tata laksana
penyaluran bantuan sosial, begitu juga dengan
peran aktif masyarakat dalam mengawal
penyaluran bantuan sebagai suatu bentuk social
control. Dukungan dari teknologi informasi juga
sangat penting untuk dilibatkan, mengingat
transformasi digital yang terintegrasi dengan
sistem
kependudukan
maupun
sistem

REKOMENDASI

https://nasional.kontan.co.id/news/mensos-risma-beberkan-empat-strategi-untuk-atasi-persoalan-bansos, (diakses tanggal 1 Juli 2022)
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DIMENSI
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INDIKATOR

9.

Pasal 38:
Setiap orang atau korporasi
dilarang menyalahgunakan
dana penanganan fakir
miskin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1).

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
penegakan
hukum

Kepatuhan aparat
penegak hukum

10.

Pasal 41:
1. Masyarakat berperan
serta dalam
penyelenggaraan dan
pengawasan
penanganan fakir
miskin.
2. Peran serta
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan
oleh:
a. badan usaha;
b. organisasi
kemasyarakatan;
c. perseorangan;
d. keluarga;
e. kelompok;

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Partisipasi
Masyarakat

Dari segi partisipasi
aktif masyarakat
pemangku
kepentingan

ANALISIS
perbankan mampu menciptakan suatu sistem
pemberian bantuan yang terpadu.100
Salah satu contoh penyalahgunaan dana
penanganan fakir miskin ialah berupa kasus
korupsi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara
dengan dugaan suap bantuan sosial penanganan
pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek
tahun 2020 sebesar Rp 32,48 miliar.101
Perlu telaahan untuk menilai keefektifan
ketentuan Pasal 38 ini karena masih adanya
kasus korupsi dana terkait.
Peran serta masyarakat ini dapat dilaksanakan
oleh berbagai pihak dengan berbagai macam
bentuk, seperti misalnya berupa pengumpulan
sumbangan
sebagaimana
diatur
pada
Permensos No. 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan
Pengumpulan
Penggunaan
Sumbangn Masyarakat bagi Penanganan Fakir
Miskin. Namun, diperlukan suatu penelaahan
secara lebih jauh untuk mengukur efektivitas
dan efisiensi peran serta masyarakat dalam
penanganan fakir miskin, yaitu apakah peran
serta masyarakat ini telah mampu berkontribusi
pada upaya mencapai tujuan ataupun telah
memberikan hasil sebagaimana diharapkan oleh
undang-undang,
termasuk
juga
potensi
disharmoninya dengan peraturan lain seperti PP
No. 42 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab

REKOMENDASI

Tetap

Tetap, namun perlu
telaah lebih lanjut
terkait efektivitas dan
sinkronisasi dengan
peraturan lain terkait
peran serta
masyarakat dalam
penanganan fakir
miskin.

100

Noni Noerkaisar, Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia, Jurnal Manajemen Perbendaharaan, Vol 2 No 1 (2021),
hal. 83-104
101
https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all), (diakses tanggal 1 Juli
2022
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NO

PENGATURAN
organisasi sosial;
yayasan;
lembaga swadaya
masyarakat;
i. organisasi profesi;
dan/atau
j. pelaku usaha.
3. Pelaku usaha
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf j
berperan serta dalam
menyediakan dana
pengembangan
masyarakat sebagai
pewujudan dari
tanggung jawab sosial
terhadap penanganan
fakir miskin.
Pasal 42:
Setiap orang yang
memalsukan data verifikasi
dan validasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11
ayat (3), dipidana dengan
pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun atau denda
paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

Aspek
Penegakan
Hukum

Rasionalitas sanksi
pidana

f.
g.
h.

11.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

ANALISIS
Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Ketentuan ini mengatur sanksi pidana atas
tindakan pemalsuan data verifikasi, validasi, dan
penyalahgunaan data penanganan fakir miskin,
baik yang dilakukan oleh perorangan maupun
korporasi. Ketentuan pidana ini diharapkan
dapat mencegah terjadinya pemalsuan dan
penyalahgunaan data fakir miskin.
Ombudsman RI menemukan adanya dugaan
manipulasi data penerima bantuan sosial
(bansos) dalam rangka menanggulangi pandemi
Covid-19 di Jambi dan Papua pada tahun 2020,
termasuk penyaluran bantuan yang tidak merata
dalam hal waktu, sasaran, masyarakat penerima
wilayah distribusi, ketidakjelasan prosedur dan
persyaratan untuk menerima bantuan, serta
aduan mengenai masyarakat yang sebenarnya

REKOMENDASI

Tetap
Perlu telaahan
efektivitas sanksi
pidana.
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12.

102

PENGATURAN

Pasal443:
(1) Setiap orang yang
menyalahgunakan
dana penanganan fakir
miskin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
38, dipidana dengan
pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun
atau denda paling
banyak
Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).
(2) Korporasi yang
menyalahgunakan
dana penanganan fakir
miskin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
38, dipidana dengan
denda paling banyak

DIMENSI

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

VARIABEL

INDIKATOR

Aspek
Penegakan
Hukum

Rasionalitas sanksi
pidana

ANALISIS
lebih membutuhkan tetapi justru tidak terdaftar
dan sebaliknya.102
Hal ini menunjukkan bahwa pemalsuan data dan
tindakan penyalahgunaan wewenang sejenisnya
masih menjadi momok yang menakutkan dalam
pengimplementasian kebijakan pemberian
bantuan. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi
terhadap efektivitas ketentuan pidana yang ada
dalam undang-undang ini.
Ketentuan ini mengatur sanksi pidana atas
tindakan penyalahgunaan dana bagi
penanganan fakir miskin, baik yang dilakukan
oleh perorangan maupun korporasi. Meski
begitu, efektivitas pemberlakuan pasal ini sendiri
masih perlu dievaluasi, mengingat hingga saat ini
masih marak terjadi kasus korupsi terhadap
pengelolaan dana penanganan fakir miskin.
Secara implementatif, pemberlakuan ketentuan
pasal ini dapat disandingkan dengan fakta
hukum sebagaimana terlihat pada vonis dari
kasus korupsi mantan Mensos Juliari Batubara,
dimana majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman
12 tahun penjara, denda Rp 500 juta, pidana
tambahan berupa pembayaran uang pengganti
sekitar Rp 14,59 miliar atau pidana penjara
selama dua tahun, serta pencabutan hak politik
selama empat tahun. Majelis hakim menilai ybs
terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-

REKOMENDASI

Tetap

Perlu telaahan
efektivitas sanksi
pidana.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/03/20130191/ombudsman-temukan-manipulasi-data-dan-pemotongan-nominal-bansos?page=all, (diakses pada tanggal 1

Mei 2022)

190

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
NO

13.

103

PENGATURAN
Rp.750.000.000,00
(tujuh ratus lima puluh
juta rupiah).
Pasal444 ayat (2):
Peraturan pelaksanaan
Undang-Undang ini harus
telah ditetapkan paling
lambat 1 (satu) tahun sejak
Undang-Undang ini
diundangkan.

DIMENSI

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

VARIABEL

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat ini

INDIKATOR

Pengaturan dalam
peraturan masih
relevan untuk
diberlakukan secara
efisien

ANALISIS
Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.103
Diperlukan penelaahan terhadap efektivitas
pemberlakuan ketentuan Pasal 44 ayat (2) ini,
karena peraturan pelaksana undang-undang ini
ditetapkan lebih dari 1 (satu) tahun sejak
undang-undang ini diundangkan, yaitu PP No. 63
Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya
Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan
Wilayah.

REKOMENDASI

Ubah
Sebaiknya kata 1 (satu)
diganti 2 (dua) demi
kepastian dan
ketertiban hukum.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all, (diakses pada

tanggal 1 Mei 2022)
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B.2.
NO
1.

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah
Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
Pasal 1 angka 1:
Disharmoni
Definisi atau
Adanya perbedaan
Diperlukan penelaahan terhadap aspek sinkronisasi
Tetap
Fakir Miskin adalah
Pengaturan
Konsep
definisi ataupun
istilah pengertian antara ‘fakir miskin’, ‘masyarakat tidak
orang yang sama sekali
konsep diantara
mampu’, dan ‘masyakat miskin’.
tidak mempunyai
dua peraturan
sumber mata
perundangpencaharian dan/atau
undangan atau
mempunyai sumber
lebih terhadap
mata pencaharian tetapi
objek yang sama
tidak mempunyai
kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar yang
layak bagi kehidupan
dirinya dan/atau
keluarganya.
Pasal 2 ayat (1)
Disharmoni
Kewenangan
Adanya pengaturan Pemahaman kebijakan penanganan fakir miskin menurut Tetap
(1) Pemerintah dan
Pengaturan
mengenai
beberapa peraturan pelaksana:
Pemerintah Daerah
kewenangan yang
a. PP No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya
bertanggungjawab
sama pada 2
Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan
Perlu telaahan
terhadap pelaksanaan
peraturan yang
Wilayah, Penanganan Fakir Miskin: upaya yang
sinkronisasi
Penanganan Fakir
berbeda hierarki,
terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan
kewenangan
Miskin.
tetapi dilaksanakan
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau
dengan
oleh lembaga yang
masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan
ketentuan pada
berbeda
kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta
Perpres No. 15
fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap
Tahun 2010
warga negara. Koordinator Kementerian Sosial.
tentang
b. Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah
Penanggulangan
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NO

3.

Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
dengan Perpres No. 96 Tahun 2015 tentang
Kemiskinan
Perubahan atas Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang
sebagaimana
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:
diubah dengan
Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan
Perpres No. 96
program pemerintah dan pemerintah daerah yang
Tahun 2015
dilakukan secara sistematis, terencana, dan
tentang
bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat
Perubahan atas
untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam
Perpres No. 15
rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
Tahun 2010
Leading sector TNP2K (ketua Wapres, wakil ketua
tentang
Menko-Menko, Menteri lainnya sebagai anggota.).
Percepatan
Berdasarkan hasil penelusuran di website TNP2K,
Penanggulangan
TNP2K saat ini masih aktif.
Kemiskinan demi
Diperlukan penelaahan terhadap permasalahan
ketertiban dan
sebagaimana dirinci di atas.
kepastian
hukum.
Pasal 4
Kejelasan
Kesesuaian
Ketentuan Umum:
Menurut Petunjuk no. 98 huruf c lampiran II UU No. 12
Ubah
Upaya Penanganan Fakir
Rumusan
dengan
Berisi hal-hal lain
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Miskin melalui pendekatan
sistematika
yang bersifat umum Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
Perlu
wilayah bertujuan:
dan tehnik
yang berlaku bagi
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
ditambahkan
a. terpenuhinya Kebutuhan
penyusunan
pasal atau
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undangpada ketentuan
Dasar Fakir Miskin agar
peraturan
beberapa pasal
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
umum.
memperoleh kehidupan
perundangberikutnya
Peraturan Perundang-Undangan, bahwa ketentuan
yang layak dan
undangan
umum berisi: c. hal-hal lain yang bersifat yang bersifat
bermartabat yang
umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal
dilaksanakan oleh
berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan
Menteri,
asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri
menteri/pimpinan
dalam pasal atau bab, sehingga sebaiknya materi
lembaga terkait sesuai
muatan Pasal 4 ini diubah dengan ditambahkan pada
dengan tugas dan
ketentuan umum.
fungsinya;
b. meningkatnya kapasitas
dan berkembangnya
kemampuan dasar serta
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NO

4.

5.

Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
kemampuan berusaha
bagi Fakir Miskin;
c. terentaskannya Fakir
Miskin dari kemiskinan

Pasal 5
Penanganan Fakir Miskin
melalui pendekatan wilayah
diselenggarakan dengan
memperhatikan kearifan
lokal, yang meliputi wilayah:
a. perdesaan;
b. perkotaan;
c. pesisir dan pulau-pulau
kecil;
d. tertinggal/terpencil;
dan/atau
e. perbatasan antarnegara

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Ketercapaian
Hasil

Ketercapaian
tujuan dari politik
hukum
pembentukan
peraturan

Dibutuhkan penelaahan lebih lanjut terkait penanganan
fakir miskin berdasarkan pendataan
daerah/provinsi/kota/kabupaten yang masuk dalam
masing-masing kategori wilayah tersebut, kepemilikan
data dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemberian
bantuan di masing-masing wilayah tersebut, serta
pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu
upaya untuk menangani fakir miskin di wilayah-wilayah
terkait.

Tetap

Pasal 39
(1) Menteri
mengoordinasikan
pelaksanaan
Penanganan Fakir Miskin
pada tingkat nasional.

Disharmoni
Pengaturan

Kewenangan

Adanya pengaturan
mengenai
kewenangan yang
sama pada 2
peraturan yang
berbeda hierarki,
tetapi dilaksanakan
oleh lembaga yang
berbeda

Pasal 39 ayat (1) mengatur koordinasi tingkat nasional
dengan terpusat pada Menteri Sosial selaku koordinator.
Menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Perpres No. 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Perpres No. 15 Tahun
2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K) yang berada di bawah dan
bertanggungjawab pada Presiden, dimana Ketua
lembaga ini adalah Wapres, Wakil Ketua I adalah Menko
PMK, sementara Menko Kemaritiman dan Menteri Sosial
menjadi anggota bersama dengan menteri lainnya.
Mengenai hal ini, diperlukan penelaahan mengenai

Tetap
Perlu adanya
sinkronisasi
dengan
ketentuan Pasal
7 dan Pasal 8
Perpres No. 15
Tahun 2010
tentang
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan
sebagaimana
telah diubah

(2) Koordinasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. proses penetapan
kriteria Fakir Miskin;
b. pelaksanaan
Penanganan Fakir

Ketersediaan SOP

Perlu telaahan
efektivitas
penanganan fakir
miskin melalui
pendekatan
wilayah.
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NO

6.

Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
Miskin yang
yang jelas, lengkap
koordinasi penanggulangan dan penangananan
dengan Perpres
dilaksanakan oleh
dan benar-benar
kemiskinan, termasuk pula terkait kebutuhan
No. 96 Tahun
kementerian/lembag Efektivitas
Aspek Standar diterapkan
pembedaan leading sector kementerian yang menjadi
2015 tentang
a sesuai dengan
Pelaksanaan
Operasional
koordinatornya.
Perubahan atas
tugas dan fungsinya;
Peraturan
Pelaksana
Perpres No. 15
c. penyusunan rencana PerundangSementara itu, penelaahan terhadap ketentuan Pasal 39 Tahun 2010
aksi nasional; dan
Undangan
ayat (2) lebih diarahkan pada upaya menentukan kriteria tentang
d. evaluasi pelaksanaan
yang lebih rinci mengenai fakir miskin selain yang diatur Percepatan
Penanganan Fakir
pada ketentuan umum PP ini. Dalam hal ini, diperlukan
Penanggulangan
Miskin oleh
tambahan pengaturan mengenai SOP penegasan kriteria Kemiskinan demi
kementerian/
antara istilah fakir miskin, masyarakat tidak mampu, dan ketertiban dan
Lembaga.
masyakat miskin.
kepastian
hukum.
Pasal 42
(1) Upaya Penanganan Fakir
Miskin dilaksanakan
secara terencana,
terarah, terukur, dan
terpadu dengan
berdasarkan pada
rencana aksi nasional
Penanganan Fakir
Miskin.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
operasional
atau tidaknya
peraturan

Pengaturan dalam
peraturan tidak
dilaksanakan secara
efektif

Ketentuan Pasal 42 ayat (5) belum memiliki peraturan
pelaksana, sehingga diperlukan penelaahan lebih lanjut
mengenai efektivitas pengaturan rencana aksi nasional.

Tetap
Perlu telaahan
efektivitas
pengaturan
rencana aksi
nasional.

(2) Menteri
mengoordinasikan
penyusunan rencana
aksi nasional
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), bersama
menteri/pimpinan
lembaga terkait sesuai
tugas dan fungsinya.
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Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
(3) Rencana aksi nasional
Penanganan Fakir Miskin
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan
sinkronisasi dan
keterpaduan program
dan kegiatan
antarkementerian/lemb
aga dalam upaya
Penanganan Fakir
Miskin.
(4) Rencana aksi nasional
Penanganan Fakir Miskin
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat
(2) disusun untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun.
(5) Rencana aksi nasional
Penanganan Fakir Miskin
diatur dengan Peraturan
Presiden.

7.

Pasal 44
Peraturan Presiden
mengenai rencana aksi
nasional Penanganan Fakir
Miskin sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (5) harus
sudah ditetapkan paling
lambat 2 (dua) tahun sejak
Peraturan Pemerintah ini

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
operasional
atau tidaknya
peraturan

Pengaturan dalam
peraturan tidak
dilaksanakan secara
efektif

Ketentuan Pasal 44 mengatur pembentukan Perpres
tentang Rencana Aksi Nasional Penanganan Fakir Miskin
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak PP
ini diundangkan, tetapi kenyataannya sampai sekarang
Perpres yang dimaksud belum ada.

Tetap
Perlu telaahan
efektivitas Pasal
44.
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NO

Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
diundangkan.
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B.3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penangulangan Kemiskinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penangulangan
Kemiskinan
Analisis dan Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penangulangan Kemiskinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penangulangan Kemiskinan
NO
1.

2.

3.

PENGATURAN
Pasal 2:
(1) Arah kebijakan penanggulangan
kemiskinan nasional berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang.
(2) Arah kebijakan penanggulangan
kemiskinan daerah berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah.

DIMENSI
Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

VARIABEL
Aspek
relevansi
dengan
situasi saat
ini

INDIKATOR
Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

Pasal 3:
Strategi percepatan penanggulangan
kemiskinan dilakukan dengan :
(1) mengurangi beban pengeluaran
masyarakat miskin;
(2) meningkatkan kemampuan dan
pendapatan masyarakat miskin;
(3) ...

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan teknik
penyusunan
peraturan
perundangundangan

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Konsisten
antar
ketentuan

Pasal 7
Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk
Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan.

Disharmoni
Pengaturan

Kewenangan

Adanya
pengaturan
mengenai
kewenangan
yang sama
pada 2 (dua)
atau lebih

ANALISIS
Pada konsiderans mengingat dari Perpres ini tidak
ada UU Penanganan Fakir Miskin (saat itu belum
terbit UU Penanganan Fakir Miskin) maupun
ketentuan undang-undang perubahannya, yaitu
Perpres No. 96/2015 (saat itu sudah terbit UU
Penanganan Fakir Miskin). Butuh penelaahan lebih
jauh untuk mengetahui apakah kebijakan percepatan
penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud
dalam Perpres ini sudah sejalan dengan UU
Penanganan Fakir Miskin maupun peraturan
pelaksananya atau belum
Pengertian masyarakat miskin pada ketentuan Pasal
3 ini tidak didefinisikan, sehingga dikhawatirkan ini
menimbulkan kerancuan, yaitu apakah sama atau
tidak dengan istilah fakir miskin pada UU Penanganan
Fakir Miskin dan peraturan pelaksananya.

Ada 2 (dua) kebijakan yang perlu dianalisis
kemiripannya, yaitu:
a. PP No. 63/2013 tentang Pelaksanaan Upaya
Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan
Wilayah menyatakan bahwa Penanganan Fakir
Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan
berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah,

REKOMENDASI
Tetap
Perlu
telaahan
efektivitas
ketentuan
Pasal 2 ini.

Tetap
Perlu
telaahan
definisi
masyarakat
miskin
dengan fakir
miskin.
Tetap
Perlu
telaahan
sinkronisasi
kewenangan
dengan
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Analisis dan Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penangulangan Kemiskinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penangulangan Kemiskinan
peraturan
yang
berbeda
hierarki,
tetapi
dilaksanakan
oleh lembaga
yang
berbeda

4.

Pasal 8
Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden.

Disharmoni
Pengaturan

Kewenangan

Adanya
pengaturan
mengenai
kewenangan
yang sama
pada 2 (dua)

Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam
bentuk kebijakan, program dan kegiatan
pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi
untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga
negara. Pelaksanaan upaya penanganan fakir
miskin ini dikoordinasikan oleh Kementerian
Sosial.
b. Sementara itu, ketentuan Perpres No. 15/2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.
96/2015 tentang Perubahan atas Perpres No.
15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan menyatakan bahwa
Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan
dan program pemerintah dan pemerintah
daerah yang dilakukan secara sistematis,
terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha
dan masyarakat untuk mengurangi jumlah
penduduk miskin dalam rangka meningkatkan
derajat kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini
memiliki leading sector bernama TNP2K (yang
ketuanya adalah Wakil Presiden, wakil ketuanya
ialah Menko-Menko, sementara Menteri lainnya
sebagai anggota). Berdasarkan hasil penelusuran
di website TNP2K, TNP2K saat ini masih aktif.
Diperlukan penelaahan lebih lanjut terkait
permasalahan tersebut.
Ketentuan Pasal 39 ayat (1) PP No. 63 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin
melalui Pendekatan Wilayah menyatakan bahwa
koordinasi tingkat nasional dikoordinasikan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial (dalam hal ini Menteri

ketentuan
PP No. 63
Tahun 2013
tentang
Pelaksanaan
Upaya
Penanganan
Fakir Miskin
melalui
Pendekatan
Wilayah
demi
ketertiban
dan
kepastian
hukum.

Tetap
Perlu
telaahan
sinkronisasi
kewenangan
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Analisis dan Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penangulangan Kemiskinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penangulangan Kemiskinan

5.

Pasal 9
Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan bertugas:
a. menyusun kebijakan dan program
penanggulangan kemiskinan;
b. melakukan sinergi melalui
sinkronisasi, harmonisasi, dan
integrasi program-program
penanggulangan kemiskinan di
kementerian/lembaga;
c. melakukan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan program
dan kegiatan penanggulangan
kemiskinan.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
relevansi
dengan
situasi saat
ini

atau lebih
peraturan
yang
berbeda
hierarki,
tetapi
dilaksanakan
oleh lembaga
yang
berbeda

Sosial). Sementara itu, pada Perpres tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ini, terdapat
amanat untuk membentuk Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang secara
struktural berada di bawah dan bertanggungjawab
pada Presiden, dimana lembaga ini juga memiliki
tugas dalam hal penanggulangan kemiskinan
layaknya Kementerian Sosial. Maka dari itu,
diperlukan penelaahan lebih lanjut terkait koodinasi
maupun kolaborasi antara Kementerian Sosial
dengan TNP2K ini.

Pengaturan
dalam
peraturan
masih
relevan
untuk
diberlakukan
secara
efisien

Beberapa contoh Tugas Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ialah:
a. menyusun kebijakan dan program
penanggulangan kemiskinan
b. melakukan pengawasan dan pengendalian
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
penanggulangan kemiskinan.
Diperlukan penelaahan lebih lanjut terkait tugas
TNP2K, sehingga akan diketahui apakah terdapat
kesamaan atau tidak dengan tusi Kementerian Sosial,
semata-mata demi menjamin efektivitas kinerja dari
tim ini (termasuk koordinasinya dengan Kementerian
Sosial).

dengan
ketentuan
PP No. 63
Tahun 2013
tentang
Pelaksanaan
Upaya
Penanganan
Fakir Miskin
melalui
Pendekatan
Wilayah
demi
ketertiban
dan
kepastian
hukum.
Tetap
Perlu
telaahan
efektivitas
dari TNP2K.
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B.4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi
Penanganan Fakir Miskin

NO
1.

2.

Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat
Bagi Penanganan Fakir Miskin
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
Pasal
1 16:
Efektivitas
Aspek
Ketersediaan
Secara umum, ketentuan Pasal 14 sampai Pasal
Ubah
1)6 Sumbangan masyarakat yang
Pelaksanaan Standar
SOP yang
16 pada PP ini mengatur mekanisme
berasal dari masyarakat dalam negeri
Peraturan
Operasional
jelas, lengkap pengumpulan sumbangan baik yang berbentuk
Perlu tambahan
yang berupa surat berharga dicatat
PerundangPelaksana
dan benarbarang, uang, atau surat berharga. Ketentuan
pengaturan terkait
sebagai penerimaan oleh pejabat
Undangan
benar
Pasal 14 dan Pasal 15 mengatur sumbangan
mekanisme
yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur,
diterapkan
berbentuk barang dan uang, dimana masingpengumpulan dan
dan bupati/walikota sesuai dengan
masing pasal mencantumkan adanya suatu
penggunaan
kewenangannya.
klausul yang menyatakan bahwa pengelolaannya sumbangan yang
2) Surat berharga sebagaimana
harus dilakukan sesuai dengan/ merujuk kepada
berupa surat
dimaksud pada ayat (1) dinilai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berharga atau klausul
mata uang rupiah berdasarkan nilai
berlaku. Namun pada Pasal 16 yang mengatur
bahwa
nominal yang disepakati pada saat
pengumpulan sumbangan berupa surat berharga pengelolaannya
serah terima.
justru tidak terdapat klausul serupa
dilakukan sesuai
(pengaturannya cenderung bersifat sederhana).
dengan/harus
Padahal di antara tiga jenis sumbangan yang
merujuk kepada
dapat dikumpulkan tersebut, dapat dikatakan
ketentuan peraturan
bahwa surat berhargalah yang berbentuk paling
perundang-undangan
abstrak, sehingga sebenarnya perlu diatur secara yang berlaku.
lebih jelas mengenai langkah penerimaan dan
pengelolaannya setelah diterima oleh Menteri,
Gubernur, maupun Walkota/Bupati. Maka dari
itu, dibutuhkan tambahan pengaturan mengenai
mekanisme pengumpulan dan penggunaan
sumbangan berupa surat berharga, terutama
terkait klausul bahwa pengelolaannya dilakukan
sesuai dengan/harus merujuk kepada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal
2 21 ayat (2):
Efektivitas
Aspek
Ketersediaan
Ketentuan Pasal 21 ayat (2) mengatur bahwa
Ubah
Hasil
1 pengumpulan sumbangan
Pelaksanaan Standar
SOP yang
hasil pengumpulan sumbangan berupa barang
masyarakat sebagaimana dimaksud
Peraturan
Operasional
jelas, lengkap hanya diperuntukkan bagi Lembaga
Perlu telaahan
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pada ayat (1) yang berupa:
PerundangPelaksana
dan benarKesejahteraan Sosial untuk kemudian disalurkan
efektivitas terkait
a. barang hanya diperuntukkan
Undangan
benar
kepada fakir miskin, sedangkan sumbangan
pembedaan jalur
bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial
diterapkan
berupa uang atau surat berharga diperuntukkan
penyaluran
untuk disalurkan kepada Fakir Miskin;
bagi perseorangan, keluarga, kelompok,
sumbangan berupa
b. uang dan/atau surat berharga
masyarakat, dan/atau Lembaga Kesejahteraan
barang, uang, dan
diperuntukkan bagi perseorangan,
Sosial untuk disalurkan kepada Fakir Miskin.
surat berharga.
keluarga, kelompok, masyarakat,
Dalam hal ini, perlu ditelaah lebih jauh mengenai
dan/atau Lembaga Kesejahteraan
efektivitas pengaturan yang mengharuskan jalur
Sosial untuk disalurkan kepada Fakir
penyaluran barang dilakukan melalui Lembaga
Miskin.
Kesejahteraan Sosial, mengingat barang-barang
tertentu seperti bahan sandang ataupun pangan
harus disalurkan secara cepat terutama dalam
kondisi darurat. Keberadaan pengaturan bahwa
barang hanya dapat diperuntukkan/disalurkan
melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial berpotensi
memperlambat proses penyaluran sumbangan
tersebut, sehingga perlu dikaji efektivitas
pemberlakuannya sebagai sebuah kebijakan.
Pasal
2 27:
Efektivitas
Aspek
Ketersediaan
Ketentuan Pasal 27 ayat (2) mengatur bahwa
Ubah
(1)7 Permohonan penggunaan hasil
Pelaksanaan Standar
SOP yang
permohonan penggunaan sumbangan
pengumpulan sumbangan
Peraturan
Operasional
jelas, lengkap masyarakat dilakukan dengan mengajukan
Perlu telaahan
masyarakat untuk penanganan
PerundangPelaksana
dan benarproposal, yang materi muatannya diatur dalam
efektivitas
fakir miskin dapat diajukan
Undangan
benar
Pasal 27 ayat (4). Pemohon yang dapat
mekanisme
langsung oleh:
diterapkan
mengajukan permohonan ini mencakup:
permohonan
1. perseorangan;
perseorangan; keluarga; kelompok; masyarakat;
pengunaan
2. keluarga;
dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (Pasal 27 sumbangan dari
3. kelompok;
ayat (1)). Dalam hal ini, perlu ditelaah lebih jauh
masyarakat.
4. masyarakat; dan/atau
mengenai mekanisme permohonan dengan
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
proposal, yaitu apakah suatu format proposal
(2) Permohonan penggunaan
dapat diterapkan terhadap seluruh kalangan
sumbangan masyarakat
jenis pemohon atau tidak. Contohnya, terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat
dengan pemohon perseorangan atau keluarga
(1) dilakukan dengan mengajukan
(fakir miskin) yang harus menyusun sebuah
proposal kepada Menteri,
proposal untuk penggunaan sumbangan
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gubernur, atau bupati/walikota
masyarakat, maka sebaiknya disusun suatu
sesuai dengan kewenangannya.
mekanisme yang berbeda, sehingga dapat
Proposal sebagaimana dimaksud
bersifat lebih relevan dan memudahkan
pada ayat (2) paling sedikit
pengajuan permohonan bagi pemohon,
memuat uraian singkat mengenai
misalnya: pemohon perseorangan cukup dengan
tujuan penggunaan sumbangan
mengisi form yang telah disediakan. Sementara
masyarakat.
itu, mekanisme pengajuan melalui proposal
Proposal sebagaimana dimaksud
dapat diterapkan untuk permohonan yang lebih
pada ayat (2) harus melampirkan:
kompleks, yaitu proposal yang diajukan oleh
1. identitas pemohon penerima
kelompok, masyarakat, atau lembaga
sumbangan masyarakat;
kesejahteraan sosial.
2. rekomendasi penerima
Sementara itu, terkait dengan ketentuan Pasal 27
sumbangan masyarakat dari
ayat (6) yang mengatur permohonan
satuan kerja perangkat daerah
penggunaan sumbangan pada keadaan darurat
yang menangani urusan sosial;
melalui surat rekomendasi dari satuan kerja
dan
perangkat daerah yang menangani urusan sosial
3. surat keterangan miskin dari
setempat, keberadaan surat rekomendasi ini
lurah, kepala desa, atau pejabat
baru dapat diberikan setelah melewati proses
lain yang setingkat di tempat
verifikasi dari satuan kerja tersebut.
tinggal pemohon penggunaan
Kecenderungan proses ini tentu bersifat lebih
sumbangan masyarakat.
berbelit-belit, sehingga justru akan menjadi
Dalam hal penerima sumbangan
masalah apabila sedang terjadi suatu kondisi
masyarakat tidak memiliki surat
yang dihadapi darurat. Maka dari itu, perlu
keterangan miskin sebagaimana
dilakukan evaluasi apakah ketentuan ini mampu
dimaksud pada ayat (4) huruf c,
bersifat efektif untuk melindungi dan
penerima dapat melampirkan
memberikan manfaat bagi fakir miskin di tengah
dokumen lain sebagai pengganti
situasi darurat, termasuk melihat kemungkinan
surat keterangan miskin.
model pengaturan lain dengan memanfaatkan
Dalam hal terjadi keadaan
perkembangan teknologi informasi.
darurat, permohonan
penggunaan sumbangan
masyarakat dilakukan hanya
dengan surat rekomendasi dari
satuan kerja perangkat daerah
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yang menangani urusan sosial
setempat.
(7) Surat rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) diberikan
berdasarkan hasil verifikasi dari
satuan kerja perangkat daerah
yang menangani urusan sosial
setempat.
Pasal
3 31:
Efektivitas
Aspek
Terpenuhinya Pasal 31 memberikan kewenangan bagi menteri
Tetap
(1)1 Sebelum memberikan
Pelaksanaan Sumber Daya kapasitas,
dan kepala daerah untuk membentuk tim ad hoc
persetujuan terhadap permohonan
Peraturan
Manusia
integritas dan yang berfungsi memberi saran/pertimbangan
Perlu telaahan
penggunaan hasil pengumpulan
kualitas SDM
serta melakukan tindakan pemeriksaan,
efektivitas terkait tim
sumbangan masyarakat Menteri,
yang
pemrosesan, penyeleksian, dan penelaahan
ad hoc dalam proses
gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dibutuhkan
terhadap permohonan penggunaan sumbangan
pemeriksaan
dengan kewenangannya dapat
dalam
masyarakat. Dalam semangat reformasi
permohonan
membentuk tim yang bersifat ad hoc.
menerapkan
birokrasi, fungsi ini mungkin dapat dilekatkan
penggunaan
(2) Tim sebagaimana dimaksud
pengaturan
pada Aparatur Sipil Negara yang bertugas di
sumbangan
pada ayat (1) bertugas memberikan
dalam
bidang terkait, sehingga tidak menambah
masyarakat.
saran atau pertimbangan, memeriksa,
peraturan
panjang proses pemeriksaan terhadap
memproses, menyeleksi, dan
permohonan serta tetap mampu mewujudkan
menelaah permohonan yang diajukan
penyaluran bantuan secara cepat dan sederhana
kepada Menteri, gubernur, atau
kepada pihak yang memerlukan.
bupati/walikota
Pasal
3 33:
Efektivitas
Aspek
Ketersediaan
Surat berharga yang telah diterima sebagai
Ubah
Dalam
3
hal permohonan penggunaan
Pelaksanaan Standar
SOP yang
sumbangan dari masyarakat dapat disalurkan
hasil pengumpulan sumbangan
Peraturan
Operasional
jelas, lengkap kepada pemohon. Dalam hal ini, perlu dikaji
Perlu tambahan
masyarakat disetujui oleh Menteri,
PerundangPelaksana
dan benarapakah sumbangan berupa surat berharga ini
pengaturan terkait
gubernur, dan bupati/walikota sesuai
Undangan
benar
dapat disalurkan begitu saja atau perlu diubah ke mekanisme
dengan kewenangannya bantuan
diterapkan
dalam bentuk lain yang lebih mudah
pengumpulan dan
berupa uang, barang, dan/atau surat
dimanfaatkan oleh fakir miskin (misalnya barang, penggunaan
berharga dapat disalurkan kepada
uang, atau penyediaan lainnya), dengan melihat
sumbangan yang
pemohon penggunaan
kecenderungan praktek penyaluran sumbangan
berupa surat
sumbangan masyarakat.
yang dijalankan selama ini.
berharga atau klausul
bahwa

204

6.

Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat
Bagi Penanganan Fakir Miskin
pengelolaannya
dilakukan sesuai
dengan/harus
merujuk kepada
ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal
4 41:
Efektivitas
Aspek
Kepatuhan
Pasal 41 mengatur kewenangan Menteri dan
Ubah
(1)1 Menteri, gubernur, dan
Pelaksanaan Penegakan
aparat
para Kepala Daerah dalam mengawasi
bupati/walikota sesuai dengan
Peraturan
Hukum
penegak
penggunaan sumbangan masyarakat. Namun
Perlu telaahan
kewenangannya melakukan
Perundanghukum
dalam ayat (2) terdapat rumusan yang janggal, di efektivitas koherensi
pengawasan terhadap pelaksanaan
Undangan
mana Menteri dan para Kepala Daerah
pengaturan
pengumpulan dan penggunaan
berwenang melaksanakan pengawasan,
kewenangan
sumbangan masyarakat bagi
menerima laporan, dan melakukan klarifikasi
pengawasan oleh
kepentingan penanganan fakir miskin.
(huruf a, b, dan c), sekaligus mengusulkan sanksi
Menteri dan Kepala
(2) Dalam melaksanakan pengawasan
administratif pada dirinya sendiri (huruf d).
Daerah terhadap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Untuk koherensi pengaturan, kewenangan yang
penggunaan
Menteri, gubernur, dan
harusnya diberikan bukanlah “mengusulkan”
sumbangan
bupati/walikota mempunyai tugas:
sanksi administratif, tetapi justru
masyarakat.
a. melakukan pengawasan atas
menjatuhkan/menetapkan sanksi administratif
pemberian sumbangan masyarakat;
jika terjadi pelanggaran.
Sebaiknya klausul
b. menerima laporan dari masyarakat
mengusulkan diubah
mengenai adanya dugaan
menjadi
penyimpangan pemberian
menjatuhkan/meneta
sumbangan masyarakat dan
pkan sanksi
penyaluran dana sumbangan
administratif jika
masyarakat;
terjadi pelanggaran.
c. melakukan klarifikasi atas adanya
dugaan penyimpangan pemberian
sumbangan masyarakat dan
penyaluran dana sumbangan
masyarakat yang dilaporkan oleh
masyarakat; dan
d. mengusulkan sanksi administratif
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kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota atas terjadinya
penyimpangan pemberian
sumbangan masyarakat dan/atau
penyaluran dana sumbangan
masyarakat.
(3) Masyarakat dapat melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan
pengumpulan dan penggunaan
sumbangan masyarakat bagi
kepentingan penanganan fakir miskin
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal
4 42:
Efektivitas
Aspek
Pengaturan
Efektivitas ketentuan Pasal 42 ini perlu ditelaah,
Ubah
Peraturan
2
pelaksanaan dari Peraturan Pelaksanaan Relevansi
dalam
karena peraturan pelaksana dari peraturan
Pemerintah ini harus ditetapkan
Peraturan
dengan
peraturan
pemerintah ini ditetapkan lebih dari 1 (satu)
Sebaiknya kata 1
paling lama 1 (satu) tahun terhitung
Perundangsituasi saat
masih relevan tahun sejak peraturan pemerintah ini
(satu) diganti 2 (dua)
sejak Peraturan Pemerintah ini
Undangan
ini
untuk
diundangkan.
demi kepastian dan
diundangkan.
diberlakukan
Adapun peraturan pelaksana dari peraturan
ketertiban hukum.
secara efisien pemerintah ini ialah Permensos Nomor 15 Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan
Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin.
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Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan
Fakir Miskin
NO
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
1.
Pasal 2 menyatakan bahwa
Kejelasan
Kesesuaian
Ketentuan Umum:
Menurut petunjuk no. 98 huruf c lampiran II UU
Ubah
Pengumpulan dan Penggunaan
Rumusan
dengan
Berisi hal-hal lain
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Sumbangan Masyarakat bagi
sistematika
yang bersifat umum
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana
Perlu ditambahkan
Penanganan Fakir Miskin
dan tehnik
yang berlaku bagi
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU
pada ketentuan
dimaksudkan untuk
penyusunan
pasal atau beberapa Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
umum.
mendapatkan dana lain yang sah
peraturan
pasal berikutnya
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
dan tidak mengikat untuk
perundangPeraturan Perundang-Undangan, bahwa ketentuan
pendanaan Penanganan Fakir
undangan
umum berisi: c. hal-hal lain yang bersifat umum
Miskin.
yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal
berikutnya, antara lain ketentuan yang
mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab,
sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 2 ini
diubah, yaitu ditambahkan pada ketentuan umum.
Ubah
2.
Pasal 3 ayat (1) menyatakan
Kejelasan
Kesesuaian
Ketentuan Umum:
Menurut petunjuk no. 98 huruf c lampiran II UU
bahwa
Rumusan
dengan
Berisi hal-hal lain
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Pengumpulan dan Penggunaan
sistematika
yang bersifat umum
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana
Perlu ditambahkan
Sumbangan Masyarakat bagi
dan tehnik
yang berlaku bagi
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU
pada ketentuan
Penanganan Fakir Miskin
penyusunan
pasal atau beberapa Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
umum.
bertujuan untuk:
peraturan
pasal berikutnya
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
a. meningkatkan peran serta
perundangPeraturan Perundang-Undangan, bahwa ketentuan
masyarakat dalam Penanganan
undangan
umum berisi: c. hal-hal lain yang bersifat umum
Fakir Miskin; dan
yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal
b. mempercepat Penanganan
berikutnya, antara lain ketentuan yang
Fakir Miskin.
mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab,
sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 3 ayat (1)
ini diubah, yaitu ditambahkan pada ketentuan
umum.
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NO
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
3.
Pasal 8
Kejelasan
Penggunaan
Konsisten antar
Materi muatan Pasal 8 ini jika dibandingkan dengan Ubah
(1) Sumbangan masyarakat
Rumusan
bahasa,
ketentuan
ketentuan Pasal 24, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27
yang berasal dari
istilah, kata
ayat (1), terdapat pengaturan yang tidak konsisten Perlu
masyarakat dalam negeri
mengenai rekening yang digunakan untuk
disinkronkan
berupa uang diserahkan
pengumpulan sumbangan masyarakat bagi
dengan ketentuan
kepada Menteri, gubernur,
penanganan fakir miskin.
Pasal 24, Pasal 26
atau bupati/wali kota
ayat (1) dan Pasal
melalui rekening tersendiri
yang dibuka oleh Menteri,
27 ayat (1) demi
gubernur, atau bupati/wali
kepastian hukum.
kota sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Pembukaan rekening
tersendiri oleh Menteri
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atas
persetujuan menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
tentang pengelolaan uang
negara.
(3) Pembukaan rekening
tersendiri oleh gubernur
atau bupati/wali kota
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

208

Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan
Fakir Miskin
NO
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
Ubah
4.
Pasal 24
Kejelasan
Penggunaan
Konsisten antar
Materi muatan Pasal 24 ini jika dibandingkan
(1) Hasil Pengumpulan
Rumusan
bahasa,
ketentuan
dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 26 ayat (1) dan
Sumbangan Masyarakat
istilah, kata
Pasal 27 ayat (1), terdapat pengaturan yang tidak
Perlu
secara tidak langsung
konsisten mengenai rekening yang digunakan
disinkronkan
diselenggarakan melalui
untuk pengumpulan sumbangan masyarakat bagi
dengan ketentuan
kegiatan sosial dilaksanakan
penanganan fakir miskin.
Pasal 8, Pasal 26
oleh Menteri sebagaimana
ayat (1) dan Pasal
dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) diterima dan
27 ayat (1) demi
disetor ke rekening
kepastian hukum.
Menteri.
(2) Hasil Pengumpulan
Sumbangan Masyarakat
secara tidak langsung
diselenggarakan melalui
kegiatan sosial dilaksanakan
oleh gubernur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) diterima dan
disetor ke rekening
gubernur.
(3) (3) Hasil Pengumpulan
Sumbangan Masyarakat
secara tidak langsung
diselenggarakan melalui
kegiatan sosial dilaksanakan
oleh bupati/wali kota
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1)
diterima dan disetor ke
rekening bupati/wali kota.
Ubah
5.
Pasal 26 ayat (1)
Kejelasan
Penggunaan
Konsisten antar
Materi muatan Pasal 26 ayat (1) ini jika
Penerimaan Pengumpulan
Rumusan
bahasa,
ketentuan
dibandingkan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 24
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NO
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
Perlu
Sumbangan Masyarakat
istilah, kata
dan Pasal 27 ayat (1), terdapat pengaturan yang
berbentuk uang oleh Menteri
tidak konsisten mengenai rekening yang digunakan disinkronkan
sebagaimana dimaksud dalam
untuk pengumpulan sumbangan masyarakat bagi
dengan ketentuan
Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)
penanganan fakir miskin.
Pasal 8, Pasal 24
disetorkan ke rekening yang
dan Pasal 27 ayat
ditetapkan dan telah mendapat
(1) demi
persetujuan menteri yang
kepastian hukum.
menyelenggarakan urusan di
bidang keuangan sebagai bagian
dari penerimaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
6.

7.

Pasal 27 ayat (1)
Penerimaan Pengumpulan
Sumbangan Masyarakat
berbentuk uang oleh gubernur
atau bupati/wali kota
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)
disetorkan ke rekening yang
ditetapkan dan telah mendapat
persetujuan menteri yang
menyelenggarakan urusan di
bidang keuangan sebagai bagian
dari penerimaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Kejelasan
Rumusan

Pasal 31 ayat (2)
Persediaan barang tidak pakai
habis diklasifikasikan: a. barang
yang dapat langsung menjadi
barang bantuan sosial;atau
barang yang tidak dapat menjadi

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Konsisten antar
ketentuan

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Konsisten antar
ketentuan

Materi muatan Pasal 27 ayat (1) ini jika
dibandingkan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 24
dan Pasal 26 ayat (1), terdapat pengaturan yang
tidak konsisten mengenai rekening yang digunakan
untuk pengumpulan sumbangan masyarakat bagi
penanganan fakir miskin.

Ubah

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (2)
huruf a, maka dapat dipahami bahwa substansi
pada huruf b mengandung rumusan yang kurang
jelas/tidak konsisten. Semula tertulis: barang yang
tidak dapat menjadi barang bantuan sosial,
seharusnya tertulis: barang yang tidak dapat

Ubah

Perlu disinkronkan
dengan ketentuan
Pasal 8, Pasal 24 dan
Pasal 26 ayat (1)
demi kepastian
hukum.

Perlu perubahan
ketentuan dengan
penambahan kata
“langsung” pada
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barang bantuan sosial.
langsung menjadi barang bantuan sosial.
Pasal 31 ayat(2)
huruf b demi
kepastian hukum.
8.
Pasal 38
Disharmoni
Definisi atau
Ada pengaturan
Pasal 53 menyatakan bahwa
Ubah
Pendistribusian barang pakai
Pengaturan
Konsep
mengenai konsep
(1) Permohonan penggunaan hasil Pengumpulan
habis dan barang tidak pakai
yang tidak
Sumbangan Masyarakat untuk Penanganan Fakir
Perlu diatur pada
habis yang didistribusikan
konsisten/saling
Miskin dapat diajukan langsung oleh: a.
BAB IV SYARAT DAN
langsung sebagaimana
bertentangan antar
perseorangan; b. keluarga; c. kelompok; d.
TATA CARA
dimaksud dalam Pasal 29 ayat
pasal
masyarakat; atau e. Lembaga Kesejahteraan Sosial. PENGGUNAAN
(2) huruf a dan b serta Pasal 32
(2) Permohonan Penggunaan Sumbangan
HASIL SUMBANGAN
huruf d dilakukan berdasarkan:
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
MASYARAKAT dan
a. perencanaan; atau
dilakukan dengan mengajukan proposal kepada
diharmonisasi
b. permohonan.
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan Pasal 53
dengan kewenangannya.
demi kepastian
(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hukum.
paling sedikit memuat uraian singkat mengenai
tujuan Penggunaan Sumbangan Masyarakat.
(4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus melampirkan: a. identitas pemohon
penerima sumbangan masyarakat; b. rekomendasi
penerima sumbangan masyarakat dari satuan kerja
perangkat daerah yang menangani urusan sosial;
dan c. kartu keluarga sejahtera atau nama lain yang
ditetapkan oleh Pemerintah;
(5) Dalam hal pemohon tidak memiliki kartu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat
melampirkan surat keterangan miskin dari lurah,
kepala desa, atau nama lain yang setingkat di
tempat tinggal pemohon. (6) Dalam hal terjadi
bencana, permohonan penggunaan sumbangan
masyarakat dapat dilakukan dengan surat
rekomendasi dari satuan kerja perangkat daerah
yang menangani urusan sosial setempat. (7) Surat
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rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
diberikan berdasarkan hasil verifikasi dari satuan
kerja perangkat daerah yang menangani urusan
sosial setempat.

9.

Pasal 39
(1) Perencanaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 huruf
a dapat diajukan oleh
Kementerian Sosial dan/atau
dinas/instansi sosial daerah
provinsi dan kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya.
Perencanaan oleh dinas/instansi
sosial daerah provinsi dan
kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus

Disharmoni
Pengaturan

Definisi atau
Konsep

Ada pengaturan
mengenai konsep
yang tidak
konsisten/saling
bertentangan antar
pasal (dalam
peraturan yang
sama)

Pasal 53 ini tecantum pada Bab V Syarat Dan Tata
Cara Permohonan Penggunaan Hasil Sumbangan
dan mengatur syarat dan tata cara permohonan
penggunaan hasil sumbangan sedangkan Pasal 38 Pasal 45 mengatur mengenai distribusi hasil
pengumpulan barang berupa barang pakai habis
dan barang tidak pakai habis yang sebetulnya lebih
cocok diatur dalam BAB IV SYARAT DAN TATA
CARA PENGGUNAAN HASIL SUMBANGAN
MASYARAKAT bukan pada BAB II TATA CARA
PENGUMPULAN SUMBANGAN MASYARAKAT
sehingga dapat diatur secara koheren/ pola
keterkaitan dengan ketentuan lainnya. Substansi
pengaturan Pasal 38 - Pasal 45 juga berpotensi
tumpang tindih dengan Pasal 53 sehingga perlu
diharmonisasi demi kepastian hukum.
Pasal 38 - Pasal 45 mengatur mengenai distribusi
hasil pengumpulan barang berupa barang pakai
habis dan barang tidak pakai habis yang sebetulnya
lebih cocok diatur dalam Bab IV Syarat Dan Tata
Cara Penggunaan Hasil Sumbangan Masyarakat
Daripada Pada Bab II Tata Cara Pengumpulan
Sumbangan Masyarakat sehingga dapat diatur
secara koheren/pola keterkaitan dengan ketentuan
lainnya. Substansi pengaturan Pasal 38 - Pasal 45
juga berpotensi tumpang tindih dengan Pasal 53
sehingga perlu diharmonisasi demi kepastian
hukum.

Ubah
Perlu diatur pada
BAB IV SYARAT DAN
TATA CARA
PENGGUNAAN
HASIL SUMBANGAN
MASYARAKAT dan
diharmonisasi
dengan Pasal 53
demi kepastian
hukum.
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mendapatkan persetujuan dari
Kementerian Sosial.
10.
Pasal 40
Disharmoni
Definisi atau
Ada pengaturan
Pasal 38 - Pasal 45 mengatur mengenai distribusi
Ubah
Permohonan sebagaimana
Pengaturan
Konsep
mengenai konsep
hasil pengumpulan barang berupa barang pakai
dimaksud dalam Pasal 38 huruf
yang tidak
habis dan barang tidak pakai habis yang sebetulnya Perlu diatur pada
b dapat diajukan oleh
konsisten/saling
lebih cocok diatur dalam BAB IV SYARAT DAN TATA BAB IV SYARAT DAN
perseorangan atau lembaga.
bertentangan antar
CARA PENGGUNAAN HASIL SUMBANGAN
TATA CARA
pasal (dalam
MASYARAKAT daripada pada BAB II TATA CARA
PENGGUNAAN
peraturan yang
PENGUMPULAN SUMBANGAN MASYARAKAT
HASIL SUMBANGAN
sama)
sehingga dapat diatur secara koheren/ pola
MASYARAKAT dan
keterkaitan dengan ketentuan lainnya. Substansi
diharmonisasi
pengaturan Pasal 38 - Pasal 45 juga berpotensi
dengan Pasal 53
tumpang tindih dengan Pasal 53 sehingga perlu
demi kepastian
diharmonisasi demi kepastian hukum.
hukum.
11.
Pasal 41
Disharmoni
Definisi atau
Ada pengaturan
Pasal 38 - Pasal 45 mengatur mengenai distribusi
Ubah
(1) Permohonan oleh
Pengaturan
Konsep
mengenai konsep
hasil pengumpulan barang berupa barang pakai
perseorangan sebagaimana
yang tidak
habis dan barang tidak pakai habis yang sebetulnya Perlu diatur pada
dimaksud dalam Pasal 40 harus
konsisten/saling
lebih cocok diatur dalam BAB IV SYARAT DAN TATA BAB IV SYARAT DAN
disertai proposal setelah
bertentangan antar
CARA PENGGUNAAN HASIL SUMBANGAN
TATA CARA
mendapatkan rekomendasi dari
pasal (dalam
MASYARAKAT daripada pada BAB II TATA CARA
PENGGUNAAN
instansi sosial kabupaten/kota
peraturan yang
PENGUMPULAN SUMBANGAN MASYARAKAT
HASIL SUMBANGAN
dengan tembusan kepada
sama)
sehingga dapat diatur secara koheren/ pola
MASYARAKAT dan
instansi sosial daerah provinsi
keterkaitan dengan ketentuan lainnya. Substansi
diharmonisasi
dengan melampirkan
pengaturan Pasal 38 - Pasal 45 juga berpotensi
dengan Pasal 53
persyaratan:
tumpang tindih dengan Pasal 53 sehingga perlu
demi kepastian
a. identitas pemohon berupa
diharmonisasi demi kepastian hukum.
hukum.
nama, alamat, dan nomor
telepon;
b. fotokopi kartu tanda
penduduk;
c. fotokopi kartu keluarga;dan
d. surat keterangan tidak
mampu dari
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kelurahan/desa/nama lain.
Permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berisi
permohonan atas barang yang
dibutuhkan.
12.
Pasal 42
Disharmoni
Definisi atau
Ada pengaturan
Pasal 38 - Pasal 45 mengatur mengenai distribusi
Ubah
Permohonan oleh lembaga
Pengaturan
Konsep
mengenai konsep
hasil pengumpulan barang berupa barang pakai
sebagaimana dimaksud dalam
yang tidak
habis dan barang tidak pakai habis yang sebetulnya Perlu diatur pada
Pasal 40 harus disertai proposal
konsisten/saling
lebih cocok diatur dalam BAB IV SYARAT DAN TATA BAB IV SYARAT DAN
setelah mendapatkan
bertentangan antar
CARA PENGGUNAAN HASIL SUMBANGAN
TATA CARA
rekomendasi dari instansi sosial
pasal (dalam
MASYARAKAT daripada pada BAB II TATA CARA
PENGGUNAAN
kabupaten/kota dengan
peraturan yang
PENGUMPULAN SUMBANGAN MASYARAKAT
HASIL SUMBANGAN
tembusan kepada instansi sosial
sama)
sehingga dapat diatur secara koheren/ pola
MASYARAKAT dan
daerah provinsi dengan
keterkaitan dengan ketentuan lainnya. Substansi
diharmonisasi
melampirkan persyaratan:
pengaturan Pasal 38 - Pasal 45 juga berpotensi
dengan Pasal 53
a. identitas pemohon;
tumpang tindih dengan Pasal 53 sehingga perlu
demi kepastian
b. barang yang diminta;
diharmonisasi demi kepastian hukum.
hukum.
c. data sasaran yang akan
dibantu sebagai penerima
manfaat dengan nama dan
alamat;
d. dasar hukum pembentukan
atau pendirian Lembaga
Kesejahteraan Sosial;
e. jenis pelayanan sosial yang
diberikan kepada Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial;
f. terdaftar di Kementerian
Sosial/dinas/instansi sosial
daerah
provinsi/kabupaten/kota; dan
surat keterangan domisili.
Ubah
13.
Pasal 43 ayat (1)
Kejelasan
Penggunaan
Konsisten antar
Ketentuan Pasal 44 menggunakan istilah
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Permohonan pemanfaatan hasil Rumusan
bahasa,
ketentuan
“permohonan hasil pengumpulan sumbangan”, “
sumbangan berbentuk barang
istilah, kata
permohonan pengumpulan sumbangan“,
harus ditujukan ke Menteri,
“permohonan bantuan hasil sumbangan”.
Perlu sinkronisasi
Pejabat Eselon I, atau Pejabat
Sedangkan Pasal 43 ayat (1) menggunakan istilah
istilah “permohonan
Eselon II.
“Permohonan pemanfaatan”.
…” antara ketentuan
Terdapat rumusan ketentuan yang tidak konsisten
Pasal 43 ayat(1)
pada 2 (dua) pasal tersebut.
dengan Pasal 44.
Sebaiknya istilah “permohonan …” pada Pasal 43
ayat (1) dan Pasal 44 disinkronkan sehingga
konsisten menggunakan istilah yang sama demi
ketertiban dan kepastian hukum.
14.
Pasal 44
Kejelasan
Penggunaan
Konsisten antar
Pasal 43 ayat (1) menggunakan istilah
Ubah
(1) Menteri dan Pejabat Eselon I Rumusan
bahasa,
ketentuan
“Permohonan pemanfaatan”. Namun pada Pasal
yang membidangi pengumpulan
istilah, kata
44 istilah yang digunakan adalah “permohonan
sumbangan mempunyai
hasil pengumpulan sumbangan”, “permohonan
Perlu sinkronisasi
kewenangan untuk memberikan
pengumpulan sumbangan“, “permohonan bantuan istilah “permohonan
persetujuan atau penolakan atas
hasil sumbangan”.
…” antara ketentuan
permohonan hasil pengumpulan
Terdapat rumusan ketentuan yang tidak konsisten
Pasal 43 ayat(1)
sumbangan yang telah melalui
pada 2 (dua) pasal tersebut.
dengan Pasal 44.
tahap penelaahan dan
Sebaiknya istilah “permohonan …” pada Pasal 43
pertimbangan teknis dari Unit
ayat (1) dan Pasal 44 disinkronkan sehingga
Kerja Eselon I.
konsisten menggunakan istilah yang sama demi
(2) Persetujuan permohonan
ketertiban dan kepastian hukum.
pengumpulan sumbangan dapat
diproses dengan ketentuan:
a. Unit Kerja Eselon II yang
membidangi pengumpulan
sumbangan mengajukan nota
permintaan persetujuan
permohonan hasil pengumpulan
sumbangan dengan
melampirkan surat telaahan dari
Unit Kerja Eselon I sesuai
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dengan tugas dan fungsinya,
kepada Menteri atau Pejabat
Eselon I yang membidangi
pengumpulan sumbangan;
b. nota permintaan
persetujuan permohonan
bantuan hasil pengumpulan
sumbangan dengan jumlah nilai
barang bantuan diatas Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) diajukan kepada
Menteri, sedangkan jumlah nilai
barang bantuan sampai dengan
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) diajukan kepada
Pejabat Eselon I yang
membidangi pengumpulan
sumbangan; dan/atau
Pejabat Eselon II yang
membidangi pengumpulan
sumbangan menyerahkan hasil
pengumpulan sumbangan
kepada Unit Eselon II kepada
Unit Eselon II pembuat telahaan
bantuan untuk selanjutnya
diserahkan kepada pemohon
berdasarkan nota permintaan
persetujuan permohonan yang
telah disetujui oleh Menteri
atau Pejabat Eselon I yang
membidangi pengumpulan
sumbangan.
Ubah
15.
Pasal 45
Disharmoni
Definisi atau
Ada pengaturan
Pasal 38 - Pasal 45 mengatur mengenai distribusi
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Penghapusan sebagaimana
Pengaturan
Konsep
mengenai konsep
hasil pengumpulan barang berupa barang pakai
dimaksud dalam Pasal 32 huruf
yang tidak
habis dan barang tidak pakai habis yang sebetulnya Perlu diatur pada
e dilakukan untuk persediaan
konsisten/saling
lebih cocok diatur dalam BAB IV SYARAT DAN TATA BAB IV SYARAT DAN
barang yang tidak dapat menjadi
bertentangan antar
CARA PENGGUNAAN HASIL SUMBANGAN
TATA CARA
barang bantuan sosial
pasal (dalam
MASYARAKAT daripada pada BAB II TATA CARA
PENGGUNAAN
dilaksanakan sesuai dengan
peraturan yang
PENGUMPULAN SUMBANGAN MASYARAKAT
HASIL SUMBANGAN
ketentuan peraturan
sama)
sehingga dapat diatur secara koheren/ pola
MASYARAKAT dan
perundang-undangan mengenai
keterkaitan dengan ketentuan lainnya. Substansi
diharmonisasi
tata cara pelaksanaan
pengaturan Pasal 38 - Pasal 45 juga berpotensi
dengan Pasal 53
penghapusan Barang Milik
tumpang tindih dengan Pasal 53 sehingga perlu
demi kepastian
Negara.
diharmonisasi demi kepastian hukum.
hukum.
Pasal
47
Pasal
49
ayat
(3)
menyatakan
bahwa
Tetap
16.
Kejelasan
Penggunaan
Konsisten antar
Rumusan
bahasa,
ketentuan
Penggunaan Sumbangan Masyarakat hanya
Penggunaan Sumbangan
istilah, kata
Masyarakat hanya
diperuntukkan bagi Penanganan Fakir Miskin
Perlu kajian lebih
diperuntukkan bagi Penanganan
lanjut karena
yang tidak mendapatkan alokasi anggaran dari
Fakir Miskin yang tidak
ketentuan Pasal 47
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
mendapatkan alokasi anggaran
sama dengan Pasal
anggaran pendapatan dan belanja daerah.
dari Anggaran Pendapatan dan
49 ayat (3).
Materi muatan antara Pasal 47 dengan Pasal 49
Belanja Negara atau anggaran
ayat (3) identik sama persis/ repetitif. Salah satu
pendapatan dan belanja daerah.
ketentuan pasal ini harus diubah atau dicabut demi
ketertiban dan kepastian hukum.
Pasal 49 ayat (3)
Pasal 47 menyatakan bahwa Penggunaan
Ubah
17.
Kejelasan
Penggunaan
Konsisten antar
Rumusan
bahasa,
ketentuan
Sumbangan Masyarakat hanya diperuntukkan bagi
Penggunaan Sumbangan
istilah, kata
Masyarakat hanya
Penanganan Fakir Miskin yang tidak mendapatkan
Perlu kajian lebih
diperuntukkan bagi Penanganan
alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan
lanjut karena
Fakir Miskin yang tidak
Belanja Negara atau anggaran pendapatan dan
ketentuan Pasal
mendapatkan alokasi anggaran
belanja
daerah.
49 ayat (3) sama
dari Anggaran Pendapatan dan
dengan Pasal 47.
Materi muatan antara Pasal 47 dengan Pasal 49
Belanja Negara atau anggaran
ayat
(3)
identik
sama
persis/
repetitif.
Salah
satu
pendapatan dan belanja daerah.
ketentuan pasal ini harus diubah atau dicabut demi
ketertiban dan kepastian hukum.
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Ubah
18.
Pasal 53
Disharmoni
Definisi atau
Ada pengaturan
Pasal 53 tercantum pada BAB V SYARAT DAN TATA
(1) Permohonan penggunaan hasil
Pengaturan
Konsep
mengenai konsep
CARA PERMOHONAN PENGGUNAAN HASIL
Pengumpulan Sumbangan
yang tidak
SUMBANGAN dan mengatur syarat dan tata cara
Perlu diharmonisasi
Masyarakat untuk Penanganan
konsisten/saling
permohonan penggunaan hasil sumbangan
dengan ketentuan
Fakir Miskin dapat diajukan
bertentangan antar
sedangkan Pasal 38 - Pasal 45 mengatur mengenai Pasal 38 – Pasal 45
langsung oleh: a. perseorangan;
pasal (dalam
distribusi hasil pengumpulan barang berupa barang demi kepastian
b. keluarga; c. kelompok; d.
peraturan yang
pakai habis dan barang tidak pakai habis yang
hukum.
masyarakat; atau e. Lembaga
sama)
sebetulnya lebih cocok diatur dalam BAB IV
Kesejahteraan Sosial.
SYARAT DAN TATA CARA PENGGUNAAN HASIL
(2) Permohonan Penggunaan
SUMBANGAN MASYARAKAT bukan pada BAB II
Sumbangan Masyarakat
TATA CARA PENGUMPULAN SUMBANGAN
sebagaimana dimaksud pada
MASYARAKAT sehingga dapat diatur secara
ayat (1) dilakukan dengan
koheren/ pola keterkaitan dengan ketentuan
mengajukan proposal kepada
lainnya. Substansi pengaturan Pasal 53 ini
Menteri, gubernur, atau
berpotensi tumpang tindih dengan Pasal 38 – Pasal
bupati/wali kota sesuai dengan
45 sehingga perlu diharmonisasi demi kepastian
kewenangannya.
hukum.
(3) Proposal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit
memuat uraian singkat
mengenai tujuan Penggunaan
Sumbangan Masyarakat.
(4) Proposal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus
melampirkan: a. identitas
pemohon penerima sumbangan
masyarakat; b. rekomendasi
penerima sumbangan
masyarakat dari satuan kerja
perangkat daerah yang
menangani urusan sosial; dan c.
kartu keluarga sejahtera atau
nama lain yang ditetapkan oleh
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Pemerintah;
(5) Dalam hal pemohon tidak
memiliki kartu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf c
dapat melampirkan surat
keterangan miskin dari lurah,
kepala desa, atau nama lain
yang setingkat di tempat tinggal
pemohon.
(6) Dalam hal terjadi bencana,
permohonan penggunaan
sumbangan masyarakat dapat
dilakukan dengan surat
rekomendasi dari satuan kerja
perangkat daerah yang
menangani urusan sosial
setempat.
(7) Surat rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diberikan berdasarkan
hasil verifikasi dari satuan kerja
perangkat daerah yang
menangani urusan sosial
setempat.
Ubah
19.
BAB III
Kejelasan
Penggunaan
Konsisten antar
Permensos ini tidak mencantumkan penulisan
Rumusan
bahasa,
ketentuan
“BAB III” sehingga dapat dinilai tidak memiliki Bab
istilah, kata
III, padahal ada Bab I, Bab II, Bab IV sampai dengan Perlu
Bab VII, agar konsisten perlu pencantuman
mencantumkan
penulisan “BAB III” .
penulisan BAB III.
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B.6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu

NO
1

Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat
Bagi Penanganan Fakir Miskin
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
Pasal 1 angka 5
Kejelasan Penggunaan
Konsisten
Subyek penanganan dalam Permensos ini adalah fakir miskin
Tetap
Orang Tidak Mampu
rumusan bahasa,
antar
dan orang tidak mampu. Fakir miskin diatur dalam UU
adalah orang yang
istilah, kata
ketentuan
Penanganan Fakir Miskin, tetapi untuk orang tidak mampu
Perlu diskusi lebih
mempunyai sumber mata
tidak diatur dalam UU Penanganan Fakir Miskin maupun UU
lanjut dengan
pencaharian, gaji atau
Kesejahteraan Sosial (sampai saat ini belum terdeteksi di
Kementerian Sosial
upah, yang hanya mampu
peraturan perundang-undangan mana pengaturan terkait
untuk mengetahui
memenuhi kebutuhan
penanganan orang tidak mampu) atau istilah “orang tidak
efektivitas
dasar yang layak namun
mampu” ini hanya bermaksud sebagai perluasan
implementasi pasal ini.
tidak mampu membayar
penanganan fakir miskin. Adanya 2 istilah yang berbeda
iuran bagi dirinya dan
antara fakir miskin dan orang tidak mampu, walaupun
keluarganya.
didefinisikan berbeda, akan menimbulkan kerancuan
pengaturan dan implementasinya jika belum ada penjelasan
Pasal 1 angka 20
konkritnya.
Data Terpadu Penanganan
Ketentuan Pasal 1 angka 5 menyatakan pengertian orang
Fakir Miskin dan Orang
tidak mampu merupakan orang yang mempunyai sumber
Tidak Mampu adalah data
mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu
Fakir Miskin hasil
memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu
pendataan yang dilakukan
membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya. Istilah “iuran”
oleh lembaga yang
dalam kalimat ini maksudnya seperti apa dan bagaimana
menyelenggarakan urusan
sehingga perlu penjelasan. Jika memang ada kebutuhan
pemerintahan di bidang
penanganan orang tidak mampu, sebaiknya diformulasikan
kegiatan statistik dan telah
kembali seperti apa orang tidak mampu yang perlu mendapat
diverifikasi dan divalidasi
perlindungan dari kemiskinan.
oleh Kementerian Sosial
Ketentuan Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa Data Terpadu
dan telah berkoordinasi
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah
dengan pemerintah
data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh
daerah.
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi
oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan
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NO

104

Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat
Bagi Penanganan Fakir Miskin
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
pemerintah daerah.
Pada ketentuan ini di awal kalimat menyebutkan data
terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu,
tetapi ternyata yang dipakai data fakir miskin saja. Sebaiknya
dikaji ulang terkait data ini, diupdate berkala karena
kemungkinan seseorang yang sebelumnya termasuk fakir
miskin atau orang tidak mampu dalam waktu tertentu sudah
mapan dan sanggup membiayai hidupnya secara mandiri, hal
ini dimaksudkan agar pemberian program tidak salah sasaran
dan tercapai tujuan penanganan terhadap fakir miskin dan
orang tidak mampu.
Permensos tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
ditetapkan disebabkan program penanganan fakir miskin dan
orang tidak mampu masih bersifat sektoral yang
mengakibatkan penanganan fakir miskin kurang efektif dan
efisien sehingga diperlukan sinergitas, peningkatan akses, dan
integrasi layanan melalui sistem layanan dan rujukan
terpadu.104

https://www.jogloabang.com/sosial/permensos-15-2018-slrt-penanganan-fakir-miskin-orang-tidak-mampu, (diakses pada tanggal 1 Mei 2022)
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B.7.

NO
1.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
Keseluruhan ketentuan
Efektivitas
Aspek
Ketercapaian tujuan
Butuh kajian untuk solusi permasalahan:
Tetap
Pelaksanaan
Ketercapaian
dari politik hukum
a. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan
Peraturan
hasil
pembentukan
Sosial (PMKS) dapat tertangani disebabkan SDM dan
Perlu kajian
Perundangperaturan
sarana prasarana kurang mendukung sehingga
lebih lanjut
Undangan
pelayanan tidak berjalan optimal.105
terkait
b. Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
efektivitas..
(PPKS) dengan kriteria yang jelas dan lengkap secara
online menggunakan aplikasi yang mudah digunakan
oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan
memberdayakan tenaga kesejahteraan sosial yang
ada di seluruh perangkat desa/kelurahan/kecamatan
serta mendiskusikan tata cara pendataan dengan
Dinas Sosial Kab/Kota.106

105

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Tahun 2018, Pemerintah Kota Singkawang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak, Singkawang, 2018, hlm. 8.
106
Nita sari Aritonang, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020, artikel, 2021, 107.
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B.8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai

NO

1.

Analisis dan Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
Keseluruhan ketentuan
Efektivitas
Aspek
Ketercapaian tujuan
Butuh kajian untuk solusi
Ubah
Pelaksanaan
Ketercapai
dari politik hukum
permasalahan:
Peraturan
an hasil
pembentukan
a. Pengimplementasian bantuan
Perundangperaturan
sosial non tunai masih kurang
Undangan
optimal dilihat dari kendala kartu
terblokir yang penyelesaiannya
membutuhkan jangka waktu
lama, sasaran kurang tepat
kepada masyarakat penerima
bantuan serta data tidak valid
dengan apa yang terjadi di
lapangan, sehingga ketepatan
administrasi dan sasaran belum
sepenuhnya tercapai dengan baik
(Kelurahan Tanjung Pinang
Kecamatan Jambi Timur Kota
Jambi).107
b. Implementasi Perpres bantuan
pangan secara non tunai ini untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa di Kecamatan
Taman, Kabupaten Pemalang
tahun 2018 berjalan dengan baik
dan lancar. Tetapi masih ada
beberapa hambatan, antara lain:
a. Komunikasi kepada
masyarakat, khususnya lansia
yang masih awam dengan
bantuan pangan non tunai; b.

107

Fitriyani, Egi, Rasyid, Amhar, Lestiyani dan Tri Endah Karya , Implementasi Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai BPNT(
Bantuan Pangan Non Tunai ) Di Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2021), Hlm.59.
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NO

Analisis dan Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
Adanya ketidaktepatan sasaran
pada penerima bantuan pangan
non tunai tersebut.108
c. Implementasi Elektronifikasi
Bantuan Sosial pada tahun 2016
dimulai dengan penyaluran
Program Keluarga Harapan (PKH)
dan selanjutnya pada tahun 2017
diluncurkan Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT) yang merupakan
reformasi dari program Keluarga
Sejahtera (Rastra). Arahan
Presiden dalam Nota Keuangan
16 Agustus 2019 pemerintah
akan menyalurkan BPNT kepada
15,6 Juta keluarga melalui Kartu
Sembako sehingga dapat
membeli dan memilih bahan
pangan yang lebih beragam serta
jumlah bantuan meningkat
menjadi Rp1,8 Juta/KPM/tahun.
Selanjutnya hasil Rapat Tingkat
Menteri (RTM) pada 17
Desember 2019 menyepakati
bahwa terdapat pengembangan
BPNT menjadi Program Sembako
dan tetap menggunakan Kartu
Kombo sebagai instrumen
penyaluran. Sampai dengan
Desember 2019, total PKH yang
telah disalurkan sebesar Rp32,75

REKOMENDASI

108

Saputro, Alfi Arif, Implementasi Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2018. Skripsi Universitas Pancasakti Tegal (2020).

224

NO

Analisis dan Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
T kepada 9,8 Juta penerima
bantuan yang terbagi ke dalam 4
tahap/ triwulanan. Sedangkan
untuk BPNT, telah disalurkan
sebesar Rp15,44 T kepada 15 Juta
penerima bantuan yang
disalurkan setiap bulannya/12
tahap.109
2. Pasal 5
Mekanisme
penyaluran Bantuan
Sosial secara non
tunai meliputi: a.
proses registrasi
dan/atau pembukaan
rekening; b.
pelaksanaan edukasi
dan sosialisasi; c.
proses penyaluran;
dan d. penarikan uang
dan/atau pembelian
barang/ jasa
menggunakan dana
dari rekening
Penerima Bantuan
Sosial.
Mekanisme
penyaluran Bantuan
Sosial bagi Penerima
Bantuan Sosial
sebagaimana

109

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Relevansi
dengan
situasi
saat ini

Pengaturan dalam
peraturan masih
relevan untuk
diberlakukan secara
efisien

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial
secara non tunai telah diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun
2017. Penyaluran dilakukan supaya
transparan dan akuntabel serta
memenuhi prinsip 6T (Tepat sasaran,
Tepat waktu, Tepat jumlah, Tepat
harga, Tepat kualitas, dan Tepat
administrasi). Namun dalam
implementasi terkait penyaluran
Bantuan Sosial (Bansos) tersebut,
masih terdapat beberapa
permasalahan yang perlu segera
diselesaikan oleh pemerintah,
diantaranya terkait infrastruktur,
regulasi, harga pembelian paket
sembako, hingga human error dari
masyarakat itu sendiri. Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan
Sosial Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Kemenko PMK) Andie
Megantara menyampaikan bahwa

REKOMENDASI

Ubah

https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx, (diakses pada tanggal 1 Mei 2022)
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NO

110

Analisis dan Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
ANALISIS
dimaksud dalam Pasal
perlu melakukan revisi dan ruang
4 ayat (3) dilakukan
lingkup penggunaan Perpres Nomor 63
dengan mekanisme
Tahun 2017 supaya meningkatkan
lain sesuai dengan
cakupan penyaluran dan pemanfaatan
ketentuan peraturan
bansos melalui berbagai macam bank
perundang-undangan.
yang ada di Indonesia, meningkatkan
Mekanisme
peran serta pengendali dan
penyaluran Bantuan
Pemerintah Daerah dalam rangka
Sosial sebagaimana
koordinasi serta pengendalian
dimaksud pada ayat
penyaluran Bansos Non Tunai,
(1) didahului oleh
Digitalisasi Bansos dan perbaikan
pemberitahuan dari
infrastruktur sebagai upaya
Pemberi Bantuan
akuntabilitas dan transparansi
Sosial kepada
penyaluran bantuan sesuai dengan
pemerintah daerah
RPJMN 2020-2024. 110
dan/atau instansi
vertikal untuk
mempersiapkan
pelaksanaan
penyaluran Bantuan
Sosial secara non
tunai di daerahnya.
Mekanisme
penyaluran Bantuan
Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam
Lampiran yang
merupakan bagian
tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden
ini.

REKOMENDASI

https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-kawal-penyaluran-bantuan-sosial-non-tunai-kepada-masyarakat, (diakses tanggal 2 Juni 2022)
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B.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
NO
1.

PENGATURAN
Keseluruhan ketentuan

DIMENSI
Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

VARIABEL
Aspek
Ketercapaian
hasil

INDIKATOR
Ketercapaian
tujuan dari
politik hukum
pembentukan
peraturan

ANALISIS
Butuh kajian untuk solusi permasalahan:
a. Implementasi maupun evaluasi hasil pelaksanaan
pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di
pos pelayanan terpadu (posyandu).
b. Program Posyandu berdasarkan hasil literatur
terbitan tahun 2016-2020, sekitar 8 jurnal
nasional dan 2 jurnal internasional yang berkaitan
dengan posyandu. Hasil 10 kajian literatur
tersebut menunjukkan ada beberapa masalah
mendasar dalam Program Posyandu di Indonesia,
yaitu:
1) masih rendahnya peran kader posyandu;
2) kurangnya pengetahuan terhadap manfaat
program posyandu;
3) kurangnya partisipasi dalam kegiatan
posyandu;
4) kurangnya sarana dan prasarana kegiatan
posyandu;
5) serta kurangnya kerja sama lintas program dan
lintas sektor.
Terdapat 5 upaya yang diperlukan untuk
mengatasi kendala program posyandu, antara lain
pelatihan kader posyandu, penyuluhan secara
rutin di posyandu pada ibu dan keluarganya oleh
kader yang terlatih, meningkatkan sarana
prasarana di posyandu, memberikan insentif baik
material maupun immaterial kepada kader
posyandu yang aktif dan meningkatkan advokasi

REKOMENDASI
Ubah
Perlu kajian
lebih lanjut
terkait
efektivitas.
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Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

2.

Pasal
6
6 ayat (8):
Sasaran
.
pemberdayaan
fakir miskin, komunitas
adat terpencil dan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf h ditujukan secara
umum kepada keluarga
dan secara khusus
kepada keluarga
bermasalah sosial
psikologis.

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Mudah
dipahami

3.

Pasal
1
15:
5
Pemberi
layanan
pemberdayaan
.
fakir
miskin, komunitas adat
terpencil dan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (8)
diberikan oleh:
a. pekerjaan sosial yang
meliputi tokoh
agama, tokoh adat,

Kejelasan
Rumusan

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan teknis
penyusunan
PUU

Materi
Pokok yang
diatur

ANALISIS
pada pihak terkait.111
Sasaran program sebagaimana disebutkan dalam
ketentuan ini dibedakan secara umum dan khusus,
rumusan ini tentunya menimbulkan ketidakjelasan.
Terlebih lagi secara khusus yang menjadi sasaran
program adalah keluarga yang bermasalah sosial
psikologis. Apa yang dimaksud dengan keluarga
bermasalah sosial psikologis ini? Dalam ketentuan
selanjutnya tidak ditemukan pengaturan mengenai hal
ini.
Bahwa sebenarnya yang menjadi sasaran program
pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil,
dan penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah
keluarga maka sebaiknya hal ini ditegaskan dalam
rumusan normanya, dengan tidak membuka ruang
adanya bentuk atau jenis keluarga lain.
Penggunaan kata “pekerjaan sosial” pada huruf (a)
dan huruf (b) tidak tepat karena jika melihat secara
keseluruhan rumusan kalimat maka huruf (a) dan
huruf (b) lebih tepat menunjuk orangnya, yakni
Pekerja Sosial.

REKOMENDASI
Ubah

Ubah

111

Nadia Nur Azizah, Masalah-Masalah Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Posyandu : Literature Review. Karya Tulis Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia
(2020).
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Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
NO

4.

PENGATURAN
tokoh masyarakat,
dan psikologi;
b. pekerjaan sosial
masyarakat; dan
c. tenaga kesejahteraan
sosial kecamatan.
Pasal
1
19 ayat (1) s.d (8)
9
.

DIMENSI

Kejelasan
Rumusan

VARIABEL

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan teknis
penyusunan
PUU

INDIKATOR

Materi
Pokok yang
diatur

ANALISIS

Salah penyebutan pasal yang menjadi rujukan.

REKOMENDASI

Ubah
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B.10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
NO
1.

2.

3.

PENGATURAN
Keseluruhan ketentuan

Pasal
2
2 ayat (1 )menyatakan:
(1)
. BPNT bertujuan untuk:
a. mengurangi beban pengeluaran
KPM BPNT melalui pemenuhan
sebagian kebutuhan pangan;
b. memberikan bahan pangan
dengan gizi seimbang kepada
KPM BPNT;
c. memberikan bahan pangan
dengan tepat sasaran,
tepat
waktu, tepat jumlah, tepat
kualitas, tepat harga, dan tepat
administrasi; dan
d. memberikan lebih banyak
pilihan dan kendali kepada KPM
BPNT
dalam
memenuhi
kebutuhan pangan.
Pasal
2
21 ayat (3) menyatakan:
Pemindahbukuan
1
dana
dari
rekening
.
direktorat
yang
menangani pelaksanaan BPNT

DIMENSI
Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Kejelasan
Rumusan

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang-

VARIABEL
Aspek
Ketercapai
an hasil

INDIKATOR
Ketercapaian
tujuan dari
politik
hukum
pembentuka
n peraturan

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan tehnik
penyusunan
peraturan
perundangundangan

Ketentuan
Umum:
Berisi hal-hal
lain yang
bersifat
umum yang
berlaku bagi
pasal atau
beberapa
pasal
berikutnya

Aspek
Ketercapai
an hasil

Ketercapaian
tujuan dari
politik hukum
pembentuka

ANALISIS
Butuh kajian untuk solusi permasalahan:
1.Ketepatan pendataan Keluarga Penerima Manfaat
dari BPNT.
2.Kesiapan teknologi dari penyalur BPNT, baik Bank
terkait maupun e-warong (jaringan internet yang
baik, ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan).
3.Ketaatan e-warong untuk memastikan penggunaan
bantuan oleh KPM sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Menurut petunjuk no. 98 huruf c lampiran II UU No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, bahwa ketentuan
umum berisi: c. hal-hal lain yang bersifat umum yang
berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya,
antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud
dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal
atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 2 ayat
(1) ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan
umum.

REKOMENDASI
Tetap
Perlu kajian lebih
lanjut terkait
efektivitas..

Ubah
Perlu
ditambahkan
pada ketentuan
umum.

Pelaksanaan penyaluran BNPT di beberapa daerah, Tetap
antara lain:
Secara umum Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Perlu kajian
Non Tunai (BPNT) di Gampong Seutui Kecamatan terkait

230

kepada Bank Penyalur kepada
rekening e-wallet KPM BPNT
dilakukan paling lama 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak dana
ditransfer dari Kas Negara ke
rekening
direktorat
yang
menangani pelaksanaan BPNT di
Bank Penyalur.

Undangan

n peraturan

Baiturrahman Kota Banda Aceh belum efektif. Hal ini
disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:112
masih banyak masyakarat yang belum mendapatkan
padahal layak untuk menerima BPNT, masih tidak
adanya konsistensi dalam proses penyaluran BPNT
sehingga terjadinya keterlambatan dalam proses
penyaluran, pendataan yang masih sering terjadi
kesalahan, serta kualitas barang yang masih belum
memuaskan. Mekanisme Penyaluran program BPNT di
Gampong Seutui secara umum sudah baik. Akan tetapi
dalam proses memindahbukukan dana BPNT dari
rekening Kemensos di bank penyalur ke rekening KPM
serta rentang waktu pemindahbukuan yang seharusnya
30 hari kalender sejak di transfer dari kas Negara ke
rekening BPNT sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21
ayat (3) ini, masih sering terjadi keterlambatan sehingga
penerima BPNT tidak menerima program BPNT ini
sebulan sekali, dan terjadil kemacetan dalam proses
penyaluran.
Beberapa hambatan dan tantangan penerapan
Permensos ini, adalah:
a. Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan harus selalu
bersabar dan berlapang dada, apabila ditegur dan
menjadi tempat pelampiasan kekesalan warga jika
sembakonya belum bisa diambil.
b. Masyarakat yang tidak patuh dengan arahan TKSK
mengenai pengambilan sembako di lokasi ewarong gampong masing- masing.
c. Kualitas sembako yang disediakan oleh pihak ewarong tidak selalu sesuai ekspektasi.
d. Adanya gangguan jaringan dari pihak BRI Link.
e. Kesilapan dalam proses pendataan.
Penelitian mengukur efektivitas penyaluran BNPT

efektivitas.

112

Aura Ziah Adinda, Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Skripsi,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, Hlm. 69-73.
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dengan melakukan survey kepada 30 Keluarga Penerima
Manfaat di Gampong Seutui dari beberapa indikator,
yaitu ketepatan sasaran (kesesuaian bantuan pangan
yang diberikan pada Keluarga Penerima Manfaat dengan
kebutuhan dasar yang dibutuhkan), ketepatan waktu
(penyaluran dilaksanakan di tanggal 15-20 setiap bulan),
dan ketepatan tujuan (sebagaimana diuraikan dalam
Permensos). Penelitian menunjukkan hasil sebagai
berikut:113
a.Indikator ketepatan sasaran: 29 responden (96%)
menyatakan tidak tepat sasaran dan 1 responden (4%)
menyatakan tepat sasaran.
b.Indikator ketepatan waktu: 30 responden (100%)
menyatakan penyaluran selalu dilakukan tepat waktu.
c.Indikator ketepatan tujuan: 24 responden (80%)
menyatakan tepat tujuan dan 6 responden (20%)
menyatakan tidak tepat tujuan.
Hasil rata-rata dari ketiga indikator tingkat keefektifan
pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
di daerah penelitian yang menyatakan tepat, yakni 61%
dan yang menyatakan tidak tepat sebesar 39%. Dari hasil
persentase keseluruhan indikator yang menyatakan
tepat sebesar 61% maka kebijakan pemerintah pada
Bantuan Pangan Non Tunai di daerah penelitian berada
pada tingkat “cukup efektif” atau dengan kata lain belum
tergolong efektif. Untuk meningkatkan efektifitas, saran
yang diusulkan penulis adalah sebagai berikut:
a.Kepada masyakat diperlukan peningkatan komunikasi
antara pihak kelurahan dan pendamping e-warong agar
setiap kendala yang ada di lapangan dapat diminimalisir
agar penyaluran dapat berjalan lancar.
b.Kepada pemerintah perlu lebih diperhatikan
penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk
113

Syarifatul Azhari Batu Bara, Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Masyarakat Miskin (Kasus : Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal,
Kabupaten Deli Serdang), Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2021, Hlm. 41-45.

232

masyarakat yang benar-benar kurang mampu agar lebih
tepat sasaran dan diharapkan untuk kedepannya
program ini akan terus berjalan supaya masyarakat
kurang mampu bisa mendapatkan kebutuhan pangan
dan dapat mengurangi beban pengeluaran.
Penelitian program Bantuan Pangan Non-tunai di
Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat menggunakan
beberapa indikator untuk mengukur efektivitas
penyaluran BNPT, yaitu:114 ketepatan penentuan waktu,
ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan dalam
menentukan tujuan, dan ketepatan-kepatan sasaran.
Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program
Bantuan Pangan Non-tunai di Kelurahan Terkul
Kecamatan Rupat dapat dikatakan belum terlaksana
secara efektif, hal ini bisa dilihat dari jumlah penerima
yang mendapatkan bantuan dengan jumlah penduduk
miskin yang ada dikelurahan Terkul belum sesuai dan
juga masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerima
program bantuan, dimana terdapat KPM yang dianggap
mampu namun masih terdaftar sebagai penerima
manfaat program Bantuan Pangan Nontunai. Hal
tersebut terjadi karena masih kurangnya pemantauan
satgas dan perangkat desa terhadap masyarakatnya dan
kekeliruan dalam mengumpulkan data.
Pelaksanaan pancairan dana dan pendistribusian
bantuan pangan nontunai juga tidak berjalan dengan
baik, karena dalam pencarian dana yang dilakukan setiap
bulannya selalu mengalami kendala atau hambatan,
hambatan itu antara lain disebabkan terjadi nya error
saat pencairan dana, ID penerima yang ganda, saldo
kosong dan sebagainya. Terkait dengan penggunaan
kartu keluarga sejahtera juga masih belum dilaksanakan
dengan baik, karena masih ada KPM yang menggunakan
114

Istiharoh, Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau, 2021, Hlm. 108-109.
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kartu tersebut untuk melakukan transaksi diluar untuk
transaksi program bantuan pangan nontunai ini.
Selanjutnya, untuk permasalahan bahan pangan yang
disediakan oleh warung yang sudah ditunjuk oleh pihak
TKSK sebagai tempat pendistribusian bahan pangan
dinilai sudah cukup baik. Namun permasalahan yang
terjadi di lapangan, adalah agen memberikan kebebasan
berbelanja kepada beberapa KPM untuk berbelanja
sesuka hati dan tidak sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan.
Penelitian penyaluran BPNT di Yogyakarta menggunakan
6 indikator, yaitu:115 tepat harga, tepat jumlah, tepat
waktu, tepat kualitas, dan tepat manfaat. Hasli
penelitian menunjukkan program sudah berjalan efektif
dengan beberapa catatan, yaitu: Pertama, terdapat
temuan bahwa performa dari dimensi administrasi yang
belum optimal dibandingkan dimensi lainnya; Kedua,
masih terdapat beberapa atribut yang menyusun
dimensi sasaran, waktu, kualitas, dan jumlah yang
berjalan di bawah kapasitasnya atau masih berpotensi
untuk ditingkatkan kinerjanya.
Untuk memastikan peningkatan pelaksanaan BPNT di
kota Yogyakarta, peran e-warong sangat krusial. Peran
tersebut mencakup: (a) melayani distribusi penyaluran
bantuan pangan, (b) memberdayakan masyarakat
miskin, dan (c) meningkatkan akses rumah tangga miskin
terhadap layanan keuangan inklusif.
Adapun saran penelitian atau rekomendasi kebijakan
terkait efektivitas pelaksanaan BPNT dan juga
transformasi BPNT menjadi Program Sembako, adalah:
(a) menyempurnakan pasokan bahan pangan, (b)
memperbaiki jaringan internet dan infrastruktur serta
penanganan masalah kartu penerima manfaat bantuan,
115

Iwan Hermawan Izzaty, Eka Budiyant, Rafika Sari, Yuni Sudarwati dan Mohammad Teja, Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Yogyakarta, Jurnal
Ekonomi dan Kebijakan Publik Volume 12 Nomor 2 (2021), Hlm. 143.
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(c) menyempurnakan mekanisme pendataan rumah
tangga yang menjadi sasaran penerima bantuan, (d)
menyempurnakan program bantuan sosial pangan sesuai
dengan karakteristik masyarakat dan wilayah, dan (e)
meningkatkan intensitas keterlibatan dan kinerja Perum
Bulog dalam rangka mendukung penyaluran bantuan
sosial pangan dan urusan pangan nasional.
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B.11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk
Penanganan Fakir Miskin
Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama
Untuk Penanganan Fakir Miskin
NO
1.

PENGATURAN
Keseluruhan
ketentuan

DIMENSI
Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

VARIABEL
Aspek
Ketercapaian
hasil

INDIKATOR
Ketercapaian
tujuan dari
politik hukum
pembentuka
n peraturan

ANALISIS
Butuh kajian untuk solusi permasalahan:
1. Keuntungan Ekonomi yang Variatif Antar Daerah.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan Program KUBE
(Kelompok Usaha Bersama) telah berjalan dan terdapat
hasil yang variatif di mana pada suatu lokasi
menunjukkan pencapaian yang cukup positif, dari segi
usaha menghasilkan keuntungan ekonomi yang layak
untuk dilanjutkan (Kota Banjarbaru)116, namun pada
daerah lain justru masih belum menghasilkan sesuai
harapan (Provinsi NTT)117.
2. Penyalahgunaan bantuan UEP (Bantuan Sosial Usaha
Ekonomi Produktif) oleh anggota karena pengawasan
lemah.
Dalam studi kasus yang dilakukan di Provinsi Riau118,
masih ditemukan lemahnya pengawasan yang dilakukan
oleh Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial
Provinsi Riau.

REKOMENDASI
Tetap
Perlu kajian lebih
lanjut terkait
efektivitas.
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Rozzana Erziaty dan Abdul Wahab, Profit Usaha Ekonomi Produktif Pada Kelompok Bersama (KUBE) Makanan Ringan Studi Kasus pada Program Pemberdayaan Fakir
Miskin (P2FM) Dinas Sosial BanjarBaru, Posiding Hasil-hasil Penelitian Tahun 2020 Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan (2020), Hlm. 134.
117
Sri Yuni Murti Widayanti dan A Nururrochman Hidayatulloh, Kinerja Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pengentasan Kemiskinan, Jurnal PKS Vol. 14 No. 2 (2015),
Hlm. 179.
118
Tami Astari Zulkarnain, Meyzi Heriyanto,dan Febri Yuliani, Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin, Jurnal
Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1 No.1 (2020), Hlm. 17.
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Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama
Untuk Penanganan Fakir Miskin
NO

119
120

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS
3. Kualitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial.
Pada Dinas Sosial Provinsi Riau, ditemukan persoalan
kualitas pegawai sebagai berikut: 119
•Pegawai mengalami tantangan dalam berhubungan
dengan masyarakat yang tergabung dalam program
KUBE.
•Masih didapati keluhan masyarakat terkait kinerja
pegawai Dinas Sosial.
•Pegawai kurang terampil dalam melaksanakan
tugasnya sehingga menghambat pelaksanaan program
KUBE.
Pada Provinsi NTT, telah diidentifikasi beberapa
kebutuhan peningkatan kompetensi bagi sumber daya
manusia dan sarana prasarana terkait program KUBE
sebagai berikut:120
• Peningkatan kelengkapan sarana/ prasarana.
• Pengadaan insentif yang memadai bagi pendamping
dan waktu pendampingan yang intensif dalam rangka
menunjang perkembangan KUBE.
• Peningkatan kualitas KBS agar dapat memiliki
kemampuan pengelolaan usaha (manajerial) kube,
kemampuan mengakses sumber daya sosial ekonomi,
kemampuan mengakses peluang pasar, dan
kemampuan menjalin kemiteraan usaha (networking).
4. Penghambat pelaksanaan KUBE:
rendahnya kualitas SDM, sasaran terbatas (pendidikan
rendah dan keterampilan dalam mengelola usaha
minim), kendala geografis dan nilai sosial budaya yang

REKOMENDASI

Ibid.
Sri Yuni Murti Widayanti dan A Nururrochman Hidayatulloh, Op.cit.
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Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama
Untuk Penanganan Fakir Miskin
NO

PENGATURAN

2.

Pasal
2
2 menyataka
bahwa
.
Pemberian
UEP
kepada
KUBE
bertujuan
untuk
penguatan
kapasitas
fakir
miskin
dalam
meningkatkan
pendapatan dan
kemampuan
berusaha sehingga
mampu memenuhi
kebutuhannya
secara mandiri serta
meningkatkan
kesetiakawanan
sosial.

DIMENSI
Kejelasan
Rumusan

VARIABEL

INDIKATOR

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan tehnik
penyusunan
peraturan
perundangundangan

Ketentuan
Umum: Berisi
hal-hal lain
yang bersifat
umum yang
berlaku bagi
pasal atau
beberapa
pasal
berikutnya

ANALISIS
kurang kondusif, lemah dalam membangun networking.
Menurut petunjuk no. 98 huruf c lampiran II UU No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa
ketentuan umum berisi: c. hal-hal lain yang bersifat umum
yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara
lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan
tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sehingga
sebaiknya materi muatan Pasal 2 ini diubah dengan
ditambahkan pada ketentuan umum.

REKOMENDASI
Ubah
Perlu
ditambahkan
pada ketentuan
umum.
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C. Peraturan Perundang-undangan Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas
C.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
No
1.

Pengaturan
Pasal 5 ayat (3)
Selain
hak
Penyandang
Disabilitas
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), anak
penyandang
disabilitas
memiliki hak:
a. mendapatkan Pelindungan
khusus dari Diskriminasi,
penelantaran, pelecehan,
eksploitasi, serta kekerasan
dan kejahatan seksual;
b. mendapatkan perawatan
dan pengasuhan keluarga
atau keluarga pengganti
untuk tumbuh kembang
secara optimal;
c. dilindungi kepentingannya
dalam
pengambilan
keputusan;
d. perlakuan anak secara
manusiawi sesuai dengan
martabat dan hak anak;
e. Pemenuhan
kebutuhan
khusus;
f. perlakuan
yang
sama
dengan anak lain untuk
mencapai integrasi sosial
dan
pengembangan

Dimensi
kejelasan
rumusan

Variabel
Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Indikator
Tepat

Analisis
Pasal 5 ayat (3) yang menjelaskan tentang jenis hak yang
dimiliki oleh anak penyandang disabilitas. Kategori anak
dalam pasal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri PPPA
Nomor 4 tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak
Penyandang Disabilitas. Pasal 1 menegaskan bahwa yang
dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk di dalamnya anak yang
masih berada dalam kandungan. Penetapan ini dapat
dipandang sebagai pengkhususan terhadap ketentuan dalam
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa anak
adalah seseorang yang berusia antara 12-18 tahun.
Ketentuan berbeda juga terdapat pada Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, pasal 330 menyebutkan bahwa anak adalah
mereka yang belum berusia 21 tahun. Dalam peraturanperundang-undangan yang mengatur usia kedewasaan
menentukan ukurannya berdasarkan usia kalender, dengan
perbedaan rentang antara usia 18 dan 21 tahun. Jika
menggunakan asas lex spesialis derogate legi generalis, maka
dalam penanganan anak penyandang disabilitas adalah
ketentuan khusus yang terdapat pada ketentuan UU No.
8/2016. Namun demikian, ambigiusitas ketentuan usia anak
bukan terletak pada berapa usianya, tetapi dengan metode
apa penentuan usia tersebut didasarkan. Secara umum,
patokan umur anak dalam peraturan perundang undangan
didasarkan pada usia kalender. Ketentuan ini tentu menjadi
diskriminatif jika diterapkan secara sama kepada penyandang
disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental. Artinya

Rekomendasi
Perlu memperjelas
pengaturan
mengenai
penentuan status
anak
disabilitas
mental.
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Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
No

Pengaturan
b.

2.

Dimensi

Variabel

Indikator

individu; dan
g.
mendapatkan
pendampingan sosial.

Pasal 19 Hak Pelayanan Publik
untuk Penyandang Disabilitas
meliputi hak:
a. memperoleh Akomodasi
yang Layak dalam Pelayanan
Publik secara optimal, wajar,
bermartabat
tanpa
Diskriminasi; dan
b.
pendampingan,
penerjemahan, dan penyediaan
fasilitas yang mudah diakses di
tempat layanan publik tanpa
tambahan biaya.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
sumber daya
manusia

Terpenu
hinya
kapasitas
,
integritas
dan
kualitas
SDM
yang
dibutuhk
an dalam
menerap
kan
pengatur
an dalam
peratura
n

Analisis
perlu diantisipasi jika terdapat da subyek hukum penyandang
disabilitas yang umur kalendernya sudah 25 tahun namun
umur psikologisnya 10 tahun. Oleh karena itu diperlukan
ketentuan yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk
menetapkan kedudukannya sebagai subyek hukum. Aturan
ini diperlukan sebagai upaya menjamin kepastian hukum bagi
penyandang disabilitas. Sejauh ini pemerintah belum
menyusun peraturan untuk mengakomodasi penyesuaian
penentuan usia bagi penyandang disabilitas (Priamsari:
2019).
Pasal 19 UU Penyandang Disabilitas mengatur bahwa hak
pelayanan publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak
memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik
secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi dan
pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang
mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan
biaya. Pemenuhan hak pelayanan publik ini berkaitan dengan
ketersediaan sumber daya manusia yang dapat mendukung
penyandang disabilitas dalam menerima pelayanan publik.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 10 daerah,
yakni Tegal, Garut, Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, DKI
Jakarta, Malang, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, diperoleh
kesimpulan bahwa dari 10 kota tersebut, hanya 2 kota yang
sudah optimal dalam pelaksanaan aksesibilitas pelayanan
publik bagi penyandang disabilitas yaitu kota Tegal dan
Banda Aceh, Sementara di 8 kota lainnya pelayanan publik
bagi penyandang disabilitas masih belum optimal
(Pramashela dan Rachim : 2021). Misalnya belum optimalnya
aksessibilitas pelayanan Publik bagi penyandang disabilitas
dapat dilihat di Garut, hal tersebut diantaranya diakibatkan
karena masih kurangnya fasilitas khusus bagi penyandang
disabilitas pada penyelenggara pelayanan, masih kurangnya
aksesibilitas dan masih terbatasnya tenaga professional yang

Rekomendasi

Perlu mendorong
pemenuhan hak
pelayanan pubik
bagi penyandang
disabilitas.
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Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
No

3.

Pengaturan

Pasal 27 ayat 2
Dalam
hal
efektivitas
pelaksanaan
Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan
hak Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
wajib
merumuskannya
dalam
rencana induk.

Dimensi

Variabel

Indikator

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
operasional
atau
tidaknya
peraturan

Belum
terbent
uknya
peratur
an
pelaksa
nanya

Disharmoni
Pengaturan

Perlindungan Adanya
pengatu
ran

Pasal 135 ayat 1
Pemerintah dan Pemerintah
Daerah wajib menyediakan
anggaran bagi pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan,
dan
Pemenuhan
hak
Penyandang Disabilitas.

4.

Pasal 29
“Pemerintah dan Pemerintah
Daerah wajib menyediakan

Analisis
dapat mendukung penyandang disabilitas dalam menerima
pelayanan publik (Pramashela dan Rachim : 2021). Saat ini
fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas
memang sudah mulai mengarah pada fasilitas yang ramah
bagi penyandang disabilitas. Namun memang hal tersebut
kebanyakan masih terbatas pada fasilitas sarana dan
prasarana fisik saja, dan lokasinya pun sebagian besar masih
terpusat di Pulau Jawa. Padahal pemenuhan hak pelayanan
pubik bagi penyandang disabilitas sangat penting, khususnya
pada penyediaan sarana dan prasarana .
Undang-Undang Disabilitas pada prinsipnya tidak
mendelegasikan pembentukan Peraturan Daerah. Namun
mengingat ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang
Disabilitas mengatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk
melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi
tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, serta 135 ayat 1
Undang-Undang Disabilitas yang mengatur bahwa
Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi
pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
hak Penyandang Disabilitas, maka secara tidak langsung
mengarahkan Pemerintah Daerah untuk membentuk
Peraturan Daerah guna melaksanakan ketentuan tersebut.
Sampai Desember 2021, Peraturan Daerah (Perda) tentang
penyandang disabilitas sudah dibentuk di 109 dari 548 atau
19,8% daerah di Indonesia (Bappenas: 2020). Namun yang
perlu diperhatikan adalah bahwa Peraturan Daerah tersebut
harus sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan
teknis dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang
disabilitas di daerah tersebut.
Pasal 29 Undang-Undang Penyandang Disabilitas mewajibkan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan
bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap

Rekomendasi

Perlu
mendorong
pembentukan
Peraturan
Daerah
mengenai
Perlindungan
dan
Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang
Disabilitas
yang
sesuai
dengan
karakteristik daerah
dan
kebutuhan
teknis dalam rangka
pemenuhan hak-hak
penyandang
disabilitas di daerah
tersebut.

Perlu
dilakukan
sinkronisasi Pasal 29
Undang-Undang
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

bantuan
hukum
kepada
Penyandang Disabilitas dalam
setiap pemeriksaan pada setiap
lembaga
penegak
hukum
dalam
hal
keperdataan
dan/atau pidana sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan”

5.

Pasal 30-35

Disharmoni
pengaturan

Definisi
atau
Konsep

Indikator

Analisis

Rekomendasi

mengen
ai
pelindu
ngan
yang
sama
pada 2
(dua)
peratur
an
setingka
t, tetapi
membe
rikan
pelindu
ngan
yang
berbeda

pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal
keperdataan dan/atau pidana. Kewajiban tersebut diberikan
dalam rangka melindungi penyandang disabilitas sebagai
kelompok rentan. Namun sebagaimana diatur pada Pasal 1
angka 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum, penerima Bantuan Hukum adalah orang
atau kelompok orang miskin. Terbatasnya subjek penerima
bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum
tersebut menyebabkan kurangnya akses bantuan hukum bagi
kelompok rentan. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Bantuan Hukum tersebut disharmoni dengan Pasal 29
Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu
perlu mengubah ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Bantuan Hukum dengan melakukan perluasan penerima
bantuan hukum.
Selain itu kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerindah
Daerah untuk menyediakan bantuan hukum tersebut kurang
tepat, karena menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang
Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum adalah lembaga
bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang
memberi layanan Bantuan Hukum. Sedangkan pemerintah
dan
pemerintah
daerah
berkedudukan
sebagai
penyelanggara bantuan hukum. Artinya kewajiban yang
tepat untuk diberikan kepada pemerintah dan pemerintah
daerah adalah kewajiban untuk menganggarkan dana
bantuan hukum bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu
ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Penyandang Disabilitas
ini juga perlu disinkronisasi dengan ketentuan Pasal 1 angka
3 Undang-Undang Bantuan Hukum.
Perlunya pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog/
psikiater atau pekerja sosial dalam penentuan kecakapan
atau ketidakcakapan hukum, bersifat ambigu jika
dikomparasikan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-

Penyandang
Disabilitas dengan
Pasal 1 angka 2 dan
angka 3 UndangUndang
Bantuan
Hukum.

Adanya
perbeda
an
defenisi

Perlu
sinkronisasi
antara Pasal 433
KUH Perdata dengan
Pasal 4 Undang-
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

ataupun
konsep
di
antara
dua
peratur
an
perunda
ngundang
an atau
lebih
terhada
p objek
yang
sama

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam
pendefinisian saksi, ketentuan KUHAP melemahkan bagi
penyandang disabilitas dengan gangguan pendengaran (tuna
rungu) dan gangguan penglihatan (tunanetra) untuk menjadi
seorang saksi. Pasal 1 angka (26) KUHAP, menyatakan bahwa
saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang
suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri
dan ia alami sendiri. Ketentuan yang sama juga terdapat
dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tentang saksi ini tidak
mengakomodir kondisi penyandang disabilitas dalam
kedudukannya sebagai saksi maupun saksi korban. Di
samping itu persyaratan menjadi saksi menunjukkan adanya
generalisasi terhadap penyandang disabilitas, tanpa
mempertimbangkan jenis disabilitasnya (Alfian: 2015).
Ketentuan ini berpotensi menimbulkan diskriminasi kepada
penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
Permasalahan juga muncul berkaitan dengan kecakapan
hukum penyandang disabilitas yang tidak sinkron dengan
ketentuan dalam KUH Perdata. Dalam buku 1 KUH Perdata,
Pasal 433 disebutkan bahwa difabel dungu, gila atau mata
gelap haruslah dibawah pengampuan dan dianggap tidak
cakap hukum. Ketentuan ini dalam implementasinya dapat
menimbulkan diskriminasi jika penentuan ketidakcakapan
hukum tersebut tidak berdasarkan keterangan dokter,
psikolog dan atau psikiatri. Hal ini mengingat adanya dengan
Pasal 4 UU No. 8/2016 yang membedakan penyandang
disabilitas ke dalam empat ragam, yaitu penyandang
disabilitas fisik, mental, intelektual, dan sensorik. Keragaman
ini mengharuskan adanya ketentuan yang berbeda bagi
penyandang disabilitas dalam hal kecakapan hukum.
Menyamakan
keempat
ragam
tersebut
sebagai

Undang Penyandang
Disabilitas
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

6.

Pasal 40 ayat (2)
Penyelenggaraan
dan/atau
fasilitasi pendidikan untuk
Penyandang
Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dalam
sistem pendidikan nasional
melalui pendidikan inklusif dan
pendidikan khusus

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Tegas

7.

Pasal 114
(1) Pemerintah
dan
Pemerintah Daerah wajib
memberikan Konsesi untuk
Penyandang Disabilitas.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
operasional
atau
tidaknya
peraturan

Belum
terbent
uknya
peratur
an

Analisis
ketidakcakapan hukum adalah perilaku diskriminatif.
Problematika mendasar dalam penentuan kecakapan hukum
adalah adanya praktik standarisasi, dimana kesaksian di
pengadilan hanya diterima jika diberikan oleh seseorang
yang sehat jasmani dan rohani (Alfian: 2015). Dalam Undangundang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, pasal
1 angka (3) menjelaskan tentang perlunya pemeriksaan
kesehatan jiwa terhadap seseorang yang diduga sebagai
orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Ketentuan pasal ini
seolah menempatkan keadaan penyandang disabilitas
sebagai sesuatu yang harus dicegah atau dikendalikan, bukan
diposisikan sebagai kondisi yang harus diakomodir dan
diberikan kebutuhan khusus sehingga tidak mengalami
diskriminasi (Alfian: 2015).
Pendidikan secara khusus adalah pendidikan yang hanya
memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang
Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses
pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan
dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya
di tempat belajar khusus. Pendidikan secara inklusif adalah
pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk
belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang
Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi. Pada
materi muatan maupun dalam penjelasan UU tidak adanya
penjelasan terhadap kriteria pendidikan, bagaimana kriteria
seorang anak disabilitas yang berhak menjalani pendidikan
secara khusus atau menjalani pendidikan secara inklusif
(tahap pembedaan antara pendidikan khusus dan inklusif)
Pasal 114 Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur
bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas. Lebih
lanjut Pasal 116 mengatur bahwa Pemerintah dan
Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan

Rekomendasi

Perlu memperjelas
kriteria penyandang
disabilitas
yang
berhak
menjalani
pendidikan
secara
khusus
atau
menjalani
pendidikan
secara
inklusif.

Perlu mempercepat
pembentukan
Peraturan
Pemerintah
yang
mengatur mengenai
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No

Pengaturan
(2) Ketentuan mengenai besar
dan
jenis
Konsesi
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 116
(2) Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
memberikan insentif bagi
perusahaan swasta yang
memberikan Konsesi untuk
Penyandang Disabilitas.
(3) Ketentuan mengenai
bentuk dan tata cara
pemberian
insentif
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Dimensi

Variabel

Indikator
pelaksa
nanya

Analisis

Rekomendasi

swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang
Disabilitas. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya
yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas
berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Sedangkan Insentif kepada perusahaan swasta yang
mempekerjakan Penyandang Disabilitas, antara lain
kemudahan perizinan, penghargaan, dan bantuan
penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses. Hingga saat
ini pengaturan mengenai konsesi untuk Penyandang
Disabilitas dan insentif bagi perusahaan swasta yang
memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas belum
terbentuk. Padahal hal ini sangat penting karena penyandang
disabilitas menanggung beban biaya hidup yang lebih tinggi
daripada non disabilitas sehingga cenderung memiliki tingkat
kesejahteraan yang lebih rendah daripada non-penyandang
disabilitas.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemberian konsesi
bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang penting.
Pemberian paket konsesi kepada penyandang disabilitas
tersebut terutama dapat diberikan untuk empat sektor
prioritas yaitu kesehatan, pendidikan, transportasi, dan
utilitas. Pemberian konsesi bagi penyandang disabilitas
tersebut memang harus mempertimbangkan kondisi dan
kemampuan keuangan Negara. Sebagai alternatif
penghitungan kebutuhan anggaran tersebut dapat dilakukan
berdasarkan jumlah penyandang disabilitas yang terdata
dalam data nasional kesejahteraan sosial (DTKS). Oleh karena
itu sebagai langkah awal, pemberian konsesi untuk
penyandang disabilitas tersebut dapat dilakukan melalui uji
coba pemberian paket konsesi yang layak di beberapa
daerah. Praktik yang telah berjalan di beberapa daerah
seperti di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Daerah Istimewah

Konsesi dan Insentif.
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No
8.

Pengaturan

Dimensi

Pasal 117 ayat 1
Penyelenggaraan
pendataan
terhadap
Penyandang
Disabilitas
dilakukan
oleh
kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang sosial
secara mandiri atau bersama
dengan
lembaga
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
statistik berdasarkan ketentuan
peraturan
perundangundangan.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Variabel
Aspek
Teknologi
Penunjang
Pelayanan

Indikator
Keterse
diaan
data
yang
lengkap
dan
terdigita
lisasi

Analisis
Yogyakarta.
Pasal 117 Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur
bahwa penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang
Disabilitas
dilakukan
oleh
kementerian
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal ini yang menyelenggarakan adalah Kementerian
Sosial secara mandiri atau bersama dengan Badan Pusat
Statistik. Pendataan tersebut dimaksudkan untuk
mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi
oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak
Penyandang Disabilitas dan membantu perumusan dan
implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
Hingga saat ini sistem informasi data nasional Penyandang
Disabilitas tersebut belum terbangun sepenuhnya. Saat ini
masing-masing instansi menyusun data penyandang
disabilitas secara sektoral. Kementerian Sosial memang telah
menyelenggarakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS). Pengelolaan Data tersebut dilakukan berdasarkan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Tujuan DTKS
tersebut adalah sebagai acuan dalam melaksanakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam DTKS tersebut
penyandang disabilitas masuk dalam struktur data Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial di luar rumah tangga. Namun
demikian, amanat Undang-Undang Penyandang Disabilitas
untuk menyelenggarakan Data Nasional Penyandang
Disabilitas tetap harus dilaksanakan.
Dalam DTKS tersebut harus terdapat struktur data yang
secara khusus untuk kepentingan penyelenggaraan data

Rekomendasi
Perlu
dilakukan
pembangunan
sistem
informasi
data
nasional
penyandang
disabilitas
sesuai
dengan
amanat
Undang-Undang
Penyandang
Disabilitas
dan
peraturan
pelaksananya,
dengan
tetap
mempertimbangkan
integrasi
dan
keterkaitan
data
tersebut
dengan
DTKS.
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No

9.

Pengaturan

Pasal 131
Dalam rangka pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan,
dan
Pemenuhan
hak
Penyandang
Disabilitas
dibentuk KND sebagai lembaga
nonstruktural yang bersifat
independen.

Dimensi

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Variabel

Aspek
operasional
atau
tidaknya
peraturan

Indikator

Analisis

Pengatu
ran
dalam
peratur
an tidak
dapat
dilaksan
akan
secara

nasional penyandang disabilitas, yang dapat memberikan
data mengenai hambatan dan kesulitan yang dialami masingmasing penyandang disabilitas secara individu. Artinya data
tersebut tidak hanya sekedar pencatatan nama dan alamat
saja, namun harus mencakup ragam disabilitasnya, usia dan
lingkungan, kondisi ekonomi, akses terhadap pendidikan dan
kesehatan, situasi pekerjaan, hambatan dan kesulitan yang
dialami dalam lingkungan, serta data lain yang diperlukan.
Selain itu pelaksanaan pemberian perlindungan dan jaminan
sosial kepada penyandang disabilitas sebagaimana diatur
pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang
Disabilitas (PP No. 52/2019) dilaksanakan berdasarkan data
nasional penyandang disabilitas. Sementara itu nomenklatur
DTKS tidak diatur pada PP No. 52/2019. Oleh karena itu perlu
dilakukan penyesuaian pelaksanaan pembangunan sistem
informasi data nasional penyandang disabilitas dengan
amanat Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan
peraturan pelaksananya, serta keterkaitan dengan DTKS. Hal
ini penting agar upaya mengatasi hambatan yang dihadapi
oleh Penyandang Disabilitas serta upaya perumusan dan
implementasi kebijakan penghormatan, pelindungan, dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat berjalan
secara maksimal.
Pasal 131 Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur
bahwa dalam rangka pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
dibentuk kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas sebagai
lembaga nonstruktural yang bersifat independen. Komisi
Nasional Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131
Undang-Undang Penyandang Disabilitas tersebut bertugas
untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi
pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan

Rekomendasi

Tetap
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator
efektif

Analisis

Rekomendasi

hak Penyandang Disabilitas. Pembentukan kelembagaan
Komisi Nasional Disabilitas tersebut diamanatkan untuk
diatur dengan Peraturan Presiden. Amanat pembentukan
Komisi
Nasional
Disabilitas
tersebut
selanjutnya
ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Pasal 9 Ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi
Nasional Disabilitas mengatur bahwa Sekretariat Komisi
Nasional Disabilitas berkedudukan di unit kerja di
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang sosial.
Kedudukan kesekretariatan Komisi Nasional Disabilitas yang
berada di unit kerja di Kementerian Sosial berpotensi
menimbulkan persoalan, mengingat Kementerian Sosial
merupakan lembaga yang dievaluasi terkait pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas, karena bertindak selaku pemangku
kebijakan. Namun kedudukan tersebut bukan berarti
bertentangan dengan amanat Pasal 131 Undang-Undang
Penyandang Disabilitas yang telah menentukan bahwa
Komisi Nasional Disabilitas bersifat independen. Secara
struktur dan penganggaran memang posisi tersebut
berpengaruh pada pelaksanaan urusan administratif
kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas, namun hal tersebut
tidak mempengaruhi indepedensi Komisi Nasional Disabilitas
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Lebih lanjut Komisi
Nasional Disabilitas terus membangun sifat independen
tersebut dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
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C.2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi
Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities
(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

No
1.

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

Undang-Undang Nomor 19
Tahun
2011
Tentang
Pengesahan Convention On
The Rights Of Persons With
Disabilities
(Konvensi
Mengenai
Hak-Hak
Penyandang Disabilitas)

-

-

-

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap UndangUndang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On
The Rights Of Persons With Disabilities ini tidak ditemukan
permasalahan, justru Undang-Undang ini menjadi pondasi yang baik
dalam melakukan pembaharuan pengaturan dan kebijakan dalam
rangka penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan
hak penyandang disabilitas. Dengan disahkan Konvensi Mengenai
Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of
Persons With Disabilities ini, maka pada tahun 2016 dilakukan
pembaharuan pengaturan mengenai penyandang disabilitas
sebagaimana sebelumnya diatur pada Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Materi muatan dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
tersebut masih bersifat belas kasihan (charity based) dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas karena disabilitas masih
dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya
baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan
peningkatan kesejahteraan sosial. Padahal Penyandang Disabilitas
seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya
mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang
bermartabat. Pembaharuan pengaturan tersebut merupakan
bentuk pelaksanaan dari ketentuan mengenai kewajiban negara
yang diatur pada Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas tersebut. Dalam Konvensi tersebut negara berkewajiban
untuk merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui
penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan
administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan
perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang

Undang-Undang
ini
direkomendasikan
untuk tidak diubah
atau tetap
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No

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan
maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam
segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan,
politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi,
informasi dan komunikasi.
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C.3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 201 9 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas
Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 201 9 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
NO
1.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

Pasal 43 ayat 3
Asuransi Kesejahteraan Sosial,
bantuan langsung berkelanjutan,
dan bantuan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan
data
nasional
Penyandang Disabilitas.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Teknologi
Penunjang
Pelayanan

Ketersediaa
n data yang
lengkap
dan
terdigitalisa
si.

Disharmoni
pengaturan

Perlindunga Adanya
n
pengaturan
mengenai
pelindunga
n
yang
sama pada

Pasal 43 ayat 3 dan Pasal 48 ayat 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan
Kesejahteraan
Sosial
bagi
Penyandang Disabilitas (PP No. 52/2019) mengatur
bahwa pemberian jaminan social dan perlindungan
social dilakukan berdasarkan data nasional
penyandang disabilitas. Namun dalam praktiknya
Kementerian Sosial justru membangun system
informasi. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS). Pengelolaan Data tersebut dilakukan
berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5
Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial. Tujuan DTKS tersebut adalah
sebagai
acuan
dalam
melaksanakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. DTKS
tersebut meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial
dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
Dalam DTKS tersebut penyandang disabilitas
memang telah masuk dalam struktur data Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial di luar rumah
tangga. Namun nomenklatur DTKS tidak diatur pada
PP No. 52/2019 ini, sehingga dalam pelaksanaannya
berpotensi menimbulkan persoalan.
Pasal 72 PP No. 52/2019 ini mengatur mengenai
bantuan hukum terhadap penyandang disabiitas
untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas
yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan
atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Bantuan hukum sebagaimana dimaksud tersebut

Pasal 48 ayat 3
Pemberdayaan sosial sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan berdasarkan data
nasional Penyandang Disabilitas

2.

Pasal 72
1) Bantuan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 huruf
c
diselenggarakan
untuk
mewakili
kepentingan
Penyandang Disabilitas yang

REKOMENDASI
Perlu
dilakukan
penyesuaian
pelaksanaan
pembangunan sistem
informasi
data
nasional penyandang
disabilitas
dengan
tetap
mempertimbangkan
integrasi
dan
keterkaitan dengan
DTKS.

perlu
mengubah
ketentuan Pasal 1
angka 2 UndangUndang
Bantuan
Hukum
dengan
melakukan perluasan
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Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 201 9 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
NO

PENGATURAN
menghadapi masalah hukum
dalam pembelaan atas hak, baik
di dalam maupun di luar
pengadilan
2) Bantuan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

2 (dua)
atau lebih
peraturan
yang
berbeda
hierarki,
tetapi
memberika
n
pelindunga
n
yang
berbeda

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Namun Pasal 1 angka 2
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum mengatur bahwa penerima
Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang
miskin. Terbatasnya subjek penerima bantuan
hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum
tersebut menyebabkan kurangnya akses bantuan
hukum bagi kelompok rentan. Ketentuan Pasal 1
angka 2 Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut
disharmoni dengan Pasal 72 PP No. 52/2019 ini.
Oleh karena itu perlu mengubah ketentuan Pasal 1
angka 2 Undang-Undang Bantuan Hukum dengan
melakukan perluasan penerima bantuan hukum,
yakni mencakup kelompok rentan, secara khusus
para penyandang disabilitas.

REKOMENDASI
penerima
hukum.

bantuan
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C.4.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam
Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya
Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas
Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya

No
1.

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Peraturan Pemerintah No. 22
Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses
Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang
Disabilitas Dalam Membaca Dan
Menggunakan Huruf Braille, Buku
Audio, Dan Sarana Lainnya

-

-

-

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang
Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf
Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya (PP No.
22/2019) ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal
44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta. PP No. 22/2019 ini juga sejalan
dengan The Marrakesh Treaty to Facilitate Access to
Published Works for Persons Who Are Blind, Visually
Impaired, or Otherwise Print Disabled di Morocco,
pada 27 Juni 2013 (Marrakesh Treaty) sebagaimana
telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 1
Tahun 2020 tentang Pengesahan Marrakesh Treaty To
Facilitate Access To Published Works For Persons Who
Are Blind, Visually Impaired, Or Otherwise Print
Disabled (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses
Atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang
Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau
Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak). Berdasarkan
hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap PP
No. 22/2019 tidak ditemukan permasalahan

Rekomendasi
Direkomenda
sikan untuk
tidak diubah
atau tetap.
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C.5.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi
Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

NO
1.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2019 tentang Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi
terhadap
Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas

-

-

-

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019
tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan
Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (PP No.
70/2009) dibentuk untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan
Pemerintah ini mengatur tentang Perencanaan,
Penyelenggaraan,
dan
Evaluasi
terhadap
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang
Disabilitas,
serta
partisipasi
Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan
dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan
Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan
hak
Penyandang
Disabilitas.
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang
dilakukan terhadap PP No. 70/2009 tidak ditemukan
permasalahan.

REKOMENDASI
Direkomendasi
kan
untuk
tidak diubah
atau tetap.
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C.6.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2020 tentang Akomodasi
Yang Layak Untuk Peserta Didik
Penyandang Disabilitas

-

-

-

2.

Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai
bentuk Akomodasi yang Layak
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 sampai dengan Pasal 16
diatur dengan Peraturan Menteri
dan peraturan menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang agama
sesuai dengan kewenangannya

Aspek
operasional
atau
tidaknya
Peraturan

Dari segi
peraturan
pelaksananya

Guna memaksimalkan implementasinya
diperlukan peraturan pelaksana yang lebih
praktis dan standar minimum untuk
menjamin mutu pelayanan. Turunan regulasi
sebagaimana dimaksud yaitu petunjuk teknis,
SOP, dan alokasi anggaran yang memadai
serta tepat prioritas.
Amanat pembentukan Peraturan menteri
yang mengatur mengenai akomodasi yang
layak untuk peserta didik penyandang
disabilitas ini belum terbentuk.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

REKOMENDASI
Perlu
membentuk
peraturan pelaksana
yang lebih praktis dan
standar
minimum
untuk
menjamin
mutu pelayana
Perlu
segera
menyusun Peraturan
Menteri
yang
mengatur mengenai
akomodasi yang layak
untuk peserta didik
penyandang
disabilitas
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C.7.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan
Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

NO
1.

PENGATURAN
Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2020 tentang Akomodasi
Yang Layak Untuk Penyandang
Disabilitas Dalam Proses Peradilan

DIMENSI
Efektivitas
pelaksanan

VARIABEL
Aspek
Anggaran
dan Sarana
Prasarana

INDIKATOR
Tersedianya
sarana
prasarana

ANALISIS
Guna pelaksanaan PP 39/2020 Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah
Agung RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor
1692/DJU/SK/PS.00/12/2020
tentang
Pedoman
Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pedoman ini
dimaksudkan sebagai panduan bagi pengadilan tinggi
dan pengadilan negeri agar proses pelayanan terhadap
penyandang disabilitas di pengadilan dapat berjalan
lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing
penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil pemantauan
yang dilakukan oleh Yayasan SAPDA121 diantaranya
diperoleh kesimpulan bahwa:
1. Hampir seluruh aparatur pengadilan telah mengikuti
pelatihan terkait isu disabilitas, baik yang
diselenggarakan oleh Yayasan SAPDA maupun
Mahkamah Agung RI. Namun terdapat juga aparatur
pengadilan yang belum pernah mendapatkannya,
yakni berasal dari Pengadilan Negeri Bangil,
Pengadilan Agama Curup dan Pengadilan Tinggi
Agama Yogyakarta;
2. Mengacu pada hasil pemantauan, sebanyak 11
pengadilan menyatakan telah memiliki SOP baik
pelayanan penyandang disabilitas, pelayanan
perempuan maupun pelayanan anak. Pengadilan
Negeri Palangkaraya merupakan pengadilan paling
lengkap yang memiliki ketiga SOP tersebut;

REKOMENDASI
Tidak diubah
(tetap).

121

hasil pemantauan yang dilakukan oleh Yayasan SAPDA terhadap 28 pengadilan 28 pengadilan yang telah berada di bawah dampingan SAPDA meliputi Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer (SAPDA: 2021)
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Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan
NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

3. Dari 27 pengadilan, 7 di antaranya belum
bekerjasama dengan organisasi maupun pihak lain
berkaitan dengan pelayanan bagi penyandang
disabilitas. Sementara 20 pengadilan telah memiliki
kerjasama dengan organisasi disabilitas maupun
pihak lain seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
organisasi perempuan, layanan Kesehatan, Dinas
Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
SLB, layanan pendamping disabilitas, layanan Juru
Bahasa Isyarat, layanan psikiater, layanan psikolog,
hingga kepolisian dan kejaksaan;
4. Mayoritas dari 27 Pengadilan telah menyedia sarana
prasarana bagi penyandang disabilitas demi
mendorong peradilan inklusif. Kendati begitu,
beberapa pengadilan memiliki keterbatasan dalam
menyediakan sarana prasarana, seperti Pengadilan
Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Boyolali dan
Pengadilan Agama Curup;
5. Di balik hambatan dan tantangan yang dialami oleh
pengadilan, terdapat pula beberapa pengadilan
dengan inovasi pelayanan bagi penyandang
disabilitas yang tidak tercantum dalam peraturan
manapun, seperti Pengadilan Agama Yogyakarta
yang memiliki mobil layanan keliling antar jemput
sidang bagi penyandang disabilitas; Pengadilan
Negeri Yogyakarta yang menggunakan teknologi
audio to text dengan memanfaatkan teknologi
google speech; dan Pengadilan Negeri Sampit yang
melakukan pembuatan layanan E-Officer ramah
disabilitas.
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dengan adanya
pedoman yang jelas, serta gambaran hasil pemantauan
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Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan
NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

yang dilakukan oleh Yayasan SAPDA terhadap 28
pengadilan 28 pengadilan tersebut maka secara umum
pelaksanaan akomodasi yang layak untuk penyandang
disabilitas di lingkungan mahkamah agung dan
pengadilan di bawahnya sesuai dengan PP 39/2020 ini
dapat dikatan sudah cukup efektif.
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C.8.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari
Bencana Bagi Penyandang Disabilitas
Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman,
Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

NO
1.

PENGATURAN
Pasal 5
Fasilitasi Permukiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
dilakukan dalam bentuk:
a. penyediaan pedoman dan
standar teknis Permukiman
yang
mudah
diakses
Penyandang Disabilitas oleh
Pemerintah Pusat; dan
b. pemberian bantuan teknis oleh
Pemerintah Daerah.

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
operasional
atau
tidaknya
Peraturan

Dari segi
peraturan
pelaksananya

Pasal 5 huruf a PP No. 42/2020 ini mengatur agar Pemerintah
Pusat menyusun pedoman dan standar teknis Permukiman
yang mudah diakses Penyandang Disabilitas. Berdasarkan
hasil penelusuran yang dilakukan, pedoman dan standar
teknis Permukiman yang mudah diakses Penyandang
Disabilitas tersebut belum diterbitkan atau paling tidak
belum dipublikasikan secara baik sehingga mudah diakses
oleh masyarakat, khususnya sektor swasta yang bergerak di
bidang penyediaan pemukiman. Adapun pengaturan
mengenai fasilitasi pemukiman saat ini diatur pada Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 14/Prt/M/2017 Tentang Persyaratan
Kemudahan Bangunan Gedung. Secara umum dalam Permen
Nomor 14/Prt/M/2017 memang sudah diatur bahwa
penerapan
prinsip
Desain
Universal
yang
mempertimbangkan
kebutuhan
dan
kemampuan
Penyandang Disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.
Selanjutnya dalam hal spesifik Permen Nomor
14/Prt/M/2017 ini diantaranya megnatur mengenai jalur
pamandu untuk disabilitas netra, ram atau jalur sirkulasi,
serta penyediaan lift Penyandang Disabilitas. Namun
pedoman dan standar teknis Permukiman yang mudah
diakses Penyandang Disabilitas tersebut belum komprehensif
sebagai suatu pedoman khusus untuk dalam rangka
meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Perlu membentuk
pedoman
dan
standar
teknis
Permukiman yang
mudah
diakses
Penyandang
Disabilitas.
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C.9.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

No
1.

Pengaturan
Pasal 14
1) Pemerintah dan pemerintah
daerah melakukan pemantauan
dan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan dan kinerja ULD
Ketenagakerjaan.
2) Pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sebagai
bentuk
akuntabilitas
dan
pengendalian mutu dalam
Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak atas
pekerjaan
Penyandang
Disabilitas.

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundangundangan

Variabel

Indikator

Analisis

Aspek
koordinasi
kelembagaa
n/tata
organisasi

Efektivitas
koordinasi
antar instansi
terkait

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemantauan
dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja Unit Layanan
Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan, dilakukan sebagai bentuk
akuntabilitas dan pengendalian mutu dalam Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan
Penyandang Disabilitas. Penyelenggara ULD Ketenagakerjaan
wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada gubernur
dan bupati/wali kota. Gubernur dan bupati/wali kota wajib
menyampaikan
laporan
penyelenggaraan
ULD
Ketenagakerjaan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Dilakukan I
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara daring dan/atau luring.
Pelaksanaan pembentukan unit layanan disabilitas tersebut
memang diatur masing-masing dalam Peraturan Pemerintah,
namun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan keterpaduan
sehingga penyandang disabilitas dapat memperoleh layanan
yang terpadu demi memudahkan penyandang disabilitas.

Rekomendasi
Perlu dilakukan
keterpaduan
Unit Layanan
Disabilitas
sehingga
penyandang
disabilitas
dapat
memperoleh
layanan yang
terpadu.
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C.10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang
Disabilitas Mental
Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental
No
1.

Pengaturan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 12
Tahun 2018 tentang Pedoman
Pencegahan Dan Penanganan
Pemasungan Bagi Penyandang
Disabilitas Mental

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundangundangan

Variabel
Aspek
Budaya
Hukum
Masyarakat

Indikator
Masyarakat
mematuhi
peraturan

Analisis
Undang-Undang Penyandang Disabilitas sangat menjunjung
nilai Hak Asasi Manusia, Konsep pemasungan sangat
kontradiktif bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia
meskipun hal tersebut dilakukan karena adanya potensi
berbahaya yang muncul akibat perilaku korban pemasungan.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial telah mengatur
mengenai fasilitas dan upaya proses rehabilitasi, khususnya
terhadap penyandang disabilitas mental yang yang
mengalami kondisi gaduh gelisah atau tidak tenang yang
dianggap membahayakan. Semenjak tahun 2017 hingga saat
ini sebanyak 3.441 orang telah dibebaskan dari pemasungan
(PikiranRakyat.com: 2020). Namun hingga saat ini
pemasungan terhadap penyandang disabilitas mental yang
mengalami kondisi gaduh gelisah atau tidak tenang tersebut
masih terjadi di Indonesia. Oleh karena itu perlu intervensi
pemangku kepentingan untuk melakukan proses pendataan.
Selain itu perlu penggalakan sosialisasi terhadap masyarakat
untuk menyadarkan masyarakat agar tidak melakukan
pemasungan

Rekomendasi
Perlu
melakukan
pendataan
yang akurat
dan
penggalakan
sosialisasi
yang didesain
untuk
kelompok
khusus (tepat
sasaran).
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C.11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas
Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas
No
1.

Pengaturan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Pasal 3 ayat 1
Penerima KPD merupakan
Penyandang
Disabilitas
yang telah terdata dalam
data nasional Penyandang
Disabilitas.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Teknologi
Penunjang
Pelayanan

Ketersedi
aan data
yang
lengkap
dan
terdigitali
sasi.

Penerima Kartu Penyandang Disabilitas merupakan Penyandang
Disabilitas yang telah terdata dalam data nasional Penyandang
Disabilitas. Namun yang menjadi persoalan adalah ketidakjelasan
pembangunan sistem informasi data nasional Penyandang Disabilitas,
karena saat ini Kementerian Sosial membangun data terpadu
kesejahteraan sosial (DTKS). Oleh karena itu perlu dilakukan
pembangunan sistem informasi data nasional penyandang disabilitas
sesuai dengan amanat Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan
peraturan pelaksananya, dengan tetap mempertimbangkan integrasi
dan keterkaitan data tersebut dengan DTKS. Selain itu perlu dilakukan
sinkronisasi antara Permensos No. 2/2021 ini dengan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data
Terpadu, khususnya mengenai pendataan terhadap disabilitas.
Permensos No. 2/2021 ini belum perlu untuk diubah, namun dalam
pelaksanaannya perlu diperhatikan mengenai persoalan keakuratan
dan nomenklatur pendataan untuk menghindari ketidakjelasan

Rekomendasi
Perlu
dilakukan
pembangunan
sistem informasi
data
nasional
penyandang
disabilitas sesuai
dengan
amanat
Undang-Undang
Penyandang
Disabilitas
dan
peraturan
pelaksananya,
dengan
tetap
mempertimbangk
an integrasi dan
keterkaitan data
tersebut dengan
DTKS.

D. Peraturan Perundang-undangan Kesejahteraan Lanjut Usia
D.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
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Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
NO
1.

2.

PENGATURAN
Pasal 1 angka 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud
dengan:
1. Kesejahteraan adalah suatu tata
kehidupan dan penghidupan
sosial baik material maupun
spiritual yang diliputi oleh rasa
keselamatan, kesusilaan, dan
ketenteraman lahir batin yang
memungkinkan bagi setiap warga
negara untuk mengadakan
pemenuhan kebutuhan jasmani,
rohani, dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, keluarga, serta
masyarakat dengan menjunjung
tinggi hak dan kewajiban asasi
manusia sesuai dengan Pancasila.

DIMENSI
Kejelasan
Rumusan

Pasal 1 angka 2
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud
dengan:
2. Lanjut Usia adalah seseorang yang
telah mencapai usia 60 tahun
(enam puluh) tahun keatas.

Penilaian
efektivitas
pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

VARIABEL
Penggunaan
Bahasa, istilah
dan kata

INDIKATOR
Konsisten antar
ketentuan

ANALISIS
Beberapa batasan definisi yang ada pada
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998
tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sudah
tidak relevan dan perlu direvisi dengan
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial.

REKOMENDASI
Ubah

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial:
“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,
dan sosial warga negara agar dapat hidup
layak dan mampu mengembangkan diri,
sehingga dapat melaksanakan fungsi
sosialnya.”

Aspek rasio
beban dan
manfaat (cost
and benefit
ratio)

Perhitungan
manfaat harus
lebih besar
daripada
beban/biaya
atau nilai rasio
benefit
terhadap cost
harus di atas
angka 1 (B/C >
1)

Pada draft perubahan UU No. 13 Tahun
1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,
muncul isu perubahan batas usia bagi lansia
yang pada sebelumnya ditetapkan pada
usia 60 tahun, naik menjadi 65 tahun. Hal
ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa
sebagian orang pada usia 60 tahun masih
dalam usia produktif baik secara ekonomi
dan sosial.
Namun sekiranya hal ini perlu
dipertimbangkan lebih lanjut karena
perubahan usia yang dicanangkan,
walaupun hanya menambahkan usia 5

Perlu dilakukan
pertimbangan dan
kajian lebih lanjut
agar batas umur
dapat ditentukan
dengan tepat
dengan tetap
menjunjung tujuan
kesejahteraan
sosial kepada
warga Indonesia
yang
membutuhkan
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS
tahun, akan memberikan dampak yang
besar khususnya bagi para penerima
manfaat program kesejahteraan lanjut usia
yang telah berjalan. Perubahan batas usia
ini perlu mempertimbangkan kondisi
masyarakat tidak hanya di kota-kota besar,
yang cenderung masih produktif di usia
lanjut, melainkan juga lansia yang berada di
daerah atau wilayah terpencil. Lansia pada
usia 60 tahun mungkin masih produktif
namun apakah dalam produktivitasnya
tersebut kesejahteraannya sudah terjamin?
Secara internasional, WHO tidak
menetapkan secara pasti usia berapa yang
bisa dinyatakan sebagai lanjut usia. Pada
beberapa program, WHO menyebutkan
batas usia lansia adalah 60 tahun, dan
beberapa program lainnya ditetapkan usia
lansia adalah 65 tahun. Hal ini menunjukan
bahwa menetapkan batas usia tertentu bagi
lansia perlu mempertimbangkan banyak
hal. Hal ini terkait juga dengan program
yang dicanangkan bagi lansia.
Selain itu, berdasarkan penelusuran hasil
evaluasi kesejahteraan lanjut usia dengan
batas usia 60 tahun seperti yang diatur
selama ini, kesejahteraan lanjut usia belum
secara keseluruhan tercapai. Apabila
Pemerintah menaikkan batas usia menjadi
65 tahun, akan ada waktu tunggu selama 5
tahun bagi lansia yang berusia 60 tahun

REKOMENDASI
perlindungan
tersebut. Kajian
dilakukan
berdasarkan kajian
Indikator Harapan
Hidup serta
disinkronkan
dengan peraturan
perundangundangan yang
mengatur batasan
umur pensiun
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PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS
untuk dapat mengikuti program
kesejahteraan yang diberikan untuk lansia.
Dibandingkan dengan kehilangan waktu 5
tahun yang akan berdampak besar bagi
kesejahteraan lansia, ketentuan mengenai
batas usia 60 tahun perlu dipertahankan.
Batasan umur terkait Lanjut Usia selain di
dalam UU No. 13 Tahun 1998 juga terdapat
dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan
Umrah yang menyebutkan bahwa “Dalam
menetapkan kuota haji Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1), Menteri memberi prioritas kuota
kepada Jemaah Haji lanjut usia yang berusia
paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun
dengan persentase tertentu. Walaupun
lingkup dan kegunaan pengaturan tersebut
bersifat sektoral hal ini dapat menimbulkan
kerancuan pemahaman dan tidak
terstandarnya batasan usia lanjut.
Selain itu faktor yang memengaruhi
penentuan batasan usia lanjut selain faktor
Usia Harapan Hidup (UHH), ialah batasan
usia pensiun pegawai. Pengaturan pensiun
pegawai secara umum dapat dibedakan
menjadi batas usia pensiun pegawai swasta
dan pegawai negeri sipil. Pengaturan batas
usia pensiun pegawai swasta dan pegawai
negeri sipil berbeda.

REKOMENDASI
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PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS
Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebutkan
“jaminan hari tua dibayarkan secara
sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan
berkala, kepada tenaga kerja karena: a.
telah mencapai usia 55 (lima puluh lima)
tahun, atau; b. cacad total tetap setelah
ditetapkan oleh dokter. Sedangkan batas
usia pensiun dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara yaitu: a. 58
(lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat
Administrasi; b. 60 (enam puluh) tahun bagi
Pejabat Pimpinan Tinggi; dan c. sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsional. Kedua
ketentuan ini seharusnya menjadi landasan
penentuan usia lanjut, walaupun dalam
sisimplementasi akan banyak factor lain
yang akan mempengaruhi

REKOMENDASI

Sebagaimana pembahasan diatas terkait
batasan umur lansia yang akan
mempengaruhi batasan usia pensiun,
batasan umur 60 berpengaruh pada usia
pensiun, walaupun pengaturan mengenai
batasan pensiun pegawai swasta berusia 55
tahun, akan tetapi ketentuan usia lanjut
yang berumur 60 tahun berpengaruh
terhadap usia pensiun pegawai swasta saat
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NO

PENGATURAN

3.

Pasal 1 angka 7
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud
dengan:
7. Perlindungan Sosial adalah upaya
Pemerintah dan/atau masyarakat
untuk memberikan kemudahan
pelayanan bagi lanjut usia tidak
potensial agar dapat mewujudkan dan
menikmati taraf hidup yang wajar.

Kejelasan
Rumusan

Pasal 5
(1) Lanjut usia mempunyai hak yang sama
dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
(2) Sebagai penghormatan dan
penghargaan kepada lanjut usia diberikan

Pancasila

4.

DIMENSI

VARIABEL

Penggunaan
Bahasa, istilah
dan kata

INDIKATOR

ANALISIS
ini. Hal ini akan berdampak pada lapangan
pekerjaan yang seharusnya ditempati oleh
orang yang berusia muda akan tetapi
diberikan kepada lansia sehingga dengan
jumlah penduduk yang sangat banyak yang
merupakan usia produktif/muda dan akan
meningkatkan pengangguran di kalangan
orang muda.

Konsisten antar
ketentuan

Beberapa batasan definisi yang ada pada
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998
tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sudah
tidak relevan dan perlu direvisi dengan
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial.

REKOMENDASI

Ubah

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial:
“Perlindungan Sosial adalah semua upaya
yang diarahkan untuk mencegah dan
menangani risiko dari guncangan dan
kerentanan sosial.”
Keadilan

Adanya
ketentuan yang
dapat
mendorong
peningkatan
kesejahteraan

Ketentuan mengenai pembedaan hak
antara Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia
Tidak Potensial yang diatur dalam Pasal 5
ayat (3) dan (4) dirasa kurang tepat.
Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia
yang masih mampu melakukan pekerjaan

Ubah
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NO

PENGATURAN
hak untuk meningkatkan kesejahteraan
sosial yang meliputi:
1. pelayanan keagamaan dan mental
spiritual;
2. pelayanan kesehatan;
3. pelayanan kesempatan kerja;
4. pelayanan pendidikan dan
pelatihan;
5. kemudahan dalam penggunaan
fasilitas, sarana, dan prasarana
umum.
6. kemudahan dalam layanan dan
bantuan hukum;
7. perlindungan sosial;
8. bantuan sosial.
(3) Bagi lanjut usia tidak potensial
mendapatkan kemudahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "c",
huruf "d", dan huruf "h".
(4) Bagi lanjut usia potensial mendapatkan
kemudahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kecuali huruf "g".

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR
bangsa atau
tidak
ditemukannya
ketentuan yang
menghambat
peningkatan
kesejahteraan
bangsa.

ANALISIS
dan/atau kegiatan yang dapat
menghasilkan barang dan/atau jasa,
sedangkan Lanjut Usia Tidak Potensial
(Pasal 1 angka 3).
Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut
usia yang tidak berdaya mencari nafkah
sehingga hidupnya bergantung pada
bantuan orang lain (Pasal 1 angka 4).
Berdasarkan ketentuan tersebut jelas
bahwa lanjut usia yang lebih perlu dibantu
adalah lanjut usia dalam kelompok Lanjut
Usia Tidak Potensial. Sedangkan
berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3),
Lanjut Usia Tidak Potensial dikecualikan
terhadap hak atas bantuan sosial.
Berdasarkan definisi pada Pasal 1 angka 8,
bantuan sosial adalah upaya pemberian
bantuan yang bersifat tidak tetap agar
lanjut usia potensial dapat meningkatkan
taraf kesejahteraan sosialnya. Di sisi lain,
Lanjut Usia Potensial malah mendapatkan
bantuan sosial namun dikecualikan dari
perlindungan sosial. Berdasarkan Pasal 1
angka 7, perlindungan sosial adalah upaya
Pemerintah dan/atau masyarakat untuk
memberikan kemudahan pelayanan bagi
lanjut usia tidak potensial agar dapat
mewujudkan dan menikmati taraf hidup
yang wajar.
Perlindungan sosial yang menitikberatkan
pada kemudahan pelayanan malah

REKOMENDASI
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

5.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 7
Pemerintah bertugas mengarahkan,
membimbing, dan menciptakan suasana
yang menunjang bagi terlaksananya upaya
peningkatan kesejahteraan sosial lanjut
usia.
Pasal 8
Pemerintah, masyarakat, dan keluarga
bertanggungjawab atas terwujudnya
upaya peningkatan kesejahteraan sosial
lanjut usia.

Penilaian
efektivitas
pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
koordinasi
kelembagaan/ta
ta organisasi

INDIKATOR

Efektivitas
koordinasi
antar instansi
terkait

ANALISIS
diberikan kepada Lanjut Usia Tidak
Potensial, di mana menurut kelompok kerja
seharusnya hak atas kemudahan pelayanan
ini tidak hanya diberikan kepada Lanjut Usia
Tidak Potensial saja melainkan juga pada
Lanjut Usia Potensial juga.
Perlu juga diingat bahwa pada prakteknya
Lanjut Usia Potensial yang memiliki
pekerjaan belum tentu memiliki
penghasilan yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Untuk itu perlu dibuat
ketentuan mengenai kualifikasi lanjut usia
yang masuk dalam kategori ini untuk juga
dapat menjadi penerima hak atas bantuan
sosial yang diatur dalam peraturan ini.
Pada Bab IV Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut
Usia disebutkan tugas dan tanggung jawab
Pemerintah dalam upaya peningkatan
kesejahteraan lanjut usia. Namun dalam
ketentuan tersebut belum diatur tata cara
koordinasi antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah sehingga dalam
prakteknya tidak tercipta koordinasi yang
efektif dalam pelaksanaan program antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Padahal koordinasi antara Pemerintah
Pusat sebagai pengambil kebijakan
pengaturan dan program dengan
Pemerintah Daerah sebagai pelaksana
kebijakan dan program seharusnya menjadi

REKOMENDASI

Diubah dalam Bab
Tugas dan
Tanggung Jawab
Pemerintah
dengan memuat
penugasan kepada
Pemerintah Pusat
untuk Menyusun
kriteria dan
pengumpulan data

269

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
NO

PENGATURAN

DIMENSI

6.

BAB VIII KOORDINASI
Pasal 25
(1) Kebijakan pelaksanaan upaya
peningkatan kesejahteraan sosial lanjut
usia ditetapkan secara terkoordinasi antar
instansi terkait, baik Pemerintah maupun
masyarakat.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diwujudkan dalam satu
wadah yang bersifat nonstruktural dan
keanggotaannya ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.

Disharmoni
Pengaturan

VARIABEL

-

INDIKATOR

-

ANALISIS
kunci terselenggaranya upaya peningkatan
kesejahteraan lanjut usia.
Tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah
daerah belum diatur secara jelas dan
terperinci dalam UU ini, demikian juga
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut
Usia, sebagai contoh dalam hal
pengumpulan data serta kriteria-kriteria
lanjut usia yang dibutuhkan guna
penanganan dan tindaklanjutnya
pemberdayaannya.
Untuk itu perlu diatur mengenai koordinasi
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah agar penyelenggaraan program
terlaksana secara efektif.

REKOMENDASI

Menindaklanjuti amanat ketentuan
dimaksud, telah diterbitkan Keputusan
Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang
Komisi Nasional Lanjut Usia, akan tetapi
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112
Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan
Riset Nasionai, Dewan Ketahanan Pangan,
Badan Pencembangan Wilayah SurabayaMadura, Badan Standardisasi Dan
Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi
Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi
Dan Industri Nasional, Badan Pertiivibangan
Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut

Diubah,
kententuan
koordinasi
dilaksanakan oleh
Kementerian Sosial
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NO

7.

PENGATURAN

BAB IX
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI
ADMINISTRASI
Pasal 26
Setiap orang atau badan/atau organisasi
atau lembaga yang dengan sengaja tidak
melakukan pelayanan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (4), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3),
padahal menurut hukum yang berlaku
baginya ia wajib melakukan perbuatan

DIMENSI

Kejelasan
Rumusan

VARIABEL

Kesesuaian
dengan
sistematika dan
Teknik
penyusunan
peraturan
perundangundangan

INDIKATOR

Perumusan
sanksi
administrasi
dan sanksi
keperdataan
sesuai dengan
petunjuk.

ANALISIS
Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia,
dan Badan Regulasi Telekomunikasi
Indonesia, Komisi Nasional Lanjut Usia
dibubarkan dan pelaksanaan tugas dan
fungsinya dilaksanakan oleh Kementerian
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial, sesuai Pasal
2 huruf h.
Politik kebijakan pemerintah yang
mendasari terbitnya Perpres 112 Tahun
2020 berdampak langsung terhadap Bab
VIII terkait Koordinasi dan pembentukan
Lembaga non struktural ini. Pasal ini
menjadi tidak efektif atau tidak diperlukan
dikarenakan arah kebijakan Pemerintah
sudah jelas bahwa tugas koordinasi ada di
Kementerian Sosial, sehingga harus diubah
untuk menghilangkan potensi disharmoni
pengaturan.
Berdasarkan ketentuan pada Lampiran II
Nomor 64 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, substansi
yang berupa sanksi administratif atau sanksi
keperdataan atas pelanggaran norma
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal)
dengan norma yang memberikan sanksi
administratif atau sanksi keperdataan
tersebut. Sedangkan dalam ketentuan
Nomor 115 menyatakan bahwa ketentuan
pidana ditempatkan dalam bab tersendiri

REKOMENDASI

Ubah
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NO

PENGATURAN
tersebut, diancam dengan pidana
kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun
atau denda sebanyak-banyaknya
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 27
(1) Setiap orang atau badan/atau
organisasi atau lembaga yang dnegan
sengaja tidak menyediakan
aksesibilitas bagi lanjut usia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (3) dapat dikenai sanksi
administrasi berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pencabutan izin.
(2) Tata cara pengenaan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh
Pemerintah.
Pasal 28
(1) Setiap orang atau badan/atau
oraganisasi atau lembaga yang telah
mendapatkan izin untuk melakukan
pelayanan terhadap lanjut usia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2) dan ayat (3), dan/atau
mendapatkan penghargaan
Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24, menyalahgunakan izin
dan/atau penghargaan yang
diperolehnya dikenai sanksi

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS
yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya
sesudah materi pokok yang diatur atau
sebelum bab ketentuan peralihan.

REKOMENDASI

Berdasarkan ketentuan tersebut,
penyatuan Bab antara ketentuan pidana
dan sanksi administrasi yang ada pada
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998
tentang Kesejahteraan Lanjut Usia tidak
tepat sehingga perlu dilakukan revisi.
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NO

PENGATURAN
administrasi berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pencabutan penghargaan;
d. penghentian pemberian bantuan;
e. pencabutan izin operasional.
(2) Tata cara pengenaan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh
Pemerintah.

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI
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Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia
NO
1.

PENGATURAN
BAB II
Pelaksanaan Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
Bagian Pertama
Umum
Pasal 4
Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
dilaksanakan oleh dan menjadi
tanggung jawab Pemerintah dan
masyarakat.
Pasal 5
Pelaksanaan Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
dilaksanakan secara terkoordinasi
antar Pemerintah dan
masyarakat.

DIMENSI
Penilaian
efektivitas
pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

VARIABEL
Aspek Standar
Operasional
Pelaksana

INDIKATOR
Ketersediaan
SOP yang jelas,
lengkap dan
benar-benar
diterapkan.

ANALISIS
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 204 tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia mengatur mengenai berbagai pelayanan
yang ditujukan untuk lanjut usia demi meningkatkan
kesejahteraannya. Namun berbagai ketentuan mengenai
pelayanan yang diberikan tidak disertakan dengan
pengawasan atas pelaksanaan pelayanan tersebut
sehingga daya guna atau daya paksa atas ketentuan
terhadap penyelenggaraan pelayanan tersebut tidak
ada. Ketentuan tersebut tidak memiliki sanksi atau
akibat tertentu apabila ketentuan tidak dilaksanakan.
Hal ini menyebabkan pelaksanaan dari ketentuan yang
diatur menjadi kurang efektif dan efisien.
Perlu ketentuan tambahan mengenai pengawasan atas
pelayanan yang diberikan dalam hal upaya peningkatan
kesejahteraan sosial lanjut usia.

REKOMENDASI
Ubah

Penilaian
efektivitas
pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek Akses
Informasi
Masyarakat

Kemudahan
akses informasi

Ketentuan pada Bab II mengenai Pelaksanaan Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia secara
substansi atau materi muatan sudah cukup baik, namun
dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa
kendala. Antara lain terkait dengan kurangnya sosialisasi
atau terbatasnya informasi kepada masyarakat
khususnya lansia terkait dengan pelayanan yang
mungkin didapatkan. Keterbatasan informasi membuat
pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini menjadi

Ubah
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NO

2.

PENGATURAN

Bagian Kesembilan
Bantuan Sosial
Pasal 36
(1) Bantuan sosial diberikan
kepada lanjut usia potensial yang
tidak mampu agar lanjut usia
dapat meningkatkan taraf
kesejahteraannya.
(2) Bantuan sosial sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) bersifat
tidak tetap, berbentuk material,
finansial, fasilitas pelayanan dan
informasi guna mendorong
tumbuhnya kemandirian.

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

Penilaian
efektivitas
pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Teknologi
Penunjang
Pelayanan

Ketersediaan
data yang
lengkap dan
terdigitalisasi.

Penilaian
Disharmoni
Pengaturan

Pelindungan

Ada pengaturan
mengenai
pelindungan
yang tidak
konsisten/saling
bertentangan
antar pasal
(dalam
peraturan yang
sama).

Penilaian

Aspek

Dari segi

ANALISIS
kurang efektif, sehingga perlu ditingkatkan lagi terkait
sosialisasi pelayanan lansia berdasarkan ketentuan ini.
Seiring dengan kemajuan zaman, demi tercapainya
kesejahteraan social bagi lanjut usia dibutuhkan system
layanan informasi yang terintegrasi mengenai pelayanan
lansia. Selama ini upaya yang dilakukan untuk
peningkatan kesejahteraan masih diselenggarakan
secara terpisah-pisah sehingga informasi yang perlu
dikumpulkan juga terpisah-pisah sehingga menyulitkan
penerima layanan untuk mengetahui informasi tersebut.
Dengan adanya sarana system informasi akan sangat
memudahkan penerima manfaat untuk mendapatkan
manfaat yang menjadi haknya.
Ketentuan pada Pasal 36 ayat (1) disharmoni dengan
Pasal 1 angka (7):
“Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang
bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat
meningkatkan taraf hidupnya”
Pasal 36 ayat (1) menambahkan unsur “tidak mampu”
pada lanjut usia potensial yang bisa mendapatkan
bantuan sosial. Hal ini mempersempit ruang lingkup
lanjut usia yang dapat mendapatkan bantuan sosial
sehingga ketentuan ini bersifat tidak konsisten dengan
batasan definisi yang diberikan dalam ketentuan umum.
Ketentuan ini perlu diubah dan disesuaikan dengan
rekomendasi terkait pengkajian ulang terhadap hak yang
dimiliki Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak
Potensial. (lihat rekomendasi pada Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut
Usia)
Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004
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REKOMENDASI

Ubah

Ubah

Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia
NO

PENGATURAN

DIMENSI
efektivitas
pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

VARIABEL
Partisipasi
Masyarakat

INDIKATOR
terbukanya
akses untuk
partisipasi
masyarakat;

3.

Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pemberian bantuan
sosial dan pembinaan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36,
Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan
Pasal 40 diatur oleh Menteri.

Penilaian
efektivitas
pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Kekosongan
pengaturan

Belum ada
pengaturan;

ANALISIS
tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan
Sosial Lanjut Usia, tidak terdapat mekanisme yang
memberikan kesempatan bagi lanjut usia untuk
mendaftarkan dirinya sebagai penerima bantuan sosial.
Hal ini dapat menyebabkan keterbatasan aksesibilitas
bagi lanjut usia untuk mendapatkan pelayanan dalam
peningkatan kesejahteraan sosial.
Perlu diatur lebih lanjut mengenai mekanisme penerima
pelayanan berikut tata cara pendaftaran sebagai
penerima layanan.
Berdasarkan amanat Pasal 41 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia perlu
diatur lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
bantuan sosial dan pembinaan dengan Peraturan
Menteri. Namun hingga saat ini belum ada ketentuan
tersebut.

276

REKOMENDASI

Tetap

D.3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri Di Rumah Sakit
Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri Di Rumah Sakit
NO
1.

PENGATURAN
BAB III
JENIS PELAYANAN
Pasal 5
(1) Jenis pelayanan Geriatri tingkat
sederhana paling sedikit terdiri atas
rawat jalan dan kunjungan rumah
(home care).
(2) Jenis pelayanan Geriatri tingkat
lengkap paling sedikit terdiri atas rawat
jalan, rawat inap akut, dan kunjungan
rumah (home care).
(3) Jenis pelayanan Geriatri tingkat
sempurna paling sedikit terdiri atas
rawat jalan, rawat inap akut,
kunjungan rumah (home care), dan
Klinik Asuhan Siang.
(4) Jenis pelayanan Geriatri tingkat
paripurna terdiri atas rawat jalan, Klinik
Asuhan Siang, rawat inap akut, rawat
inap kronik, rawat inap Psikogeriatri,
penitipan Pasien Geriatri (respite care),
kunjungan rumah (home care), dan
Hospice.
Pasal 6
Selain menyelenggarakan pelayanan
Geriatri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Rumah Sakit dengan pelayanan
Geriatri tingkat sempurna dan tingkat

DIMENSI
Penilaian
efektivitas
pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

VARIABEL
Aspek
Anggaran
dan
Sarana
Prasarana

INDIKATOR
Tersedianya
sarana pra
sarana

ANALISIS
Untuk melaksanakan pelayanan geriatric bagi lanjut
usia di Indonesia, jumlah Pusat Kesehatan Geriatri saat
ini masih sangat terbatas dan belum mencukupi
dibandingkan dengan jumlah lansia yang ada. Perlu
diatur lebih lanjut mengenai ketersediaan pusat
layanan agar kesejahteraan lansia khususnya bidang
pelayanan Kesehatan dapat terpenuhi.

REKOMENDASI
Ubah
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Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri Di Rumah Sakit
NO

2.

PENGATURAN
paripurna, melaksanakan pendidikan,
pelatihan, dan penelitian serta kerjasama
lintas program dan lintas sektor dalam
rangka pengembangan pelayanan Geriatri
dan pemberdayaan masyarakat.
Bagian Keempat Ketenagaan
Pasal 13
(1) Ketenagaan dalam pelayanan Geriatri
di Rumah Sakit terdiri atas tenaga
kesehatan dan tenaga non kesehatan
yang bekerja bersamasama sebagai
Tim Terpadu Geriatri.
(2) Tim Terpadu Geriatri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
ketua dan koordinator pelayanan yang
merangkap sebagai anggota, dan
anggota.
(3) Tim Terpadu Geriatri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh
Kepala/Direktur Rumah Sakit.
(4) Ketua Tim Terpadu Geriatri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
a. dokter spesialis penyakit dalam
konsultan Geriatri, untuk pelayanan
Geriatri tingkat paripurna; atau
b. dokter spesialis penyakit dalam
untuk pelayanan Geriatri tingkat
sederhana, lengkap, dan sempurna.
(5) Koordinator pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai

DIMENSI

Penilaian
efektivitas
pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

Aspek
Sumber
Daya
Manusia

Tercukupiny
a SDM yang
dibutuhkan
dalam

Dalam pelayanan Kesehatan, tenaga Kesehatan
merupakan unsur pokok yang harus terus ditingkatkan
kapasitasnya. Berdasarkan penulusuran, tenaga
Kesehatan yang memiliki kapasitas pelayanan bagi
lanjut usia (geriatric) di Indonesia masih belum
mencukupi apabila dibandingkan dengan jumlah
penerima layanan atau lanjut usia.
Hal ini membuat ketentuan mengenai pelayanan
geriatric menjadi kurang efektif. Perlu mencari solusi
atas permasalahan kekurangan tenaga Kesehatan
pelayanan geriatric ini.

REKOMENDASI

Ubah
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Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri Di Rumah Sakit
NO

PENGATURAN
dengan masing-masing pelayanan pada
pelayanan Geriatri tingkat sederhana,
lengkap, sempurna, dan paripurna.

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI
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D.4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan
Masyarakat
Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat
NO
1

PENGATURAN
Pasal 7
Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan Lanjut Usia di
Puskesmas harus didukung oleh
ketersediaan sumber daya
meliputi sumber daya manusia,
bangunan, prasarana, dan
peralatan.

DIMENSI
Penilaian
Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

VARIABEL
Aspek Sumber
Daya Manusia

INDIKATOR
Terpenuhinya
kepasitas,
integritas dan
kualitas SDM
yang
dibutuhkan
dalam
menerapkan
pengaturan
dalam
peraturan;

Aspek Anggaran
dan Sarana
Prasarana

Tersedianya
sarana
prasarana

ANALISIS
Ketentuan mengenai pelayanan kesejahteraan
lanjut usia di Pusat Kesehatan Masyarakat lebih
bersifat teknis namun dalam pelaksanaannya
masih dijumpai beberapa permasalahan
mengenai efektifitas pelaksanaan antara lain:
1. masih kurangnya tenaga kesehatan yang
mempunyai kapasitas pelayanan kesehatan
bagi lanjut usia (pelayanan geriatric);
2. ketentuan mengenai jumlah pusat kesehatan
masyarakat yang memiliki pelayanan
kesehatan lanjut usia masih sangat terbatas
dan belum mencukupi apabila dibandingkan
dengan jumlah lanjut usia yang memerlukan
layanan kesehatan tersebut;
3. saranan dan prasarana yang belum
mendukung untuk mengadakan pelayanan
kesehatan pada lanjut usia atau pelayanan
geriatric.
Permasalahan-permasalahan tersebut tidak
terkait langsung dengan penormaan yang ada
pada norma hukum yang ada saat ini namun
dapat direkomendasikan untuk diatur mengenai
pengawasan atas seluruh ketentuan atau standar
yang telah ditetapkan dalam peraturan yang ada
sehingga efektivitas penyelengaraan ketentuan
yang telah diatur dapat dievaluasi untuk
peningkatan pelayanan.

REKOMENDASI
Ubah
Dengan menambah
ketentuan lebih
lanjut yang dapat
dijadikan standar
pelayanan kesehatan
lanjut usia di pusat
kesehatan
masyarakat dan
ketentuan mengenai
monitoring dan
evaluasi atas
penyelenggaraan
pelayanan tersebut.
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D.5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat
NO
1

PENGATURAN
Keseluruhan Pengaturan

DIMENSI
-

VARIABEL
-

INDIKATOR
-

ANALISIS
Permensos No. 5 Tahun 2018 ini mengatur antara
lain tentang sasaran, prinsip-prinsip, tujuan
standar nasional lanjut usia. Sasaran Rehsos
Lanjut Usia baik di keluarga, masyarakat atau
panti sosial terdiri dari 4 kategori yaitu: lansia
terlantar, keluarga lansia miskin, lansia yang
mengalami gangguan fungsi sosial, dan lansia
yang mengalami gangguan fisik.

REKOMENDASI
Tetap
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