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2. 1. Model Kebijakan Sosial 

Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang terkait. Sebagai suatu proses 

untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, pembangunan adalah dimana konteks 

kebijakan beroperasi. Pada sisi yang lain, kebijakan yang mengacu pada kerangka 

kerja pembangunan memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan 

pembangunan ke dalam beragam program dan proyek. Dengan demikian dapat 

difahami bahwa perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan 

strategi-strategi pembangunan dapat disebut sebagai kebijakan.  

Kebijakan dalam hal ini berfungsi memberi rumusan tentang beragam pilihan prio-

ritas dan atau tindakan guna mencapai arah/tujuan pembangunan yang diwujudkan 

ke dalam program-program pelayanan sosial yang efektif. Todaro dalam Edi 

Suharto berpandangan bahwa, walaupun pembangunan tidak semata-mata feno-

mena ekonomi melainkan juga mesti dipandang sebagai suatu proses multidimen-

sional yang tentu melibatkan reorganisasi serta reorientasi sistem sosial beserta eko-

nomi secara menyeluruh dalam arti bukan ditujukan hanya sekedar meningkatkan 

kemakmuran masyarakat secara finansial serta materi saja, namun kemajuan ekono-

mi merupakan komponen penting dalam pembangunan. 

Berdasarkan pandangan tersebut, Todaro selanjutnya mengemukakan bila pemba-

ngunan harus mempuyai sedikitnya tiga tujuan yang saling terkait antara satu dan 
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lainnya.18 Konsep dari pembangunan sosial adalah peningkatan taraf hidup masya-

rakat yang kurang mempunyai kemampuan ekonomi secara berkelanjutan merupa-

kan penekanan terhadap perlunya pemberdayaan kelompok marginal sebagai  upa-

ya pengentasan kemiskinan.19 Pembangunan sosial merupakan bentuk dari kebi-

jakan. Istilah kebijakan disepadankan dengan kata bahasa Inggris ‘policy’ yang di-

bedakan dari kata kebijaksanaan (wisdom) maupun kebajikan (virtues). Kebijakan 

disini merupakan prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pe-

ngambilan keputusan.20 

Pemerintah adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan yang luas oleh 

konstitusi untuk membuat kebijakan dalam menyelenggarakan negara sesuai deng-

an ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sementara kebija-

kan pemerintah dapat difahami sebagai suatu bentuk kebijakan publik berupa suatu 

keputusan pemerintah yang dalam pembuatannya dilakukan secara sistematik dan 

mempunyai tujuan serta maksud tertentu terkait kepentingan umum. Dalam me-

laksanakan pembangunan pemerintah melakukan melalui berbagai kebijakan, di-

antaranya kebijakan sosial. 

                                                           
18  Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 3. Tiga tujuan yang 

harus saling terkait dalam suatu pembangunan menurut Todaro, “1. Meningkatkan ketersediaan dan 

memperluas distribusi  barang kebutuhan dasar  seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlin-

dungan kepada seluruh anggota masyarakat. 2. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk 

meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri 

dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, 

pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan. 3. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi 

individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau 

bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.” 

19  Ibid, Hardiman dan Midgley dalam Edi Suharto, hlm. 5 

20  Ibid, Titmuss dalam Edi Suharto, hlm. 7. Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prin-

sip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, me-

nurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada 

tindakan (action-oriented). 
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Marshall dalam Edi Suharto mengemukakan bahwa kebijakan sosial merupakan 

kebijakan yang terkait dengan tindakan dan berdampak langsung kepada kesejah-

teraan warga negara  yang dibuat pemerintah melalui penyediaan layanan sosial 

maupun bantuan keuangan.21 Dapat dimaknai bahwa dari suatu kinerja dalam ke-

bijakan sosial merupakan sebagai evaluasi atau deskripsi pada hasil atas implemen-

tasi suatu produk kebijakan sosial atau suatu capaian tujuan dari sebuah ranca-

ngan/rencana pembangunan. Dalam pengertian ini kebijakan sosial adalah kebija-

kan yang terkait kegiatan menganalisis guna mengetahui/melihat dampak atau pe-

ngaruh baik yang bersifat positif maupun negatif yang terjadi pada masyarakat, 

yang mana hal ini merupakan dampak dari penerapan suatu peraturan, perundang-

undangan, atau suatu program. Secara khusus, dimensi ketiga kebijakan sosial ini 

seringkali diistilahkan dengan analisis kebijakan sosial (social policy analysis).22 

Kebijakan sosial di atas, merupakan bagian dari kebijakan publik yang dilakukan 

oleh pemerintah. Kebijakan publik didefinisikan secara luas bahwa terserah dan pe-

merintah mempunyai hak untuk memilih berbuat atau tak berbuat (whatever gover-

ments choose do or not to do).23 

Konteks negara kesejahteraan dapat dimaknai bahwa negara harus memberikan 

perlindungan terhadap masyarakatnya supaya dapat terhindar dari gilasan mesin 

kapitalisme, utama nya kelompok masyarakat yang lemah (seperti pengangguran, 

orang miskin dan cacat) dalam hal ini negara wajib memberi kesempatan yang sama 

kepada setiap orang untuk berusaha, negara harus tetap memperhatikan segala  

                                                           
21  Ibid, Marshall dalam Edi Suharto, hlm. 10  

22  Ibid, Dunn dan Quade dalam Edi Suharto, hlm. 12 

23   Ibid, Dye dalam Edi Suharto, hlm. 44 
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keterbatasan yang dimiliki oleh kelompok lemah sebagai bagian dari kompensasi 

dan wujud keadilan sosial.24 

Pembangunan sosial merupakan implementasi kebijakan sosial yang harus mem-

perhatikan tujuan sosial serta juga memperhatikan aspek pemecahan masalah sosial 

dan aspek pemenuhan kebutuhan sosial sebagaimana gambar di bawah ini.25 

 

 

 

Bagan 1: Tujuan Kebijakan Sosial 

 

Suatu upaya dalam mengadakan atau mengusahakan perbaikan yang disebabkan 

adanya suatu keadaan yang tidak diharapkan seperti kemiskinan atau terjadinya 

kondisi yang bersifat destruktif atau patologis yang mana akan dapat merusak 

tatanan masyarakat serta mengganggu seperti kenakalan remaja dapat difahami 

sebagai tujuan pemecahan masalah. Adapun pemenuhan pada kebutuhan ialah ber-

                                                           
24   Ibid, hlm. 51-52 

25  Ibid, hlm. 61 

Kebijakan Sosial Tujuan Sosial 

Memenuhi 
Kebutuhan sosial 

Memecahkan 

Masalah sosial 

Memenuhi 

Kebutuhan sosial 

Tujuan sosial Kebijakan sosial 
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tujuan menyediakan layanan-layanan sosial yang dibutuhkan, baik disebabkan ada-

nya masalah ataupun tidak adanya masalah, yang dapat diartikan bahwa sifatnya 

mencegah (pencegahan) agar tidak terjadi, meluas, terulang dan timbul lagi ma-

salah,  serta dapat juga bersifat pengembangan (membuat lebih baik dari sebelum-

nya suatu kondisi/keadaan). Model kebijakan sosial yang dapat digunakan adalah 

model Imperatif dan model Indikatif,26 melalui model analisis kebijakan retrospek-

tif27 yaitu analisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara ter-

hadap keberadaan PKL di kawasan pasar pagi Kotabumi. 

Pentingnya pengaruh perencanaan tata ruang wilayah dalam kebijakan pemba-

ngunan sosial. RTRW (Rencana tata ruang wilayah) Kabupaten28 merupakan ren-

cana tata ruang wilayah kabupaten yang bersifat umum berisi tujuan, kebijakan, 

strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan 

kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian peman-

faatan ruang wilayah kabupaten yang dikukuhkan dengan peraturan daerah. 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berfungsi sebagai: 1. Acuan dalam penyu-

                                                           
26  Ibid, hlm. 71-72. Model kebijakan sosial imferatif adalah kebijakan sosial terpusat, yakni 

seluruh tujuan-tujuan sosial, jenis, sumber dan jumlah pelayanan sosial, seluruhnya telah ditentukan 

oleh pemerintah. Kebijakan indikatif adalah kebijakan sosial yang mengupayakan kesamaan visi 

dan aspirasi seluruh masyarakat. Pemerintah biasanya hanya menentukan sasaran kebijakan secara 

garis besar, sedangkan pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh mayarakat atau badan-badan 

swasta (Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi sosial). Karena alasan inilah, pemerintah di 

negara-negara berkembang seringkali lebih memilih kebijakan imperatif dimana peran perencanaan 

pembangunan sebagian besar dilaksanakan oleh pemerintah. 

27  Ibid, hlm. 86. Model analisis kebijakan retrospektif adalah analisis kebijakan yang 

dilakukan terhadap akibat- akibat kebijakan ‘setelah’ suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini 

biasanya disebut sebagai model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap 

dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan. 

28  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 11 Ayat (2), me-

nyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten memiliki wewenang untuk melaksanakan penataan 

ruang wilayah kabupaten/kota. 
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sunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pem-

bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 2. Acuan dalam pemanfaatan ru-

ang/pengembangan wilayah kabupaten. 3. Acuan untuk mewujudkan keseimbang-

an pembangunan dalam wilayah kabupaten. 4. Acuan lokasi pemerintah, masyara-

kat, dan swasta melakukan investasi dalam wilayah kabupaten. 5. Pedoman untuk 

penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah Kabupaten. 6. Sebagai dasar pe-

ngendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten 

yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disin-

sentif, serta pengenaan sanksi, dan 7. Sebagai acuan dalam administrasi pertanahan. 

Supaya dapat tercapainya tujuan pemanfaatan ruang yang berkualitas, dan sebagai 

sarana operasional serta menjadi arahan lokasi guna mengendalikan serta menga-

wasi atas beragam kegiatan pembangunan fisik dimana dalam karakteristik tertentu 

baik fungsi maupun lingkungan memiliki kesamaan di Lampung Utara. Juga men-

jadi dasar penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program penanga-

nan dan pengembangan kawasan dan lingkungan, pemerintah daerah kabupaten 

Lampung Utara telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara 2014-2034  

Upaya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dapat dilakukan dengan 

meningkatkan layanan publik dengan menciptakan tata pemerintahan yang bersih 

dan berwibawa. Hakekatnya tujuan tata pemerintahan yang baik (good governance) 

adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan/pe-

layanan publik secara seimbang yang melibatkan kerjasama negara, masyarakat 

madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta sebagai bagian komponen 
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pelaku. Penekanan dalam paradigma tata pemerintahan yang baik adalah arti pen-

ting kesejajaran hubungan antara institusi negara, pasar dan masyarakat. Dengan 

membuka ruang dialog, maka apa yang dilakukan oleh pelaku yang satu dengan 

pelaku lainnya dapat saling mengetahui dan mereka juga dapat memahami per-

bedaan-perbedaan yang terjadi diantara para pelaku. Dengan demikian maka hara-

pannya konsensus dan sinergi dalam penerapan-penerapan program tata kepemerin-

tahan yang baik29 akan tumbuh di masyarakat. 

2. 2. Pemberdayaan ekonomi rakyat, Keadilan ekonomi  dan keadilan sosial. 

Ekonomi rakyat adalah perekonomian yang berorientasi pada rakyat (orang banyak) 

untuk kesejahteraan rakyat. Pada prinsipnya ekonomi rakyat adalah ekonomi yang 

berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Dengan dasar ini, berarti segala sesuatu kegiatan 

ekonomi yang mengacu pada kesejahteraan rakyat, sebenarnya dapat dikategorikan 

sebagai ekonomi rakyat.30 Sistem ekonomi asli Indonesia adalah ekonomi Panca-

sila, dimana pembangunan ekonomi harus dimulai dari rakyat, untuk rakyat, dan 

oleh rakyat. Rakyat harus menjadi subjek dari pembangunan yang menentukan apa 

yang harus dilakukan untuk kemajuan. 

 

                                                           
29   Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik, Gava Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 113-114 

Berdasarkan hasil penelusuran yang terhimpun dalam http://good-governance.bappenas.go.id ada 

14 (empat belas) karakteristik dari wacana good governance yaitu: 1. Visionary (berwawasan ke-

depan); 2. Openness and transparency (keterbukaan dan transparansi); 3. Participation (partisipasi 

masyarakat); 4. Rule of law (supremasi hukum); 5. Accountability (akuntabilitas/tanggunggugat); 6. 

Responsiveness (daya tanggap); 7. Competency and professionalism (kompetensi dan profesional-

isme); 8. Democracy (demokrasi); 9. Effectiveness and efficiency (efektif dan efisiensi); 10. Decen-

tralization (desentralisasi); 11. Private and civil society partnership (bermitra dengan swasta dan 

masyarakat); 12. Commitment to discrepancy reduction (berkomitmen mengurangi kesenjangan); 

13. Commitment  to  fair market (berkomitmen dengan fair nya pasar); 14. Commitment to environ-

mental protection (berkomitmen melindungi lingkungan hidup) 

30  Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, Menuju Ekonomi Berdikari, Media Press-

indo, Yogyakarta, 2015, hlm. 5 
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Bagan  2: Ekonomi Pancasila31 

Urgensi pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan jawaban, jika bukan sekedar 

reaksi spontan dari masyarakat atas kenyataan sosial ekonomi berupa kesenjangan 

sosial-ekonomi yang  semakin  lebar. Kesenjangan yang membawa implikasi sosial, 

ekonomi, dan politik yang sangat serius terhadap eksistensi negara kesatuan RI jika 

tidak segera dicari solusinya. Perberdayaan ekonomi rakyat merupakan salah satu 

tugas kemanusiaan yang paling asasi juga yang diperintahkan semua agama yang 

anti kemiskinan dan penindasan dalam segala bentuk. Oleh karena itu, upaya 

pemberdayaan ekonomi rakyat tidak dapat dilakukan sebatas pemberian subsidi, 

redistribusi, dan program-program yang sifatnya karitatif, melainkan harus para-

digmatif, strukturalis (kelembagaan) dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.32 

Sebenarnya memang tidak terlalu keliru bila ditinjau dari satu segi, untuk tidak 

membedakan antara keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Mac Pherson dalam 

                                                           
31  Ibid, hlm. 18 

32  Julius bobo, Transformasi ekonomi rakyat, Pustaka cidesindo, Jakarta, 2003, hlm. 53-56 
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Mubyarto mendefinisikan keadilan ekonomi adalah aturan main tentang hubungan 

ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip mana pada 

gilirannya bersumber pada hukum-hukum alam, hukum tuhan atau pada sifat-sifat 

sosial manusia. Sejalan dengan pemikiran konsep keadilan ekonomi Aristoteles 

commutative justice (keadilan dalam harga pertukaran) dan distributive justice 

(pendapatan yang cukup layak bagi setiap orang). Keadilan sosial menyangkut 

pembagian, sementara keadilan ekonomi menyangkut kesempatan. Dalam hubu-

ngan dengan sistem ekonomi, dapat kita simpulkan bahwa sistem ekonomi Panca-

sila yang demokratis dan berkeadilan  sosial  adalah  sistem  ekonomi  yang  mampu  

menjamin  keadilan ekonomi (produksi), dan sekaligus menjamin pembagian 

(distribusi) yang adil setelah setiap proses produksi terselesaikan.33 

Keadilan sosial menurut John Rawls dalam Soetandyo Wignjosoebroto adalah, “the 

difference principle dan the principle of fair equality of opportunity”. Yang intinya 

demi memberi kemanfaatan yang paling besar pada masyarakat yang paling kurang 

beruntung maka diperlukan pengaturan dalam menyikapi perbedaan yang terjadi 

dalam aspek sosial dan ekonomi (the difference principle). Dengan aturan yang 

dibentuk sedemikian rupa  maka golongan masyarakat paling lemah diharapkan 

menjadi pihak yang paling diuntungkan34 

PKL secara nyata  dapat memberi pelayanan kepada kebutuhan masyarakat yang 

rendah penghasilannya, sehingga kondisi pemerataan hasil suatu pembangunan 

                                                           
33  Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm. 20-36 

34  Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dan Keadilan Masyarakat, Perrspektif kajian 

Sosiologi Hukum, Setara Press, 2011, hlm. 42. 
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dapat tercipta. PKL menurut penjelasan Pasal 1 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 

tentang UMKM menyebutkan bahwa:  

“Usaha Kecil (termasuk PKL) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil se-

bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” 

Permendagri No 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan 

pedagang kaki lima menyebutkan, PKL merupakan pelaku usaha yang melakukan 

usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak ber-

gerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan ba-

ngunan milik pemerintah dan swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Se-

bagai salah satu bentuk dan bagian dari sektor usaha informal, keberadaan PKL 

merupakan alternatif dalam lapangan pekerjaan yang mayoritas pada umumnya 

PKL hanya terdiri dari satu tenaga kerja (self-employed). Semakin sempitnya lapa-

ngan kerja menjadi salahsatu penyebab makin banyaknya masyarakat yang bermata 

pencaharian sebagai PKL. PKL biasanya menjajakan dagangan pada tempat umum 

yang mereka anggap strategis seperti bahu jalan, badan jalan dan trotoar.35 Semen-

tara melihat bentuk dan sarana perdagangan yang digunakan PKL pada umumnya 

                                                           
35  Mustafa, Ali Achsan, Model Transformasi Sosial Sektor Informal, Sejarah, Teori, dan 

Praksis Pedagang Kaki Lima, Ns-Trans Publishing, Malang, 2008, hlm 66. Umumnya ada empat 

jenis kelompok dagangan yang ditawarkan para PKL, yaitu: 1. Makanan  yang  tidak  dan  belum  

diproses,  termasuk  di  dalamnya  makanan mentah, seperti daging, buah-buahan dan sayuran. 2. 

Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauk dan minuman. 3. Barang bukan makanan mulai 
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dapat dikelompokkan berupa pikulan/keranjang, gerobak/kereta dorong, warung 

semi permanen, kios dan gelaran/alas. Bila dikendalikan dengan bijaksana keber-

adaan para PKL dapat memberi keuntungan pada semua pihak yang terkait. 

Hal yang wajib dilakukan dan guna mencapai suatu keadilan supaya setiap hak serta 

kewajiban dapat terlaksana secara seimbang kita bukan hanya wajib menata diri 

sendiri, tetapi kita juga mempunyai kewajiban menata masyarakat serta negara yang 

diatur oleh hukum. Merupakan bagian daripada konsep keadilan, bahwa tiap manu-

sia harus dapat menjalankan hak serta kewajibannya secara seimbang. Kemurnian 

hukum akan berjalan selaras dengan tumbuh kembang manusia sesuai dengan 

kepribadian bangsa atas dasar berkembangnya masyarakat, ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Jika menghendaki tercapainya keadilan atas dasar keseimbangan hak dan 

kewajiban penting didukung oleh berbagai teori tentang keadilan baik di zaman 

klasik sampai perkembangan teori keadilan dewasa ini. Menurut Arry, dalam 

memahami konsep keadilan hukum Hans Kelsen tentunya dibutuhkan  pemahaman 

secara sempurna di mulai dari pemahaman pengertian, makna, definisi, dan juga 

ragam teori dalam kehidupan.36 

Pemerintah daerah berwenang dalam mengelola serta menata PKL. Sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, penataan PKL merupakan upaya yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi, relokasi, lokasi alternative pe-

nampungan. Upaya menetapkan, menertibkan, memindah serta menghapus lokasi 

                                                           
dari tekstil sampai obat-obatan. 4. Jasa,  yang  terdiri  dari  beragam  aktivitas  misalnya  tukang  sol  

sepatu  dan sebagainya. 

36  Arry MTH. Soekawathy, Konsep Keadilan Menurut Hukum Murni Hans Kelsen, ugm.ac.-

id, 25 Februari 2013 (diakses via internet, 07 Juni 2019) 
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PKL, pemerintah daerah harus serta wajib memberikan perhatian terhadap faktor 

lingkungan seperti kebersihan, ketertiban, keamanan, estetika, ekonomi, sosial, ke-

sehatan, serta kepentingan umum. Dalam pelaksanaan penataan PKL Kabupaten di 

daerahnya, Bupati berpedoman dengan Permendagri No. 41 tahun 2012 tentang 

Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta penataan PKL 

Provinsi seperti yang tercantum dalam Perpres No. 125 tahun 2012 tentang Koor-

dinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL. 

Upaya pemberdayaan atas PKL merupakan bentuk penumbuhan iklim serta pe-

ngembangan usaha PKL dengan harapan akan dapat tumbuh serta berkembang baik 

kualitas ataupun kuantitas usahanya yang dilakukan semua pihak (pemerintah 

daerah, dunia usaha, serta masyarakat) secara sinergis sesuai dengan amanat Per-

mendagri No. 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL. 

Antara lain dapat dilaksanakan melalui upaya peningkatan kemampuan berusaha, 

dengan memberikan fasilitas akses permodalan, memberi fasilitas bantuan sarana 

dagang, penguatan kelembagaan, pemberian fasilitas peningkatan produksi, pengo-

lahan, pengembangan jaringan promosi, pembinaan serta bimbingan teknis. 

2. 3. Hukum Progresif yang Responsif 

Filosofi hukum pada dasarnya adalah hukum untuk manusia bukan justru sebalik-

nya (manusia untuk hukum).37 Eksistensinya sangat di pengaruhi serta ditentukan 

oleh sejauh mana hukum tersebut dapat mengabdi terhadap manusia secara jujur 

                                                           
37  Op.Cit,  Satjipto Rahardjo dalam Didiek R Mawardi, hlm. 72 
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dengan penuh empati serta dedikasi dalam menjalankannya. Pada perjalanan hu-

kum progresif, kemampuan hukum tersebut mengabdi terhadap manusia sebagai 

penentu untuk mengantarkan pada kehidupan sehingga menjadikan manusia baha-

gia dan sejahtera menjadi indikator dari mutu hukum tersebut. 

Konsep hukum progresif merupakan dimana hukum tersebut berpihak kepada ke-

adilan dan rakyat. Konsep progresivisme mendukung perubahan masyarakat  deng-

an menganggap bahwa setiap manusia itu baik, mempunyai sifat belas kasih dan 

sayang serta memilki kepedulian antara satu dengan lainnya. Tentunya ini akan jadi 

penting sebagai modal dalam melayani manusia untuk membangun kehidupan ber-

hukum di masyarakat. Agar kelak memperoleh substansi, struktur serta budaya 

hukum yang bernurani yang pada perjalanannya selalu berkeinginan mencapai kon-

disi serta situasi yang ideal dan korektif, juga peka pada perubahan yang ada di 

masyarakat, sekaligus merasa terpanggil guna menjalankan kekuasaan untuk me-

lindungi rakyat mencapai hukum yang ideal maka posisi hukum dapat dijadikan 

alat dalam penjabaran nilai-nilai Pancasila. 

Konsep hukum progresif diatas di kombinasikan dengan model hukum responsif, 

terutama dalam konteks sarana tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. 

Sifat instrumental dari hukum sebagai sarana pelayanan kebutuhan dan aspirasi so-

sial tersebut menjadi norma konstitutif hukum responsif Nonet-Selznick.38 Hukum 

                                                           
38  Op.Cit, Didiek R Mawardi, hlm. 75. Sabian Utsman mensarikan pemikiran Nonet-Selznick 

Menyatakan beberapa unsur tatanan hukum responsif antara lain: 1. Kompetensi menjadi tujuan 

utama hukum. 2. Legitimasi atas dasar kekuatan mengikatnya adalah keadilan substansif. 3. Peratur-

an-peraturan  yang  terumus  merupakan  sub-ordinat  dari  prinsip kebijakan. 4. Alasan pembuatanya 

bersifat purposive (berorientasi tujuan) serta memperluas kompetensi kognitif nya. 5. Dengan tetap 

menyelaraskan sesuai tujuan, namun kesempatan untuk melakukan diskresi  diperluas. 6. Pemaksaan  

merupakan  pencarian  positip  bagi  berbagai  alternatif,  seperti insentif, sistem kewajiban yang 

mampu bertahan. 7. Moralitas yang diinginkan adalah moralitas sipil,’moralitas kerjasama. 8. Kete-

rpaduan kekuasaan, terintegrasi nya kekuasaan dengan aspirasi hukum. 9. Pembangkangan  dilihat  
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responsif adalah suatu tipe hukum yang mewujudkan suatu kapasitas beradaptasi 

yang bertanggungjawab, selektif dengan memperhatikan keberadaan kekuatan-ke-

kuatan baru di dalam lingkungannya. Guna melakukan hal ini, hukum responsif 

memperkuat cara-cara bagaimana keterbukaan dan integritas dapat saling menop-

ang. Keterbukaan memberi kesempatan diskresi yang luas dengan tindakan aparatur 

negara tetap fleksibel, adaptif, dan mawas diri. Konsep hukum progresif dan konsep 

hukum responsif bagian dari pendekatan untuk pelaksanaan dan pembaharuan. 

Hukum bisa memberikan peran dalam mengubah pola pikir masyarakat, dari yang 

sebelumnya memiliki pola pikir tradisional kepada pola berpikir modern atau rasio-

nal. Efektivitas hukum adalah suatu proses yang mempunyai tujuan agar hukum 

dapat bekerja (berlaku) secara efektif. Untuk mengetahui seberapa jauh hukum 

berlaku secara efektif, maka langkah pertama kita bisa melakukan pengukuran se-

berapa jauh hukum tersebut dijalankan (ditaati) oleh sebagian besar target yang jadi 

sasaran ketaatan dari pada hukum tersebut. Pada dasarnya efektivitas merupakan 

alat pengukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran atas 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tinjauan secara sosiologi hukum fungsi 

dari pada hukum adalah sebagai sosial kontrol (a tool of social control) yaitu seba-

gai penyeimbang kondisi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan guna mencip-

takan  suatu kondisi yang selaras antara stabilitas serta perubahan-perubahan yang 

                                                           
dari  aspek  bahaya  substansif,  dipandang  sebagai gugatan terhadap legitimasi. 10. Akses partisipasi 

diperbesar dengan integrase advokasi hukum dan sosial. 
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terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Fungsi lain dari pada hukum adalah seba-

gai a tool of social engineering39 dalam artian hukum di maknai sebagai sarana 

pembaharuan dalam kehidupan bermasyarakat.  

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum 

pada lima faktor, yakni: faktor hukum (undang-undang), faktor penegak hukum, 

faktor sarana dan prasarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya.40 

Dasar dalam hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai dari pada hukum adat, 

hukum akan bekerja secara aktif bila faktor-faktor tersebut diatas menjadi hal pokok 

serta dijadikan tolak ukur dari efektivitas dalam penegakan hukum.    

                                                           
39  Op.Cit, Didiek R Mawardi, hlm. 77-78. Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Didiek 

R Mawardi, bahwa beberapa kesulitan dalam memperkembangkan hukum sebagai suatu alat pem-

baharuan masyarakat (a tool of social engenering) adalah: 1. Sukarnya menentukan tujuan dari per-

kembangan hukum (pembaharuan). 2. Sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk meng-

adakan suatu analisis deskripstif dan prediktif. 3. Sukarnya mengadakan ukuran yang objektif untuk 

mengukur berhasil/tidaknya usaha pembaharuan hukum. 4. Segala usaha pembaharuan hukum ada-

lah inertia (kelambatan) dalam sikap dan gerak yang biasanya meliputi segala hal yang bersangkutan 

dengan masalah hukum. 5. Kepemimpinan yang karismatis kebanyakan bertentangan dengan cita-

cita legal engenering menuju suatu masyarakat atau negara hukum. 6. Negara yang lahir karena 

revolusi akibat kepercayaan dari keseganan terhadap hukum maka hukum tersebut harus ditentang 

atau sebaiknya diabaikan saja, harus dipulihkan kembali karena perannya ditengah masyarakat di-

anggap sebagai simbol kekuasaan lama. 

40  Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8. 


