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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah (i) Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan 

program kesejateraan sosial terhadap masyarakat miskin di kota Makassar; (ii) Untuk 

mengkaji dan menganalisis faktor determinan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi 

masyarakat miskin di kota Makassar; (iii) Untuk mengkaji dan menganalisis strategi yang 

dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat 

miskin di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaan dokumen. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa program kesejahteraan sosial oleh pemerintah kota Makassar belum 

diterapkan secara meratah. Hal tersebut terbukti, dimana  masyarakat miskin ada yang belum 

mengenal program dan belum perna mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah dalam  

bentuk apapun.  Faktor determinan dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial yang dihadapi 

pemerintah kota Makassar sehinga program kesejahteraan sosial tidak terlaksana dengan baik 

adalah dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain: faktor eksternal yakni (1) verifikasi data; 

(2) sistem sosialisasi dan informasi; (3) politik dan (4) anggaran, serta faktor internal yang 

berasal dari dalam masyarakat miskin itu sendiri yakni (1)  pendidikan dan ; (2) pekerjaan. 

Strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan pememenuhan hak kesejahteraan sosial 

masyarakat miskin di kota Makassar adalah melalui pembangunan rumah susun berpola 

asrama.  
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Abstract: The objectives of the research are to examione and analyze (i) The 

implementation of social welfare program to wards poor society in Makassar City; (ii) The 

determinant factors in the fulfillment of social welfare right to poor society in Makassar City; 

(iii)  The strategies to be utilized to optimize the fulfillment of social welfare right to poor 

society in Makassar City.  The research employed qualitative approach.  Data collction 

techniques ware conducted thrugh observations, interview, and document review. 

 The results of the research reseal that the implementation of social welfare program 

by the government of Makassar City had not been implemented well, proved by the poor 

societies who has not known obout the program and has not received assistance in any forms.  

The determinant factors in the fulfillment of social welfare right faced by the government of 

Makassar city that the social welfare program did not implement well are due to several 

factors such as: external factors, namely (1) data verification; (2) socialization and 

information system; (3) politics, and (4) budget; and the internal factors, namely (1) 

education and (2) job.  The strategies that be conducted to optimize the fulfillment of social 

welfare right of poor society in Makassar city is the establishment of flats in dormitory 

pattern. 
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A. PENDAHULUAN 

Manusia sebagai makluk 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang 

mengemban tugas mengelola dan 

memelihara alam semesta dengan 

penuh ketakwaan dan penuh 

tanggung jawab oleh pencipta-Nya 

dianugrahi hak asasi untuk menjamin 

keberadaan harkat dan martabat 

kemuliaan dirinya serta 

keharmonisan lingkungannya. Dalam 

UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 28A menyatakan 

bahwa Hak Asasi Manusia 

merupakan hak dasar yang dimiliki 

oleh setiap orang, dimana setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya.  

Kesejahteraan sosial 

merupakan salah satu Hak Asasi 

Manusia, dengan demikian maka 

pembangunan kesejahteran sosial 

merupakan perwujudan dari upaya 

mencapai tujuan bangsa yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang  

Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Sila kelima pancasila 

menyatakan bahwa keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain 

itu, amanatnya bahwa negara 

melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan memajukan 

kesejatraan umun. Namun, 

permasalahan sosial yang 

berkembang dewasa ini menunjukan 

bahwa ada warga negara yang belum 

terpenuhi hak atas kebutuhan 

dasarnya secara merata, yang 

menyebabkan warga negara 

mengalami hambatan pelaksanaan 

fungsi sosial sehingga tidak dapat 

menjalani kehidupan secara layak 

dan bermartabat. 

Dengan demikian maka, 

diatur  dalam Pasal 34 Ayat 1 dan 2 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

bahwa fakir miskin dan anak 

terlantar dipelihara oleh negara, serta 

negara mengembangkan sistem 

jaminan sosial bagi seluruh rakyat 

dan memberdayakan masyarakat 

yang lemah dan tidak mampu sesuai 

dengan martabat kemanusiaan. Bagi 

fakir miskin dan anak terlantar 

seperti yang dimaksudkan diatas, 

pemerintah dan pemerintah daerah 

diwajibkan memberikan rehabilitasi 

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan 

sosial, dan perlindungan sosial 



sebagai perwujudan pelaksanaan 

kewajiban negara dalam menjamin 

terpenuhinya hak atas kebutuhan 

dasar warga negara yang miskin dan 

tidak mampu. Dalam 

penyelenggaraan sosial tersebut, 

diperlukan peran masyarakat yang 

seluas-luasnya baik perseorangan, 

keluarga, organisasi keamanan, 

organisasi sosial kemasyarakatan, 

lembaga swadaya masyarakat, 

organisasi profesi, badan usaha, 

lembaga kesejahtraan sosial, maupun 

lembaga kesejatraan sosial asing 

demi terselengaranya kesejatraan 

sosial yang terarah terpadu dan 

berkelanjutan. 

Namun, data Badan Pusat 

Statistik (BPS) tahun 2013 

menunjukan bahwa penduduk Kota 

Makassar Tahun 2014 berjumlah 

1.429,2 ribu jiwa. Lebih lanjut BPS 

mengindentifikasi indikator 

kemiskinan untuk Kota Makassar 

Tahun 2012 sampai 2014. Data 

menunjukan bahwa, pada Tahun 

2012 jumlah jiwa miskin 69,9 ribu 

orang. Pada Tahun 2013 jumlah jiwa 

miskin 66,40 ribu orang Sedangkan 

pada tahun 2014, jiwa miskin di Kota 

Makassar berjumlah 64,23 ribu 

orang.  

Berdasarkan data tersebut 

diatas maka perlu disadari bahwa 

jumlah tersebut relatif bukan sedikit. 

Dengan didasarkan pada hasil 

pengamatan langsung di kota 

Makassar, ditemukan komunitas-

komunitas masyarakat yang tidak 

mampu   dalam memenuhi 

kebutuhan dasarnya. Hal ini 

menunjukan bahwa, masyarakat 

miskin tersebut kurang mendapatkan 

sentuhan bantuan dari pemerintah, 

terutama dalam hal bantuan sosial. 

Berdasarkan permasalahan diatas 

maka mendorong peneliti melakukan 

penelitian ini dengan judul 

“Pemenuhan Hak Kesejahteraan 

Sosial bagi Masyarakat Miskin di 

Kota Makassar”. Dengan rumusan 

masalah sebagai berikut (1) 

bagaimana penerapan program 

kesejahteraan sosial pemerintah 

terhadap masyarakat miskin di kota 

Makassar?; (2) apakah faktor 

determinan dalam pemenuhan hak 

kesejahteraan sosial bagi masyarakat 

miskin di kota Makassar?; (3) 

strategi apa yang dilakukan untuk 

mengoptimalkan pemenuhan hak 



kesejahteraan sosial masyarakat 

miskin di kota Makassar?.  

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Konsep Hak Asasi Manusia 

Darmodiharjo (1996: 96) 

berpendapat, Hak Asasi Manusia 

(HAM) adalah hak dasar atau hak 

pokok yang dibawah manusia sejak 

lahir sebagai anugrah Tuhan Yang 

Maha Esa. Hak asasi ini menjadi 

dasar bagi  hak-hak dan kewajiban 

yang lain. Sedangkan, Muhtaj (2013: 

14) berpendapat lain bahwa HAM 

merupakan hak kodrati yang melekat 

pada manusia sedangkan hak asasi 

melambangkan kemanunggalan 

hidup manusia dengan dimensi 

instrinsiknya.  

2. Perkembangan Hak Asasi 

Manusia 

Dalam The Universal 

Declaration of Human Rights PBB 

Tahun 1948 sesuai dengan konteks 

ruang dan zaman maka secara garis 

besar perkembangan HAM dibagi 

dalam empat generasi. Generasi 

pertama berpendapat bahwa, 

pengertian HAM hanya berpusat 

pada bidang hukum dan politk. 

Fokus pemikiran HAM generasi 

pertama pada bidang hukum dan 

politik Generasi kedua, pemikiran 

HAM tidak saja menuntut hak 

yuridis melainkan juga hak-hak 

sosial, ekonomi, politik dan budaya.  

Selanjutnya lahir generasi 

ketiga sebagai reaksi pemikiran 

HAM generasi kedua. Generasi 

ketiga menjanjikan adanya kesatuan 

antara hak, akonomi, sosial, budaya, 

politik dan hukum dalam satu 

keranjang yang disebut dengan hak-

hak melaksanakan pembangunan. 

Setelah banyaknya dampak negatif 

yang ditimbulkan dari pemikiran 

HAM generasi ketiga, lahirlah  

generasi keempat yang mengkritik 

peranan negara yang sangat dominan 

dalam proses pembangunan yang 

terfokus pada pembangunan ekonomi 

dan menimbulkan dampak negatif 

seperti diabaikannya aspek 

kesejahteraan rakyat.  

3. Macam-macam Hak Asasi 

Manusia di Indonesia 

Macam-macam Hak Asasi 

Manusia dan kebebasan dasar 

manusia dalam Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 Bab III antara 

lain: (1) Hak untuk hidup; (2) Hak 



berkeluarga dan melanjutkan 

keturunan; (3) Hak mengembangkan 

diri; (4) Hak meperoleh keadilan; (5) 

Hak atas kebebasan pribadi; (6) Hak 

atas rasa aman; (7) Hak atas 

kesejahteraan; (8) Hak turut serta 

dalam pemerintahan; (9) Hak wanita; 

(10) Hak anak. 

4. Konsep Kesejahteraan Sosial 

Notowidagdo (2016: 36) 

berpendapat bahwa sejahtera adalah 

aman, sentosa dan makmur, selamat 

(terlepas dari segala gangguan 

kesukaran dan sebagainya). Selain 

itu, menurut Suharto (2014: 2) 

kesejahteraan sosial mencakup tiga 

konsepsi dasar yaitu: (1) Kondisi 

kehidupan atau sejahtera, yakni 

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan 

jasmaniah, rohaniah dan social; (2) 

Institusi, arena atau bidang kegiatan 

yang melibatkan lembaga 

kesejahteraan sosial dan berbagai 

profesi kemanusiaan yang 

menyelenggarakan usaha 

kesejahteraan sosial dan pelayanan 

social; (3) Aktivitas, yakni suatu 

keguatan-kegiatan atau usaha yang 

terorganisir untuk mencapai kondisi 

sejahtera. 

5. Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 

Penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial merupakan 

upaya yang terarah, terpadu, dan 

berkelanjutan yang dilakukan 

pemerintah, pemerintah daerah dan 

masyarakat dalam bentuk pelayanan 

sosial guna memenuhi kebutuhan 

dasar setiap warga Negara yang 

meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan 

Sosial, Asuransi Sosial, 

Pemberdayaan Sosial, dan 

Perlindungan Sosial. 

6. Konsep Kemiskinan  

Menurut Sumodinigrat 

(1998: 26) Kemiskinan merupakan 

masalah dalam pembangunan yang 

meliputi berbagai aspek dalam 

kehidupan manusia, yakni apek 

sosial, ekonomi, dan budaya. Disini 

kita ketahui bahwa kemiskinan 

ditandai dengan adanya kesenjangan 

sosial. Suatu keadaan yang 

menunjukan adanya ketidakadilan 

dalam kehidupan masyarakat. 

Khomson, Dkk (2015:11) 

kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi 



untuk memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makanan.   

7. Dimensi dan Indikator 

Kemiskinan 

Menurut  Anwar (2014: 84) 

kemiskinan dapat digolongkan dalam 

empat jenis yaitu kemiskinan 

absolut, kemiskinan relatif, 

kemiskinan stuktural, dan 

kemiskinan kultural. Dapat 

dijelaskan sebagai berikut; (1) 

Kemiskinan absolut merupakan 

tingkat ketidakberdayaan individu 

atau masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan minimum melaui pangan, 

sandang, kesehatan, perumahan, dan 

pendidikan yang diperlukan untuk 

bisa hidup dan bekerja; (2) 

Kemiskinan relatif adalah terkait 

dengan kesenjangan distribusi 

pendapatan dengan rata-rata 

distribusi dimana pendapatannya 

berada pada posisi diatas garis 

kemiskinan, namun relatif lebih 

rendah dibanding pendapatannya 

masyarakat sekitarnya; (3) 

Kemiskinan stuktural adalah kondisi 

miskin yang disebabkan kebijakan 

pemerintah dalam pembangunan 

yang belum menjangkau seluruh 

masyarakat sehingga menyebabkan 

kesenjangan pendapatan; (4) 

Kemiskinan kultural terkait dengan 

faktor sikap individu atau 

masyarakat yang desebabkan oleh 

faktor budaya, seperti malas, boros, 

tidak kreatif sehingga menyebabkan 

miskin.  

8. Penyebab Kemiskinan 

Masalah kemiskinan terjadi 

bukan hanya begitu saja, namun 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Menurut Suharto (2009: 17) 

kemiskinan diakibatkan oleh empat 

faktor antara lain (1) Faktor 

Individual. Terkait dengan aspek 

patologis, termasuk kondisi fisik dan 

psikologis simiskin. Orang miskin 

disebabkan oleh perilaku, pilihan, 

atau kemampuan dari simiskin itu 

sendiri dalam menghadapi 

kehidupannya; (2) Faktor Sosial. 

Kondisi-kondisi lingkungan sosial 

yang menjebak seseorang menjadi 

miskin. Misalnya, diskriminasi 

berdasarkan usia, jender, etnis yang 

menyebabkan seseorang menjadi 

miskin. Termasuk dalam faktor ini 

adalah kondisi sosial dan ekonomi 

keluarga simiskin yang biasanya 

menyebabkan kemiskinan antar 



generasi; (3) Faktor Kultural. 

Kondisi atau kualitas budaya yang 

menyebabkan kemiskinan. Faktor ini 

secara khusus sering menunjuk pada 

konsep “kemiskinan kultural” atau 

“budaya kemiskinan” yang 

menghubungkan kemiskinan dengan 

kebiasaan hidup atau mentalitas; (4) 

Faktor Stuktural. Menunjuk pada 

stuktur atau sistem yang tidak adil, 

tidak sensitif dan tidak  Accessible 

sehingga menyebabkan orang atau 

sekelompok orang menjadi miskin.  

9. Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan 

Lukman Sutrisno dalam 

(Soleh 2014: 74) berpendapat bahwa, 

model pemberdayaan dalam 

pengentasan kemiskinan antara lain 

(1) Pemerintah dan pihak luar (LSM) 

dalam menggunakan model 

pemberdayaan harus mengarahkan 

pada proses tranformasi hubungan 

antara kekuatan-kekuatan sosial, 

ekonomi dan politik di wilayah yang 

bersangkutan; (2)Model 

pemberdayaan mensyaratkan pula 

penghapusan pendekatan masa 

mengambang seperti yang terjadi 

pada masa orde baru. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperkuat 

posisi rakyat dalam membangun 

kehidupan politik pedesaan; (3) 

Model pemberdayaan hanya dapat 

dilaksanakan dengan baik apabila 

digerakan atau ditulang-punggungi 

oleh kelas intelektual desa: (4) 

Pembangunan masyarakat pedesaan 

hanya akan efektif apabila desa 

mampu mengaktualisasiakan modal 

yang dapat dipergunakan untuk 

membiayai pembangunan secara 

mandiri.  

10. Konsep Pemberdayaan dan 

strategi pemberdayaan  

Menurut Anwar (2014: 49) 

pemberdayaan merupakan konsep 

yang berkaitan dengan kekuasaan 

(power). Istilah kekuasaan seringkali 

identik dengan individu untuk 

membuat dirinya atau pihak lain 

melakukan apa yang diinginkannya. 

Kemampuan yang dimaksud Anwar 

adalah mengatur dirinya, mengatur 

orang lain sebagai individu atau 

kelompok/organisasi, terlepas dari 

kebutuhan, potensi, atau keinginan 

orang lain.  

Menurut Suharto (2014:66) 

dalam konteks pekerjaan sosial 

pemberdayaan dapat dilakukan 



dengan tiga aras atau matra 

pemberdayaan yaitu (1) Aras Mikro. 

Pemberdayaan dilakukan terhadap 

kliem secara individu melalui 

bimbingan, konseling, stress 

management, crisis intervention. 

Tujuan utamanya adalah 

membimbing atau melatih kliem 

dalam menjalankan tugas-tugas 

kehidupannya; (2) Aras Mezzo. 

Pemberdayaan dilakukan terhadap 

sekelompok kliem. Pemberdayaan 

dilakukan dengan menggunakan 

kelompok sebagai media intervensi. 

Pendidikan dan pelatihan, dinamika 

kelompok, biasanya digunakan 

sebagai strategi dalam meningkatkan 

kesadaran, pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap-sikap kliem agar memiliki 

kemampuan memecahkan 

permaslahan yang dihadapinya; (3) 

Aras Makro. Pendekatan ini disebut 

juga sebagai strategi sistem besar, 

karena sasaran perubahan diarahkan 

pada lingkungan yang lebih luas. 

Perumusan kebijakan, perencanaan 

sosial, kampanye, aksi sosial, 

lobbying, pengorganisasian 

masyarakat,menajemen konflik, 

adalah beberapa strategi dalam 

model ini.  

C. METODE PENELITIAN 

1. Lokasi dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

Kota Makassar. Sedangkan Jenis  

penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, dengan maksud 

memahami fenomena, persepsi, 

motovasi, tindakan dan pandangan 

responden dalam bentuk ceritra rinci 

dari hasil pengamatan dilapangan 

terkain program-program pemerintah 

dalam pemenuhan hak kesejahteraan 

sosial.  

2. Fokus dan Deskripsi Fokus 

Penelitian 

Dalam penelitian ini 

difokuskan pada tiga hal, antara lain 

(1) Penerapan program  

kesejahteraan sosial pemerintah bagi 

masyarakat miskin di Kota 

Makassar; (2) Faktor determinan 

dalam pemenuhan hak kesejahteraan 

sosial masyarakat miskin Kota 

Makassar; (3) Strategi yang 

digunakan untuk mengoptimalkan 

penyaluran hak-hak kesejahteraan 

sosial masyarakat miskin di Kota 

Makassar.  

 

 



3. Sumber Data dan Informan 

Penelitian 

Pengambilan data dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan 

dua sumber data antara lain: Data 

primer, yaitu data yang diperoleh 

melalui teknik observasi, wawancara, 

dan dokumentasi kepada responden. 

Data Sekunder, yaitu data yang 

diperoleh  melalui hasil penelusuran 

dan penelahan studi kepustakaan, 

referensi-referensi, Peraturan 

Perundang-undangan.   

Peneliti memperoleh data 

melalui beberapa informan antara 

lain  adalah: (1) Anggota DPRD 

Kota Makassar; (2) Pegawai Dinas 

Sosial Kota Makassar; (3) Mayarakat 

miskin yang berdonensili di Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) 

Kecamatan Manggala, Kelurahan 

Tamanggapa Serta, (4) Informan lain 

yang dianggap mengetahui tentang 

program kesejahteraan sosial 

masyarakat miskin.  

4. Instrument Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, 

instrument utamanya adalah peneliti 

sendiri, namun instrument penelitian 

yang peneliti gunakan untuk 

melengkapi data dan 

membandingkan dengan data yang 

telah ditemukan melaui pedoman 

observasi, pedoman wawancara, 

pengkajian dan telaah dokumen yang 

terkait dengan obyek penelitian.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data 

digunakan oleh peneliti untuk 

menjaring dan memperoleh data 

secara lengkap tentang pemenuhan 

hak kesejahteraan sosial masyarakat 

miskin dimana teknik pengumpulan 

data dilakukan melalui observasi/ 

pengamatan, interview/wawancara 

dan telaah dokumen (Sugiyono 

(2015: 308). 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Analisis data 

pada penelitian ini dilakukan pada 

saat pengumpulan data berlangsung, 

dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Proses 

analisis data dalam penelitian ini, 

dimana peneliti mengunakan 

pendapat Miles dan Huberman  

(2014) yaitu; pengumpulan data, 

reduksi data, display data, 

kesimpulan atau verifikasi. 

 



7. Pengujian Keabsahan Data 

Peneliti dalam menemukan 

keabsahan temuan tentang 

pemenuhan hak kesejahteraan sosial 

masyarakat miskin maka, teknik 

yang digunakan dalam pemeriksaan 

adalah (1) perpanjangan 

keikutsertaan pengamat; (2) 

trianggulasi (Tohirin, 2013: 72) 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. Penerapan Program 

Kesejahteraan Sosial terhadap 

Masyarakat Miskin  

Kesejahteraan sosial 

merupakan salah satu hak asasi 

manusia, untuk itu pemerintah 

berupaya untuk memenuhi hak 

tersebut dengan berbagai upaya dan 

kebijakan demi mencapai suatu 

perubahan. Perubahan yang 

dimaksudkan adalah menjadikan 

masyarakat menjadi lebih sejahtera 

dan maju lebih baik dari kondisi 

sebelumnya.  

Dengan itu maka, 

pemerintah meprogramkan beberapa 

program kesejahteraan sosial demi 

memenuhi hak social masyarakat 

miskin. Diantaranya, Program 

Keluarga Harapan (PKH), Program 

Raskin, Kartu Indonesia Pintar 

(KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) 

dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). 

Program tersebut dalam 

pelaksanaannya mendapat 

pengawasan langsung baik dari  

pemerintah Pusat maupun 

pemerintah Daerah. Setiap program 

adanya pendampingan yang 

menjembatani penerima manfaat 

dengan pihak-pihak lain yang terlibat 

di tingkat Kecamatan maupun 

Kabupaten. Tugas pendampingan 

adalah melakukan sosialisasi, 

pengawasan dan pendampingan 

kepada para penerima manfaat dalam 

memenuhi hak-hak mereka.  

Namun, kenyataan sesuai 

hasil penelitian, bahwa sebagian 

program-program tersebut belum 

menjangkau masyarakat miskin 

penerima manfaat secara merata. 

Dimana masih ditemukan 

masyarakat yang hidupnya serba 

kekurangan serta tidak mampu dalam 

memenuhi kebutuhan dasarnya baik 

pangan, sandang maupun 

perumahan.  

Pangan merupakan salah 

satu hak asasi manusia, karena 



manusia sangat tergantung dengan 

ketersediaan pangan. Hak atas 

pangan melambangkan kesadaran 

yang tinggi tentang peningkatan taraf 

kehidupan masyarakat. Sebagai hak 

dasar manusia, hak atas pangan tidak 

boleh diabaikan, sama halnya dengan 

hak hidup, hak atas pangan 

merupakan hak yang tidak dapat 

diahlikan dalam kondisi apapun. 

Karena hak pangan berkaitan erat 

dengan standar kehidupan yang 

layak.  

Sedangkan hak akan 

perumahan  dengan merujuk pada 

teorinya Muhtaj (2013: 141) yang 

menyatakan bahwa hak perumahan 

merupakan konstruk terpenting 

dalam mengokohkan terpenuhinya 

hak ekonomi sosial dan budaya. Hak 

atas perumahan merupakan upaya 

nyata bagi terjamin dan terpenuhinya 

hak hidup yang layak. Dengan kata 

lain, hak perumahan merupakan hak 

esensial yang dapat memperkuat 

terpenuhinya hak-hak fundamental 

lainnya, seperti hak pangan, 

kesehatan dan sebagainya.  

 Hak-hak atas standar hidup 

layak telah diakui sebagai HAM. 

Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 

menyatakan “setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dam mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan 

sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan. Serta Ayat 3 

menyatakan bahwa setiap orang 

berhak atas jaminan sosial yang 

memungkinkan pengembangan 

dirinya secara utuh sebagai manusia 

yang bermartabat.  

Selain itu, jelas dalam 

prinsip-prinsip deklarasi HAM yang 

menyatakan bahwa hak asasi 

manusia itu tidak dibagi, diwakilkan, 

apalagi dirampas. Hak-hak 

konstitutif berkaitan dengan 

kebutuhan dasar manusia agar dapat 

bertahan hidup. Hak-hak itu 

berkaitan dengan kebutuhan akan 

pendidikan, kesehatan, perumahan, 

sandang, pangan dan rasa aman. Hak 

kostitutif aspiratif ini mustahil dapat 

dipenuhi jika hak warga yang 

berpendapat dan dilibatkan dalam 

proses pembangunan tidak dipenuhi 

karena hak ini merupakan kewajiban 

Negara kepada warganya.  

 

2. Faktor Determinan dalam 

Pemenuhan Hak 



Kesejahteraan Sosial bagi 

Masyarakat Miskin  

Berdasarkan hasil 

penelitian, ada beberapa faktor 

penyebab tidak efektifnya penerapan 

dan pelaksanaan program 

kesejahteraan sosial di Kota 

Makassar  yakni verifikasi data, 

sistem sosialisasi dan informasi, 

pengaruh politik dan  anggaran.  

Dalam hal data, dimana 

terdapat masyarakat ada yang belum 

terdata dalam semua program 

penerimaan bantuan baik dari pusat 

maupun di daerah. Hal ini 

dikarenakan kurangnya Jumlah 

tenaga TKSK (Tim Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan). Selain itu, 

Sosialisasi dan informasi yang baik 

dan jelas dalam suatu program atau 

suatu kegiatan itu sangat dibutukan. 

Hal ini dilakukan dengan maksud 

untuk menghindari namanya rahasia 

serta terciptanya transparansi 

terhadap suatu program. Namun 

yang terjadi adalah informasi yang 

terputus terhadap program-program 

tersebut. Penyebab lain kemiskinan 

dalam penelitian ini adalah politik. 

dimana kekuasaan mempengaruhi 

banyak hal, termasuk program-

program pemerintah itu sendiri. Hal 

tersebut banyak dirasakan langsung 

oleh masyarakat miskin di kota 

Makassar yang selalu menjadi 

korban dari politik.  

Hasil temuan ini, didukung 

oleh teori Suharto (2009: 17) yang 

menyatakan bahwa salah satu 

penyebab kemiskinan adalah faktor 

stuktural yang menunjuk pada sistem 

yang tidak adil, tidak sensitif dan 

tidak accessible sehingga 

menyebabkan orang atau kelompok 

orang menjadi miskin.  

Selain faktor eksternal yang 

berpengaruh terhadap program-

program pemerintah, ada pula faktor 

yang berpengaruh dari dalam 

masyarakat itu sendiri. Ada dua 

faktor yakni  pendidikan  dan 

pekerjaan. Pemerintah 

memprogramkan dan mengharapkan 

yang terbaik untuk masyarakatnya, 

namun karena keterbatasan 

pendidikan maka tidak berujung 

keberhasilan. Dimana, kegagalan 

terjadi karena masyarakat sendiri 

pasif atau tidak peduli dengan 

program yang ada, serta kurangnya 

kesadaran  akan pentingnya program. 

Hal tersebut terjadi karena 



keterbatasan pengetahuan dari 

masyarakat itu sendiri. Masalah 

pekerjaan nampak pada masyarakat 

miskin itu sendiri. Dimana merasa 

nyaman dengan pekerjaan sekarang, 

yang dilakukan dengan gampang dan 

cepat memperoleh uang, ketimbang 

pekerjaan lain yang berat. Persepsi 

yang sama mereka pikirkan adalah, 

apapun pekerjaannya yang penting 

bisa cukup untuk mempertahankan 

hidup.   

 

3. Strategi yang Dilakukan untuk 

Mengoptimalkan Pemenuhan 

Hak Kesejahteraan Sosial 

Maskyarakat Miskin  

Merujuk pada Undang-

undang RI Nomor 11 Tahun 2009 

Pasal 20 menyatakan bahwa 

penanggulangan kemiskinan 

ditujukan untuk (1) meningkatkan 

kapasitas dan mengembangkan 

kemanpuan dasar serta kemampuan 

berusaha masyarakat miskin; (2) 

memperkuat peran masyarakat 

miskin dalam pengambilan 

keputusan kebijakan publik yang 

menjamin penghargaan, 

perlindungan dan pemenuhan hak-

hak dasar; (3) mewujudkan kondisi 

dan lingkungan ekonomi, politik dan 

sosial yang memungkinkan 

masyarakat miskin dapat 

memperoleh kesempatan seluas-

luasnnya dalam pemenuhan hak-hak 

dasar dan peningkatan taraf hidup 

secara berkelanjutan; (4) 

memberikan rasa aman bagi 

kelompok masyarakat miskin dan 

rentan.  Maka, pemerintah daerah 

memiliki kewajiban utama untuk 

menjamin dan melindungi warganya 

melalui sistem hukum, serta 

menyediakan pelayanan sosial dasar 

guna memenuhi kebutuhan dasar 

setra hak-hak sosial penduduknya.  

Upaya-upaya pemerintah 

dalam hal pemenuhan hak-hak sosial 

tersebut dengan mengunakan sistem 

penyelenggaraan kesejahteran sosial 

yang terarah, terpadu dan 

berkelanjutan dilakukan dalam 

bentuk pelayanan sosial guna 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

dasar setiap warga masyarakatnya.   

Berdasarkan hasil 

penelitian dengan merujuk pada 

Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 

3, Maka  pemerintah kota Makassar 



telah  berupaya mengurangi beban 

pengeluaran masyarakat miskin 

dengan membangun rumah susun, 

yang diprioritaskan bagi masyarakat 

miskin yang berada di kota 

makassar. Program tersebut 

direncanakan akan dibangun di 

beberapa tempat komunitas 

masyarakat miskin di kota Makassar. 

Berdasarkan hasil 

penelitian maka, strategi yang tepat 

dilakukan dalam hal pemenuhan hak 

kesejahteraan sosial masyarakat 

miskin adalah pembangunan rumah 

susun yang di modifikasi dengan 

berpolakan asrama. Sistem ini 

dilakukan dengan maksud bahwa, 

apabila masyarakat miskin tersebut 

diasramakan maka berdampak 

positif. Keunggulan dari rumah 

susun berpola asrama antara lain (1) 

mengurangi beban pengeluaran; (2) 

kemudahan dalam hal kontrol dan 

pengawasan; (3) kemudahan dalam 

mengakses bantuan dan pendataan; 

(4) pola hidup yang teratur; (5) 

penyediaan sarana pendidikan dan 

pelatihan; (6) hubungan sosial 

kemasyarakatan terjalin baik dan lain 

sebagainya.  

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan, maka 

dapat ditarik kesimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Program kesejahteraan sosial 

oleh pemerintah kota Makassar 

belum dilakukan secara optimal. 

Hal tersebut telah terbukti bahwa  

ada masyarakat  yang belum 

mengenal program dan belum 

perna mendapat sentuhan 

bantuan dari pemerintah dalam  

bentuk apapun.   

b. Faktor determinan dalam 

pemenuhan hak kesejahteraan 

sosial yang dihadapi pemerintah 

kota Makassar sehingga program 

kesejahteraan sosial tidak 

terlaksana dengan baik adalah 

dikarenakan oleh beberapa faktor 

antara lain: faktor eksternal yakni 

(1) verifikasi data; (2) sosialisasi 

dan informasi; (3) politik dan (4) 

anggaran, serta faktor internal 

yang berasal dari dalam 

masyarakat miskin itu sendiri 

yakni (1) pendidikan dan; (2) 

pekerjaan.  



c. Strategi yang dilakukan untuk 

mengoptimalkan pememenuhan 

hak kesejahteraan sosial 

masyarakat miskin di kota 

Makassar adalah melalui 

pembangunan rumah susun 

berpola asrama. 

   

2. Saran 

peneliti mengemukakan 

beberapa saran sebagai berikut:  

a. Bantuan-bantuan sosial yang 

diberikan oleh pemerintah 

haruslah mereta dan menyeluruh 

kepada semua masyarakat miskin 

yang mengalami masalah 

kesejahteraan sosial.  

b. Perlu adanya penambahan 

anggota TKSK untuk setiap 

kelurahan, sistem sosialisasi yang 

lebih terarah dan terfokus, 

menghindari interfensi politik 

dalam program dan kebijakan 

sosial, penambahan anggaran 

daerah dalam program 

kesejahteraan sosial serta 

pendidikan dan pelatihan khusus 

kepada masyarakat miskin.  

c. Pembangunan rumah susun 

berpola asrama di setiap kantong-

kantong kemiskinan.  
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